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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Beňuš 
Adresa školy 976 64 Beňuš č.250 
Telefón +421 x 486198158, 6198440 
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 

Predseda Ing. Martin Kovalčík  
Podpredseda Mgr. Darina Matisová 
 Členovia Mgr. Dagmar Mihoková 
 Anna Faráriková 
 Ján Bačkovský 
  Viera Košíková 
 Ľubica Šperková 
 Ján Kršák 
 Juraj Škôlka 

 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

 
1.-4.ročník 

 
Mgr. Zuzana Ľuptáková 

 
predmety 1.-4.ročníka  

ŠKD 

Prírodovedné predmety Mgr. Radoslav Kán 

 
MAT, FYZ, CHEM, INF, 
GEO,BIO,TŠV, TECH, 

SVP, EKV 
 

Spoločenskovedné 
predmety 

 
Mgr. Dagmar Mihoková 
 

SJL,ANJ, NEJ, 
DEJ,VYV,HUV, VYU, OBV 
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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 2012/2013 
a ostatných platných pedagogických dokumentov. Prioritou práce metodických 
orgánov boli  analýzy dosiahnutých výsledkov žiakov a 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. 
Vyučovanie prostredníctvom projektov je bohaté na moderné trendy a stratégie 
vo vyučovacom procese  (ranná komunita, skupinové vyučovanie, blokové 
vyučovanie, dramatizácia, Lego, problémové vyučovanie, čítanie rozprávok, 
práca s encyklopédiami, tvorba žiackych projektov, kníh.,.). V tomto školskom 
roku sa vo veľkej  miere zamerali na riešenie konfliktných situácií v triede. 
Spätnou väzbou zvládnutia projektu je grafické hodnotenie každého žiaka v 
triede na nástenkách, ktoré  obohacuje prostredie tried.  
 

Trieda Projekt  
 

Triedny učiteľ 

I. „Klára a mátohy“ 
Projekt s uplatnením dramatickej a regionálnej 
výchovy 

 
Mgr. M. Murgašová 

II. „Na ceste bezpečne“ 
Projekt s využitím prvkov ITV  a DOV 

 
Mgr. S. Gašperanová 

III. „ EKO - žabky“ 
Projekt s alternatívnymi  prvkami vo VVP 

 
Mgr. D. Matisová 

IV. „ Vitaj, Malý princ na planéte Zem!“ 
Projekt  s prvkami ITV a LEGO, zameraný na 
osobnostný rast   

 
Mgr. Z. Ľuptáková 

 
Spoluprácu s MŠ možno hodnotiť ako úspešnú. Týkala sa najmä otázok 
zaškolenia detí. Vo februári  2013 pred zápisom detí do ZŠ, sa uskutočnilo 
spoločné zasadnutie MZ.  Následne sa v ZŠ uskutočnil zápis do 1.ročníka, kde 
bola prítomná aj pani riaditeľka MŠ v Beňuši. Prehĺbila sa aj spolupráca pri 
organizovaní spoločných podujatí : divadelné predstavenia  a výchovné koncerty. 
Napriek nášmu snaženiu zaznamenávame zhoršenú disciplínu u žiakov počas 
vyučovania i mimo neho. Mnoho žiakov od najnižších ročníkov sa správa 
nevhodne voči spolužiakom, voči učiteľom, čoraz častejšie sa objavujú prvky 
arogancie, agresívneho správania, vzostupnú tendenciu majú vulgárne výrazy. 
Častejším javom je lenivosť, spokojnosť so svojim, i keď priemerným výkonom. 
Tieto negatívne javy sú zrkadlom rodinnej výchovy , často nedôslednej, 
dvojsmernej. Zápasíme s nedôslednosťou v príprave na vyučovanie. 
V budúcnosti treba venovať otázkam výchovy väčšiu pozornosť v spolupráci 
s rodičmi. 
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Čo sa nám vo výchovnom procese podarilo? 
 
• Zlepšenie úrovne čítania s porozumením, pestovanie vzťahu ku knihe od 

najnižších ročníkov, návštevy ŽK; 
• pestovanie vzťahu k prírode prostredníctvom hodín prírodovedy, (v značnej 

miere využívame na nich projektové vyučovanie) spoluprácou s lesnými 
pedagógmi, netradičnými metódami a formami práce; 

• pozitívne možno hodnotiť rozvoj estetického cítenia (výzdoba tried, vedenie 
žiakov k tvorivosti, nápaditosti...); 

• zapojili sme  žiakov do matematických súťaží, recitačných súťaží; 
• využívame  IKT vo vyučovaní, žiaci nadobúdajú počítačovú gramotnosť; 
• využívame interaktívnej tabule + hlasovacie zariadenie; 
• vďaka malému počtu žiakov v triedach máme obrovskú šancu pre 

individuálny prístup ku žiakovi; 
• správne využívanie voľného času prostredníctvom krúžkov, návšteva ZUŠ sa 

stali prínosom pre život žiakov; 
• výlet na dopravnom ihrisku – Krupina – poučný i zábavný; 
• projekty venované čítaniu; 
• bohatá mimoškolská činnosť. 
 
 
PK prírodovedné predmety 
 
Vstupné a výstupné previerky boli realizované vo všetkých triedach. Klasifikácia 
bola realizovaná podľa schválenej klasifikačnej stupnice. Na zasadnutiach 
predmetovej komisie bola priebežne prevedená podrobná analýza zistených 
nedostatkov. Realizácia navrhnutých opatrení na zlepšenie výsledkov bola 
monitorovaná. 
 
Opatrenia: 

• zadávať viac úloh zameraných na čítanie s porozumením, zamerať sa na čítanie 
zadania slovných úloh s porozumením a ich správnu analýzu; 

• pri písomnom skúšaní dávať žiakom viac úloh, v ktorých môžu vyberať správne 
odpovede z viacerých možností; 

• rozvíjať presnosť a zručnosť v geometrii pri práci s rysovacími pomôckami; 
• 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; 

• priebežne precvičovať a upevňovať nadobudnuté vedomosti; 
• naďalej klásť dôraz na aktivizujúce metódy vo vyučovaní; 
• pravidelne vo vyučovaní využívať experimentálny merací počítačový systém; 
• znova žiakov zapojiť do fyzikálnych súťaží a poskytovať im konzultácie k riešeniu 

súťažných úloh; 
• vo vyučovaní  chémie dôraz klásťna presnosťa správnosťvyjadrovania, na 

dôslednézvládnutie chemických značiek prvkov, sústavné precvičovanie 
názvoslovia anorganických a organických zlúčenín; 

• viesť žiakov naďalej k tomu, aby počítač využívali aj pri domácej učebnej 
činnosti; 

• naďalej klásť dôraz na prácu s mapou a atlasom; 
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• hodnotiť telesnú a športovú výchovu známkou, vypracovať pravidlá hodnotenia 
predmetu. 

 
 
Projekty: 
 
Trieda Projekt  

 
Učiteľ 

V. „Hravo ži zdravo" - celoslovenský 
internetový kurz 
Cieľ:  získať  nielen zdravé, ale aj kultúrne 
návyky formované poznatkami z histórie, vedy 
či výtvarnej kultúry. 
 

 
Ing. I.Bartoňková 

V. „Najviac mladých milovníkov prírody v 
chránených územiach“ – slovenský rekord 
Posolstvo rekordu: prilákať deti  dospelých do 
prírody, z ktorej môžu čerpať silu, energiu, 
krásu, radosť, múdrosť a skúsenosť. 
 

 
Ing. I.Bartoňková 
Mgr.A.Šucháňová 

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 a les, 
zaoberal globálnymi problémami Zeme a naším 
prístupom k prírodným zdrojom. Tím našej 
školy skončil na 4. mieste.  

 
Mgr. V.Lilková 
Ing.M.Kovalčíková 
Ing.M.Vigoda 

ekologický 
krúžok 

V. 
VI. 
VII. 

 

„Moja família“ - vzdelávací projekt pre 
žiakov základných škôl 
Cieľ:  zvýšiť finančnú gramotnosť, porozumieť 
otázkam zo sveta financií, pochopenie princípu 
toku peňazí, riadenie rodinného rozpočtu a v 
neposlednom rade uvedomenie si hodnoty 
financií. 

 
Ing. I.Bartoňková 
Mgr.M.Kotočová 
Mgr. V.Lilková 
Mgr.P.Národová 

 
 
PK spoločenskovedné predmety 
 
Zvýšenú pozornosť sme venovali školskej reforme, ktorá pokračovala v 9.  ročníku.  

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.  

Analýzastavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2012/2013 
je uskutočnená na základe vyhodnotenia výstupných testov a diktátov, ktoré sú 
súčasťou príloh a analýz členov PK za jednotlivé predmety. 
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Predpísané učivo vyučujúci v plnom rozsahu prebrali, tematické výchovné plány 
boli vo všetkých predmetoch a ročníkoch splnené, napísali a vyhodnotili sa 
kontrolné diktáty a predpísané písomné práce, výstupné testy a výstupné diktáty zo 
slovenského jazyka v 5. - 9. ročníku. 

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. 
 
Trieda Projekt  

 
Učiteľ 

 
VIII. 

„Zaostri na školu!  – projekt Múzea 
pedagogiky v Bratislave 
vytvorenie prezentácií z dejín školy, fotografia  
starej a novej budovy + sprievodný test    

 
Mgr.M.Kršáková 

 
VII. 

„SME v škole“ 
zameraný na poznávanie historických, 
zemepisných a prírodopisných zaujímavostí 
Slovenska a vlasteneckú výchovu. 

 
Mgr.M.Kršáková 

 
 
 
 

§ 2. ods. 1 b 

Počet žiakov školy:138 Počet tried: 9. 

Podrobnejšie informácie: 

V škole bolo na konci školského roku spolu  7 začlenených žiakov, z nich jeden žiak 
šiesteho  ročníka bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy. Žiakovi sa 
venovala  Mgr. Kršáková4 hodiny týždenne v stredu, dochádzal do školy s matkou. 
Žiaka sme sa snažili v II.polroku začleňovať medzi spolužiakov.Začlenení žiaci boli 
hodnotení podľa Prílohy č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011. 

V ŠKD boli 2 oddelenia . 
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Údaje o počte žiakov 

 
Trieda 

Počet  
žiakov 

 
Chlapci 

 
Dievčatá 

Nábož. 
výchova 

Etická 
výchova 

 
ŠKD 

Začl. 
žiaci 

 
1. 

 
13 

 
5 

 
8 

 
13 

 
0 

 
9 

 
1 

 
2. 

 
10 

 
4 

 
6 

 
10 

 
0 

 
11 

 
0 

 
3. 

 
14 

 
6 

 
8 

 
14 

 
0 

 
9 

 
0 

 
4. 

 
12 

 
7 

 
5 

 
12 

 
0 

 
8 

 
0 

 
5. 

 
16 

 
7 

 
9 

 
12 

 
4 

 
2 

 
1 

 
6. 

 
17 

 
10 

 
7 

 
15 

 
1 

 
0 

 
3 

 
7. 

 
24 

 
8 

 
16 

 
22 

 
2 

 
0 

 
1 

 
8. 

 
16 

 
7 

 
9 

 
16 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9. 

 
16 

 
5 

 
11 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Spolu 

 
138 

 
59 

 
79 

 
114 

 
7 

 
39 

 
7 

 

§ 2. ods. 1 c 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. a 5. ročníka 

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

Spolu Dievčatá 
 

Odklady 
 

Nezaškolení 
v MŠ Spolu Dievčatá 

14 6 1 0 3 2 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013 

V tomto školskom roku ukončilo školskú dochádzku na ZŠ spolu 16 žiakov 
deviateho ročníka.Všetci deviataci pokračujú v štúdiu na vyššom stupni školy.  
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§ 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, spolu16. Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy po 
vykonaníprijímacích skúšok. Jedna žiačka bola prijatá bez prijímacích skúšok 
vzhľadom k výsledkom Testovania 9 – 2013. 

Názov školy Počet 
žiakov 

Gymnázium Brezno 4 
Hotelová akadémia Brezno 4 
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica 1 
SŠ – SOŠBrezno 2 
Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová 1 
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBGBrezno 3 
SŠ Kremnička Banská Bystrica 1 

 

 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Celkový prehľad prospechu žiakov v školskom roku 2012/2013 

 prospelo % neprospelo % neklasifik. Opravné 
skúšky 

I.stupeň 49 100 0 0 0 0 
II.stupeň 89 100 0 0 0 0 
Spolu 138 100 0 0 0 0 
 
 
 
 
Správanie žiakov 
 

Stupeň 1 2 3 4 pochvala 
RŠ 

pochvala 
TU 

Výchovné 
opatrenie 

RŠ 

Výchovné 
opatrenie 

TU 
I.stupeň 49 0 0 0 3 0 0 2 
II.stupeň 88 1 0 0 20 0 0 1 
Spolu  138 1 0 0 23 0 0 3 
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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 1,31 - - - - - - - 1,23 - - 1,15 - - - 
II.A 1,0 1,3 - - - - - - - 1,0 1,0 - 1,3 1,00 - - 
III.A 1,0 2,14 1,71 - - - - - - 2,21 1,0 - 2,36 2,29 - - 
IV.A 1,0 1,67 1,67 - - - - - - 1,25 1,0 - 1,67 1,33 - - 
V.A 1,06 2,06 2,0 - 1,69 - - 2,25 2,19 - - 1,19 2,38 - 1,0 1,44 
VI.A 1,0 2,44 2,33 2,33 2,25 2,06 1,94 2,63 2,63 - - 1,13 2,5 - - 2,19 
VII.A 1,0 2,21 1,83 1,63 1,79 1,5 1,29 2,21 1,88 - - 1,33 2,08 - - 1,17 
VIII.A 1,0 2,25 1,63 2,13 2,06 1,56 1,81 2,00 1,88 - - 1,13 2,56 - - 1,88 
IX.A 1,0 2,88 2,2 2,07 2,31 1,63 1,94 2,44 2,31 - - 1,19 3,06 - - 2,06 

 1,01 2,03 1,91 2,04 2,02 1,69 1,74 2,3 2,18 1,42 1,0 1,19 2,12 1,54 1,0 1,75 
 
 
Trieda PrV VyU DOV SPV SVP TECH  TSV  TEV  VYV HUV PRIEMER 
I.A - - - 1,0 - - - 1,0 1,0 1,0 1,1 

II.A - - 1,0 - - - - 1,0 1,0 1,0 1,07 

III.A - - - - - - - 1,07 1,0 1,0 1,64 

IV.A 1,0 - - - - - - 1,0 1,0 1,0 1,26 

V.A - - - - - - a - 1,0 1,25 1,68 

VI.A - - - - - - a - 1,0 1,31 2,06 

VII.A - - - - 1,0 - a - 1,0 1,0 1,57 

VIII.A - - - - - 1,25 a - - - 1,84 

IX.A - 1,19 - - - - a - - - 2,12 

 1,0 1,19 1,0 1,0 1,0 1,25 - 1,02 1,0 1,08  

 

Dochádzka žiakov 

Žiaci školy vymeškali za celý školský rok spolu 8433 vyučovacích hodín, čo je 60,24 
hodiny na jedného žiaka. V tomto školskom roku sme nemali neospravedlnené  
hodiny.  

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

na žiaka 
1. 356 419 775 59,62 0 
2. 186 337 523 52,30 0 
3. 436 434 870 62,14 0 
4. 435 329 764 63,66 0 
5. 268 505 773 48,31 0 
6. 476 619 1095 64,41 0 
7. 469 796 1265 52,71 0 
8. 476 837 1313 82,06 0 
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9. 732 1176 1908 119,58 0 
 

Spolu 
 

3834 
 

5452 
 

9286 
 

67,20 
 
0 

 
V tomto školskom roku počet vymeškaných hodín proti vlaňajšiemu roku stúpol 
o 853 hodín.  
 
 
TESTOVANIE 9 - 2013( počet testovaných žiakov: 16 ) 
 
Výsledky z MATEMATIKY: 
 

 
Priemerný počet bodov školy 

 
12,38 

 
Úspešnosť školy v % 

 
61,88 

 
Celoslovenský priemer 

 
12,01 

 
Celoslovenský priemer v % 

 
60,07 

 
Percentil školy 

 
56,13 

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy oproti  

národnému priemeru v % 

 
+1,80 

 
 

Výsledky zo SLOVENSKÉHO JAZYKA: 
 

 
Priemerný počet bodov školy 

 
19,62 

 
Úspešnosť školy v % 

 
78,50 

 
Celoslovenský priemer 

 
16,88 

 
Celoslovenský priemer v % 

 
67,51 

 
Percentil školy 

 
93,32 

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy oproti  
národnému priemeruv % 

 
+10,99 

 
 
 
Dosiahnuté výsledky žiakov v testovaní zodpovedajú dosiahnutým výsledkom žiakov 
počas štúdia na ZŠ a  hodnoteniu na polročnom vysvedčení. 
Medzi najúspešnejších žiakov v testovaní patrili: 
 

Meno žiaka % úspešnosť v MAT 
 

% úspešnosť v SJL 

Lucia Trégerová 90 92 
Renáta Jančichová 85 88 
Michaela Bačkovská 75 88 
Pavel Kochan 80 76 
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§ 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.- 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. 

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

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

Pedagogickí 
zamestnanci 

Nepedagogickí 
zamestnanci 

Spolu  

 
15 

 
4 

 
19 

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 1 
2. Samostatný PZ 7 
3. PZ s prvou atestáciou 7 
4. PZ s druhou atestáciou 0 
Celkom: 15 

 

§ 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. 
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Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 
1.kvalifikačná skúška 7 0 
2.kvalifikačná skúška 0 0 
štúdium školského 
manažmentu 

2 1 

doplňujúce pedagogické 1 0 
vysokoškolské 
pedagogické 

12 0 

vysokoškolské 
nepedagogické 

3 0 

 

Meno a priezvisko  Názov Ukončenie 
Ing. Iveta 
Bartoňková 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Využitie školského informačného 
systému vo výchovnovzdelávacom 
procese  
Funkčné inovačné vzdelávanie: 
Inovácie v riadení školy a školského 
zariadenia 
Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 

 
11/2012 
 
 
12/ 2012 
 
 
6/2013 
 

Mgr.Slavomíra 
Gašperanová 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 
Špecializačné vzdelávanie 
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti 
cudzích jazykov v súvislosti 
s kompetenciou vyučovania cudzích 
jazykov na ZŠ  

 
6/2013 
 
 
4/2013 

Mgr.Janka 
Herichová 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 

 
6/2013 
 

Mgr.Radoslav 
Kán 

Aktualizačné vzdelávanie: 
E-learning vo výchovnovzdelávacom 
procese v základných a stredných 
školách 
Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 
Funkčné vzdelávanie: 
Riadenie školy a školského zariadenia  

 
12/2012 
 
 
6/2013 
 
 
prebieha 

Mgr.Marta 
Kršáková 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 

 
6/2013 
 

Mgr.Veronika Aktualizačné vzdelávanie:  
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Lilková Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 

6/2013 
 

Mgr. Zuzana  
Ľuptáková 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 
Aktualizačné vzdelávanie: 
Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj ČG 
žiakov I. stupňa ZŠ 

 
6/2013 
 
 
6/2013 
 

Mgr.Darina 
Matisová 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 

 
6/2013 
 

Mgr.Dagmar 
Mihoková 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, 
tvorba testovacích nástrojov a metódy 
hodnotenia 
Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 

 
9/2012 
 
 
6/2013 
 

Mgr.Monika 
Murgašová 

Špecializačné vzdelávanie 
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti 
cudzích jazykov v súvislosti 
s kompetenciou vyučovania cudzích 
jazykov na ZŠ  

 
4/2013 
 

Mgr.Petra 
Národová 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 

 
6/2013 
 

Mgr.MartinaKotočo
vá 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 

 
6/2013 
 

Bc.Katarína 
Kubaliaková 

Aktualizačné vzdelávanie: 
Integrácia - podmienky, východiská, 
základné procesy 

 
6/2013 
 

 

§ 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 aj na internete.  

Na základe vypracovaného plánu sme postupne v priebehu roka plnili jednotlivé 
úlohy. Škola poskytovala veľké množstvo činností (krúžky, rôzne aktivity, akcie 
školy, besedy. 
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a) Výchovné koncerty, divadelné predstavenia a vzdelávacie podujatia pre 
žiakov 1. a 2. stupňa  

• Rok Cyrila a Metoda  - výchovný koncert v rímskokatolíckom kostole v Beňuši, 
• Divadelné predstavenie „Snehulienka a sedem trpaslíkov“, 
• Výchovný koncert ku Dňu Zeme –  „Komu sa nelení, tomu sa zelení, 
• Divadelné predstavenie „Princezná so zlatou hviezdou“, 
• Koncert žiakov ZUŠ Polomka, 
• Divadelné predstavenie –„ Žabia princezná“ 
• "Dental Alarm" -  program ústnej hygieny, 
• Prednáška o Národnom parku Muránska Planina , 
• Prednáška  o rieke Váh, 
• Interaktívna prednáška o NAPANT-e, 
• Deň Zeme so strážcami NAPANT-u. 
 
 
b) Aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou ba s ochranou človeka a 

prírody  
• zber papiera, tetrapakových obalov, plastových vrchnáčikov, 

monočlánkov,elektroodpadu, 
• Ochrana života a zdravia  - teoretická a praktická časť – didaktické hry a účelové 

cvičenie, 
• Aktivity v rámci „Dňa Zeme“ , 
• prednášky, besedy s ochranármi, súťaže o ochrane životného prostredia, 
• výzdoba školského plota . 

 
 
c) Aktivity súvisiace s protidrogovou výchovou a prevenciou sociálno-

patologických javov a výchovou k zdravému životnému štýlu  
• Svetový deň jablka, 
• Deň zdravej výživy, 
• Deň úsmevu, 
• Dúhový týždeň, 
• Týždeň boja proti drogám -  lampiónový sprievod, 
• Malí veľkým, veľkí malým -  spolupráca prvákov a deviatakov, 
• Mesiac úcty k starším, 
• Európsky týždeň jazykov, 
• Vianočné tvorivé dielne, 
• Vianočný jarmok s programom Betlehemci, 
• Rozsvecovanie stromčeka s Mikulášom, 
• Korčuľovanie na zimnom štadióne v Brezne, 
• Behom proti drogám, 
• Poučenie  žiakov školy na tému prevencia kriminality a rizikového správania sa 

žiakov, prevencia elektronického šikanovania (nástrahy internetu, facebooku)  
• Prednáška o vode na hodine ekologickej výchovy, 
• Rozhlasové relácie, 
• Film o škodlivosti fast-foodovej stravy „Super SizeMe“ (9.ročník), 
• Krňačky Beňuš, 
• Športové naj ...- odpoludnie. 
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d) Aktivity školskej knižnice 
• O najaktívnejšieho čitateľa a kolektív školy, 
• Medzinárodný deň školských knižníc, 
• návšteva OÚ v Beňuši, Braväcove a Bacúchu s dramatizáciou rozprávky 

KOZLIATKA, 
• Záložka spája slovenské školy, 
• Čítame s Osmijankom - Pridaj sa aj Ty!, 
• O čom čítame!, 
• Výstavky kníh spojené s predajom, 
• Čítanie s pánom Mrkvičkom (Tibor Hujdič), 
• Prezentácia tvorby Petra Urbana a beseda, 
• Týždeň hlasného čítania - Krížom-krážom po Európe, 
• čitateľský maratón venovaný tvorbe a dielu spisovateľky Kláry Jarunkovej, 
• Beseda so začínajúcim spisovateľom S.Pôbišom a amatérom D. Gašperanom. 
 
 
e) Ostatné aktivity 
• Stretnutie generácií – ľudové remeslá, 
• „Malí, veľkí, poďte sa hrať – LEGO – odpoludnie –„ Kto postaví   najvyššiu vežu, 
• Vianočný pozdrav, 
• Vianočná akadémia, 
• Karneval, 
• Zápis žiakov do I. roč., 
• Deň ZEME  - čistenie prírody , tvorivé dielne s pracovníkmi NAPANTU, 
• Lego počas celého dňa – „Jar k nám zavítala, láskou nás obdarila, 
• Retropárty, 
• Deň detí. 
 
 
f) Aktivity ŠKD 
• Šarkaniáda, 
• Po stopách zbojníka Juraja Jánošíka, 
• Stridžie dni, 
• Vianočné tradície, 
• Fašiangy, 
• Zimná športová olympiáda, 
• Vynášanie Moreny, 
• Stavanie májov, 
• Detský cukríkový strom. 

 
 
g) Doplňujúce aktivity ( výlety, exkurzie ) 

Trieda  Akcia - názov Zodpovednosť 
I.-IV. Dopravné ihrisko Krupina Mgr.S.Gašperanová 

Mgr.Z.Ľuptáková 
Mgr.D.Matisová 
Mgr.Murgašová 

V.-VI. „Dejiny Veľkej Moravy a príchod Cyrila 
a Metoda - Pátranie po hradnom 
poklade“Nitra 

Mgr. M.Kršáková 
Mgr.V.Lilková 
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VII. Kremnica – mincovňa, štôlňa Andrej Mgr. P.Národová 
Ing.I.Bartoňková 

VIII. Turčianske Teplice Mgr.J.Herichová 
Bc.K.Kubaliaková 

IX. Jasenie Mgr.D.Mihoková 

VII.-IX. Výstava „Humanbodyexhibition“ Incheba 
Bratislava 

Ing.I. Bartoňková 
Mgr.Kán 
Mgr.P.Národová 

VIII. Múzeum Železiarne Podbrezová Mgr.D.Mihoková 

VIII.-X. „Tajomstvá energie"Banská Bystrica Ing.I. Bartoňková 
Mgr.R.Kán 

VI. 
VII. 

Pamätná izba Martina Rázusa v Brezne Mgr.V.Lilková 
Mgr.P.Národová 

 

 

h) Plavecký a lyžiarsky výcvik 

Lyžiarsky výcvik absolvovali 20 žiaci 7.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 
vykonávala Mgr. P.Národová. Všetci žiaci získali základné zručnosti v jazde na 
lyžiach. 
Miesto konania: Lučivná 
 
Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 13 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.D.Matisová. 
Miesto konania: krytá plaváreň Brezno, inštruktorov zabezpečil MŠK Brezno. 
 
 
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.  
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 
internetová žiacka knižka. Správcom webovej stránky je Mgr.RadoslavKán. 
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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.  
 
 
j) Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Meno Trieda Názov  Druh Úspešnosť Zodpovedný 
pedagóg 

A.Králová V. 

Pytagoriáda 
 

Jar Kláry 
Jarunkovej 

okres. 
 

obv. 

3.miesto 
 

2.miesto 
 

Mgr.M.Kotočová 
 

Mgr.D.Mihoková 

L.Pôbiš VII. 

Pytagoriáda 
 

Dejepisná 
olympiáda 

okres. 
 

okres. 
 

úspešný 
riešiteľ 

 
3.mieto 

Mgr.M.Kotočová 
 
 

Mgr.M.Kršáková 

A.Felner VIII. 
Pytagoriáda 

 
Sherlock 

okres. 
 

nár. 

úspešný 
riešiteľ 

1.-33.m. 

Mgr.M.Kotočová 
 

Mgr.R.Kán 
P.Javorčík IV. Matematický 

klokan 
národ. úspešný 

riešiteľ 
Mgr.Z.Ľuptáková 

M. Šperka III. Maksík národ. úspešný 
riešiteľ 

Mgr.D.Matisová 

A.Karaffová VII. olympiáda ANJ okres. 4.miesto Mgr.P.Národová 
S.Král VII. olympiáda 

GEO 
okres. 4.miesto Mgr.J.Herichová 

B.BačkovskáM.
KováčT.Libičová
M.Kovalčík 

V. 

VI. 

Na bicykli 
bezpečne 

okres. 2.miesto 

 

Mgr.R.Kán 

V.Gašperanová  

V. 

Slávik 
Slovenska  

Hviezdoslavov 
Kubín 

Šaliansky 
Maťko 

 

okres. 

reg. 

reg. 

2.miesto 

2.miesto 

čestné 
uznanie 
poroty 

Mgr.Z.Ľuptáková 

 

Mgr.D.Mihoková 

L.Lopušná II. Hviezdoslavov 
Kubín 

reg. 2.miesto Mgr.S.Gašperanová 

M-Šperka IV. Hviezdoslavov 
Kubín 

reg. účasť Mgr.Z.Ľuptáková 

B.Kosmelová IX. Hviezdoslavov 
Kubín 

reg. účasť Mgr.D.Mihoková 

A.Zlúkyová VII. Cezpoľný 
behSAŠŠCezpo

ľný beh 
Horehronie 

okres. 

obv. 

3.miesto 

1.miesto 
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P. Javorčík 
M.ŠperkaE.Pôbi
šová 

VII.    
V. 

Jar Kláry 
Jarunkovej 

obv. vlastná 
tvorba 

Mgr.Z.Ľuptáková 

T.Kubica 
P.Javorčí 
P.Bubelínyová 
M.Šperka 

 

IV. 

 

Ekosúťaž 

 

obv. 

 

2.miesto  

 

Mgr.Z.Ľuptáková 

B.PiliarováB.Mi
kovínyováA.Fel
ner 

 

VIII. 

 

Ekosúťaž 

 

obv. 

 

2.miesto  

 

Mgr.J.Herichová 

Le.BubelínyováL
u.BubelínyováB.
FelnerováLu.Srn
kováP.Kubicová 

 

VII. 

 

Mladí 
zdravotníci 

 

region 

 

7.miesto 

 

Mgr.J.Herichová 

R.OrovčíkA.Zluk
yováT.Tréger 

VII. 

VI. 

O putovný 
pohár starostu 

obce Beňuš 

obv. 1.miesto 
mladší žiaci 

 

L.OrovčíkováLe.
BubelínyováB.M
achnič 

V. 

VI. 

O putovný 
pohár starostu 

obce Beňuš 

obv. 3.miesto 
mladší žiaci 

 

M.ŠperkováM.K
ošíkM.Popelář 

VIII. 

IX. 

O putovný 
pohár starostu 

obce Beňuš 

obv. 1.miesto 
starší žiaci 

 

D.JavorčíkL.Mur
ínR.Jančichová 

VIII. 

IX. 

O putovný 
pohár starostu 

obce Beňuš 

obv. 2.miesto 
starší žiaci 

 

T.Libičová VI. Cezpoľný beh 
Horehronie 

obv. 2.miesto  

R.Orovčík VII. Cezpoľný beh 
Horehronie 

obv. 1.miesto  

M.Šperková VIII. Cezpoľný beh 
Horehronie 

obv. 1.miesto  

R.Jančichová IX. Cezpoľný beh 
Horehronie 

obv. 3.miesto  

Martin Kovalčík VI. HorehronskýB
učník -slalom 

obv. 3.miesto  

B.BačkovskáT.Li
bičováH.Piliarov
áB.PiliarováN.Li
bičováM.Šperko
váB.Mikovínyová
M.BačkovskáI.G
ömöryováL.Trég
erováV.Ďuricová
A.FaškováT.Libi
čováA.Solavová 

 

 

V.-IX. 

Malý futbal 
Coop Jednota 
Rim.Sobota 

Veľký futbal 
Coca-cola cup 
Sp.Nová Ves 

O pohár 
riaditeľky ZŠ 

Hriňová 

kraj. 

 

kraj. 

 

kraj. 

 

3.miesto 

 

3.miesto  

 

2.miesto 

 

 

 

J.Šajgalík 
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Ostatné súťaže:  
 

Názov súťaže Počet zapojených žiakov 
Klokan 25 
Geografická olympiáda 4 
Dejepisná olympiáda 4 
Olympiáda zo slovenského jazyka 1 
Olympiáda z anglického jazyka 11 
Rozprávkvé vretienko 15 
O čom čítame 16 
Vlastná tvorba 27 
Šaliansky Maťko 19 
Pytagoriáda 17 
Maxík 9 
Všetkovedko 10 
Slávik Slovenska  27 
Výtvarné súťaže 14 
Osmijanko 36 
Okresné kolo vo vybíjanej 12 
Malý futbal Podbrezová 10 
Cezpoľný beh Jasenie 4 
Krížom-krážom po Európe 37 
Hliadky mladých zdravotníkov 5 
Nádeje Horehronia v stolnom tenise 4 

§ 2. ods. 1 j 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

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 

Česko-slovenský projekt Mgr.S.Gašperanová 

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

Národný projekt Mgr.S.Gašperanová 

 

§ 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 4 rokoch sa vymenila väčšina  
okien. 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. 
 
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. 

 

 

Stručná analýza súčasného stavu: 

• Za najväčší nedostatok považujeme chýbajúce učebnice pre reformné 
ročníky, ktoré má zabezpečiť MŠVVaŠ SR, i keď sa stav tento rok oproti 
minulým rokom zlepšil. 
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• Potrebná 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 2012 boli 
261 342€ 

• nenormatívne ( doprava, AU, VP, odchodné, SZP) 15 934€ 
• z toho na mzdy a odvody sme dali 190 639€ 
• na služby  a na bežné výdavky 70 703€ 

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 
11 248,50€. 

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

Za vzdelávacie poukazy sme dostali spolu 3978 €,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      20,90€.  

 

§ 2. ods. 1 n. 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia  
 
Koncepciu rozvoja školy vidíme v neustálom zvyšovaní jej kultúry, ktorá vychádza z 
histórie, tradície, dosiahnutých úspechov a v praktickom realizovaní cieľov a 
koncepčných zámerov.  
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Kľúčové strategické ciele, ktoré sme si určili v koncepcii rozvoja školy: 

a) Oblasť vzdelávania a výchovy  
 

1. Vyučovanie cudzieho jazyka s cieľom zlepšiť kvalitu komunikácie v 
cudzom jazyku  
 
Uvedený cieľ bol splnený.  
Bolo zabezpečené:  
• kvalifikované personálne zabezpečenie vyučovania cudzích jazykov  o 

posilnenie časovej dotácie vyučovania cudzieho jazyka voliteľnými hodinami v 
rámci ŠkVP v sekundárnom vzdelávaní v 5. a 9. ročníku 

• o zlepšenie podmienok vyučovania cudzieho jazyka - vytvorenie podmienok 
využitia IKT v klasických triedach (interaktívna tabuľa, dataprojektor, 
notebook, wifi pripojenie) 

• využívanie moderných a inovatívnych metód na vyučovaní cudzieho jazyka 
(projektové vyučovanie a metóda CLILL)  

 
2. Zabezpečiťpodmienky na rozvoj vedomostí a zručností žiakov pracovať s 

IKT  
Uvedený cieľ bol čiastočne splnený.  
Bolo zabezpečené: 

• zlepšili sa podmienky na informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu – 
využívanie IKT v klasických triedach  - 3 triedach na I.stupni a v 3.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. 

 
 

3. Realizáciou projektov zvýšiť kvalitu školy  
Uvedený cieľ bol čiastočne splnený.  
Bolo zabezpečené: 
• zapojenie sa do národného projektu Jazykové vzdelávanie učiteľov 1. stupňa 

základných škôl v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v ZŠ a 
SŠ , 

• zapojenie sa do národného projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na 
ZŠ, 

• v rámci operačného programu Vzdelávanie: Premena tradičnej školy na 
modernú-  modernizácia a inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu (ESF) 
sme nezískali finančné prostriedky. 
 

 
4. Zabezpečiť podmienky pre základnú a špeciálnu starostlivosť o žiakov 

Uvedený cieľ bol splnený. 
Bolo zabezpečené realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zameraného na 
rozvoj komunikačných schopností v materinskom a cudzom jazyku, počítačovej 
gramotnosti, a zručností pracovať s IKT, s využitím moderných didaktických 
pomôcok , metód, foriem a programov vyučovania.  
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Realizovali sme rôzne projekty a programy zamerané 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 CPPPaPv Brezne.  
 
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:  
• individuálnym začlenením, individuálnym prístupom, individuálnej práce ŠP 

a asistenta učiteľa v na to určených priestoroch, 
• pravidelnou konzultáciou s rodičmi. 

 
Žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia sme priebežne monitorovali, 
venovali im zvýšenú pozornosť. Úzko sme spolupracovali s Odborom sociálnych 
vecí, rodiny a zdravia. 

 
5. Systematickým hodnotením a kontrolou výchovno-vzdelávacích výsledkov 

získavať spätnú väzbu o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu  
Uvedený cieľ považujeme splnený.  
Pedagogickí zamestnanci, vedenie školy a poradné orgány riaditeľky školy 
systematicky hodnotili a kontrolovali učebné výsledky žiakov. Vyučujúci 
vytvárali priestor na vyučovacích hodinách pre sebahodnotenie a vzájomné 
hodnotenie žiakov.  

 
6. Prácou školy prispieť k formovaniu zdravého životného štýlu žiakov ako 

predpokladu ich kvalitného a úspešného života  
Uvedený cieľ považujeme za plnený. 
Pedagógovia a vychovávatelia školy realizovaním ŠkVP, Výchovného programu 
ŠKD, záujmovej činnosti, mimoškolských a mimovyučovacích aktivít so žiakmi 
rozvíjali osobnostné vlastnosti žiakov, viedli ich k osvojovaniu kvalitného 
hodnotového systému a prosociálnemu správaniu, zabezpečovali sociálnu 
prevenciu a ochranu detí pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti, viedli ich k 
zdravému životnému štýlu.  
 

 
b) Oblasť podmienok školy  

 
V uvedenej oblasti považujeme za splnené:  

• zabezpečenie odbornosti vyučovania, 
• realizovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov v 

súlade so zameraním školy, 
• zabezpečenie modernizácie učební, 
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• zabezpečenie obnovy učebných pomôcok pre jednotlivé predmety, 
• zabezpečenie opráv maľoviek a náterov v triedach, 
• úprava zborovne ( nové omietky, maľovka, elektroinštalácia,...), 
• realizovala sa výmena okien v 3 triedach, 

zabezpečenie modernizácie ZŠ a technického vybavenia , 
• zabezpečenie podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a 

zamestnancov školy.  
 

 
c) Oblasť spolupráce školy s inými subjektmi  

 
Vzájomnou spoluprácou školy, rodiny a inštitúcií zabezpečiť komplexnú 
výchovu žiakov.  
Uvedený cieľ považujeme za plnený.  
Škola pravidelne spolupracuje s radou rodičov, radou školy pozýva rodičov 
žiakov na celoškolské a triedne podujatia v rámci vyučovacích i mimoškolských 
aktivít. Spolupracuje so zriaďovateľom, materskými školami, školami, 
spoločenskými, vzdelávacími a výchovnými inštitúciami a organizáciami.  
 

d) Oblasť starostlivosti o pedagogických zamestnancov a ostatných 
zamestnancov školy  
 
Vytvárať podmienky na súlad medzi spoločenským postavením a 
požiadavkami kladenými na pedagogických zamestnancov, podmienky na 
starostlivosť o zamestnancov školy.  
Uvedený cieľ považujeme za plnený. - zabezpečujeme pravidelné vzdelávanie 
riadiacich, pedagogických a ostatných zamestnancov školy  
• mimoriadne výkony a aktivity pedagógov oceňujeme formou odmien  
• v spolupráci so ZO OZ PŠaV vytvárame podmienky na systematickú 

starostlivosť o zamestnancov školy (podmienky na sociálnu starostlivosť, 
podmienky na kultúrne a spoločenské aktivity).  

 

§ 2. ods. 1 o 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatkya treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení 
 
Analýza vnútorného prostredia (SW)  
 
Pri analýze vnútorného prostredia sme vychádzali z: pozorovaní, hospitácií na 
vyučovacích hodinách, rozhovorov (s kolegami, rodičmi, žiakmi, z poznatkov 
získaných zo zasadnutí pedagogických rád, pracovných porád, výboru rodičovského 
združenia, rady školy, zápisnica zo zasadnutí uvedených orgánov a dotazníkového 
prieskumu, štatistických zisťovaní rôznych údajov o škole, vyhodnotení činnosti 
metodického združenia a predmetových komisií, výchovnej poradkyne, oblastí 
koordinácie (protidrogová výchova a prevencia šikanovania, environmentálna 
výchova, dopravná výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, výchova k 
ochrane zdravia a prírody, výchova k ľudským právam, činnosť ŠHT a tried pre 
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nadané deti na šport so zameraním na tenisovú prípravu a všeobecnú pohybovú 
prípravu na 1. stupni, výchova k zdravému životnému štýlu). 
 

Silné stránky 
 

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

• 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); 

• oblasť modernizácie vyučovania– 
využívanie IKT vo vzdelávaní žiakov - 
vzdelávanie v tematickom prostredí, 
projektové vyučovanie, tvorivé dielne,  

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

• fungujúca práca  záujmových 
krúžkov;  

• spolupráca so zriaďovateľom – OcÚ 
Beňuš 

Slabé stránky 
 

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

učebníc a reformných učebníc; 
• chýbajúce nové učebnice – školský 

vzdelávací program; 
• komunikácia s rodičmi 

problémových žiakov pri riešení 
vzniknutých problémov; 

• nevyhovujúce školské dielne 
• oblasť dochádzky – vysoký počet 

vymeškaných hodín v priemere na 
žiaka  

• oblasť čitateľskej gramotnosti - 
znižovanie čitateľskej gramotnosti je 
celospoločenský problém vo 
vzdelávaní  

 

 
 
 
 
Analýza vnútorného prostredia (OT)  

Na základe pozorovania a zistení vplyvov vonkajšieho prostredia a SW analýzy 
vyplývanú pre školu nasledovné šance a riziká. 

 
Príležitosti 

 
 
• ľudské zdroje – kvalitný pedagogický 

Riziká 
 

• demografický pokles populácie; 
• zvyšovanie výdavkov na prevádzku; 
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a odborný personál  
• zlepšujúce sa podmienky vzdelávania 

žiakov v škole – PC učebňa, 
elektronizácia školskej knižnice, 
zakúpenie novej didaktickej 
techniky, výukových softvérov 
a učebných pomôcok; 

• v maximálnej  miere uspokojovať 
požiadavky objednávateľov školských 
služieb, t. j. rodičov a ich detí; 

• využívať možnosti štrukturálnych 
fondov; 

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

 

• nedostatok finančných prostriedkov 
na investície; 

• 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. 
 

 
Návrhy opatrení:  
 
• zvýšenú pozornosť venovať komunikácii so žiakmi a rodičmi v oblasti 

dochádzky do školy  
• formovať u žiakov zdravý životný štýl s cieľom znížiť chorobnosť žiakov  
• využívať rôzne formy a metódy práce s cieľom zlepšenia čitateľskej 

gramotnosti žiakov  
• zvýšenú pozornosť venovať motivácii žiakov k zodpovednej príprave na 

Testovanie 9, individuálne pristupovať k žiakom zo SZP, k individuálne 
začleneným žiakom a k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami  

• postupnými plánovanými účelovými dotáciami zriaďovateľa napomôcť 
čiastočnej rekonštrukcii školy.  

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Z pohľadu psychohygienických podmienok sa škola snažila vytvárať aj v školskom 
roku 2012/2013 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. 
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§ 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 
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 138 žiakov školy si vybralo minimálne jeden krúžok 
a tak odovzdalo škole vzdelávací poukaz 137 žiakov. 

P.č. Názov krúžku Počet 
žiakov 

Vedúci krúžku 

1. Ekologický 16 Ing.I.Bartoňková 
2. Futbalový I. 18 K.Košík 
3. Futbalový II. 20 J.Šajgalík 
4. LEGO 24 Mgr.Z.Ľuptáková 
5. Počítačový I. 22 Mgr.R.Kán 
6. Počítačový II. 23 Mgr.R.Kán 
7. Redakčný 17 Mgr.D.Mihoková 
8. Spoločensko-vedný 23 Mgr.V.Lilková 
9. Spoznaj svoj kraj 10 Mgr.J.Herichová 
10. Tanečný 20 Mgr.M.Murgašová 
11. Tvorivosť I. 18 Mgr.D.Matisová 
12. Tvorivosť I. 18 Mgr.P.Národová 

 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

V školskom roku 2012/2013 škola organizovala jedno celoškolské rodičovské 
združenie. 
Základnou formou spolupráce školy a rodičov boli triedne schôdzky RZ. 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. 
 

§ 2. ods. 2 d 
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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 
• ObÚ Brezno odbor CO a krízového riadenia 
• Červený kríž 

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 
zákona (bola precvičovaná aj evakuácia žiakov zo školy a ich správanie sa pri 
povodni).  

 
 
 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch ZŠ Beňuš za školský rok 
2012/2013 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 
Bc. Katarína Kubaliaková vychovávateľka ŠKD 
Mgr. Slavomíra Gašperanová školská knižnica 
Anna Faráriková ekonómka školy 
 
 


