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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 2014/2015. 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

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

6. Ďalšie podklady : správa výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, ŠKD, 
vyhodnotenie krúžkovej činnosti, vyhodnotenie koordinátorov, školská 
knižnica. 

7. Výsledkové listiny olympiád a súťaží, vyhodnotenie TU. 
8. Správa o hospodárení – v zmysle platných zákonov a nariadení  
9. Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch.  
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1. Základné identifikačné údaje  (§ 2 ods.1písm.a) 

Názov školy Základná škola Beňuš 

Adresa školy 976 64 Beňuš č.250 

Telefón +421 x 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 školyRada 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 Zvolený (delegovaný za) 

Ing. Martin Kovalčík  predseda zvolený za rodičov 

Mgr. Darina Matisová podpredseda zvolená za pedagogických zamestnancov 

Mgr. Dagmar Mihoková člen zvolená za pedagogických zamestnancov 

Anna Faráriková člen 
zvolená za nepedagogických 
zamestnancov 

Ján Bačkovský člen zvolený za rodičov 

Viera Košíková člen delegovaný za zriaďovateľa 

Ľubica Šperková člen delegovaný za zriaďovateľa 

Kamil Košík člen delegovaný za obecné zastupiteľstvo 

Alena Pôbišová člen zvolený za rodičov 

Juraj Škôlka člen zvolený za rodičov 

 
V tomto školskom roku rada školy zasadala 1 - krát. V auguste bola 
prerokovanáSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
v ZŠ Beňuš. 
Správu predniesla riaditeľka školy Ing.Iveta Bartoňková. Taktiež vyhodnotila 
koncepčný zámer školy za školský rok 2014/2015 a prítomných oboznámila s 
koncepčným zámerom rozvoja školy na školský rok 2014/2015. Riaditeľka školy 
podala informáciu o aktualizácií školského vzdelávacieho programu a vzdelávacieho 
programu ŠKD. 
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Členovia rady školy sa zhodli na tom, že škola dosahuje veľmi dobré výsledky vo 
všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu, že nestagnuje, ale napreduje. 
Sústavne sa zlepšuje i materiálno - technické vybavenie školy pre žiakov i 
zamestnancov vďaka kvalitnej riadiacej práci vedenia školy.  
 
Rodičovské združenie Hron 
 
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 
 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

 
1.-4.ročník 

 
Mgr. Zuzana Ľuptáková 

 
predmety 1.-4.ročníka  

ŠKD 

Prírodovedné predmety Mgr. Radoslav Kán 

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

SVP, EKV 
 

Spoločenskovedné 
predmety 

 
Mgr. Dagmar Mihoková 
 

SJL,ANJ, NEJ, 
DEJ,VYV,HUV, VYU, 

OBV 

 
Predsedovia jednotlivých MZ,PK zostavujú plány práce, koordinujú prípravu a 
realizáciu školského vzdelávacieho programu. Zodpovedajú za schválené učebné 
osnovy, TVVP a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. 
 
Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  
 
MZ a PK postupovali podľa vypracovaného plánu činnosti, v ktorom boli 
rozpracované úlohy z plánu práce školy, POP na školský rok 2014/2015 a ostatných 
platných pedagogických dokumentov. Prioritou práce metodických orgánov boli  
analýzy dosiahnutých výsledkov žiakov, prijímanie opatrení na zlepšenie 
dosiahnutého stavu.  
Zvýšená pozornosť v tomto školskom roku bola venovaná rozvíjaniu kľúčových 
kompetencií žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Úlohou je skvalitniť prácu 
metodických orgánov v úsilí o zlepšovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov v 
skupine príbuzných predmetov so zameraním na celkove zvýšenie úrovne kvality 
čítania v slovenskom jazyku a vo všetkých predmetoch na ďalšie skvalitňovanie 
čítania s porozumením. Potrebné je naďalej zlepšovať úroveň prípravy žiakov 
primárneho i sekundárneho vzdelávania najmä v matematike, slovenskom jazyku ale 
aj v prírodovede. 
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Zvýšenú pozornosť treba venovať príprave žiakov 9.ročníka na celoslovenské 
testovanie. Je potrebné dosiahnuť výsledky na úrovni predchádzajúcich rokov. Je 
potrebné vo väčšej miere zapájať žiakov do predmetových olympiád a súťaži najmä v 
matematike. Záujem žiakov pre účasť na týchto súťažiach klesá. Žiakom viac 
vyhovujú súťaže on-line cez PC. 
 
MZ 1.- 4.ročník  pod vedením Mgr. Zuzany Ľuptákovej 
 
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. "Múdra sova pastelky si s dúhou strúha"Projekt 
s prvkami ITV zameraný na získanie základných 
školských vedomostí a zručností 
 

Mgr. D. Matisová 

II. "Cesta za priateľstvom so Snehulienkou a 7 
trpaslíkmi"                                                   Projekt 
s prvkami ITV a Lego, zameraný na osobnostný 
rast  žiaka a rozvoj environmentálnej výchovy 
 

Mgr. Z. Ľuptáková 

III. „ Mudroškovia" 
Projekt s alternatívnymi prvkami vo VVP zameraný 
na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 
 

Mgr. M. Štefaňáková 

IV. „Ako sa štvrtáci pasovali a dukáty hľadali" 
Projekt s alternatívnymi prvkami vo VVP a prvkami 
ITV 
 

Mgr.S. Gašperanová 

II.,IV. ,,Osmijanko" 
Celoslovenská čitateľská súťaž zameraná na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na prvom 
stupni základných škôl.Prebieha prostredníctvom 
spolupráce s pedagógmi základných škôl a 
knihovníkmiz celého Slovenska, ktorí sú 
koordinátormi súťaže. 

 
Mgr. S.Gašperanová 
Mgr. Z.Ľuptáková 

 
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 PRI, (v značnej miere 
využívame na nich projektové vyuč.), spoluprácou s lesnými pedagógmi, 
netradičnými metódami a formami práce. 
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 Pozitívne možno hodnotiť rozvoj estetického cítenia (výzdoba tried, vedenie 
žiakov k tvorivosti, nápaditosti...). 

 Zapojenie   žiakov do matematických súťaží, recitačných súťaží. 

 Využívanie IKT vo vyučovaní, nadobúdanie počítačovej gramotnosti žiakmi. 

 Využívanie interaktívnej tabule + hlasovacie zariadenie. 

 Malý počet žiakov v triedach dával obrovskú šancu pre individuálny prístup. 

 V prípadoch začínajúcich problémov v správaní nastal tiež posun. Princíp včasnej 
prevencie ukázal svoje pozitíva. Ak sa problém v správaní včas odhalí, skôr 
môžeme žiakovi pomôcť. Nutná je však spolupráca s rodinou. 

 Správne využívanie voľného času prostredníctvom krúžkov, návšteva ZUŠ sa 
stali prínosom pre život žiakov. 

 Spolupráca s trénermi futbalu – jedna z možností,ako správne využívať voľný čas. 

 Projekty venované čítaniu. 

 Bohatá mimoškolská činnosť. 
 

Úskalia v  našej práci: 

 Správanie žiakov – nastalo zhoršenie – najmä používanie pozdravov, používanie 
vulgárnych výrazov od najnižších ročníkov. 

 Zhoršená grafická úprava prác. 

 Zabúdanie domácich úloh (slabá kontrola zo strany mnohých rodičov). 

 Nedostatočná príprava na hodiny čítania – žiaci málo čítajú (v 1.,2. roč. jedenkrát 
nestačí). 

 Ľahostajný postoj žiakov voči známkam. 
 

Spoluprácu s MŠ možno hodnotiť ako úspešnú. Týkala sa najmä otázok zaškolenia 
detí. V januári 2015 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 2014/2015 pre vyučovanie príslušných predmetov, boli rozpracované 
v Školskom vzdelávacom programe na školský rok 2014/2015, v Pláne práce školy 
na školský rok 2014/2015: 
 

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

 využívali sme dostupné učebnice, učebné pomôcky a didaktickú techniku vo 
výchovno-vzdelávacom procese, 

 oboznámili sme sa s výstupnými materiálmi národného projektu „Externé 
hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“, 

 rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja 
osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, 
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povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a 
správania detí a žiakov k životnému prostrediu, 

 podporovali sme rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním školy 
do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním, 

 motivovali sme a následne získavali žiakov pre ich aktívnu účasť na podujatiach 
environmentálneho charakteru mimo vyučovacích hodín, 

 realizovali sme školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu  
a výchovy ku zdraviu, 

 posilnili sme výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovali sme 
aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu,  

 zvýšili sme zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít aj prostredníctvom 
záujmovej činnosti žiakov, 

 rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú 
výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti 
označovania potravín,  

 realizovali sme projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti,  

 zvýšenú pozornosť sme venovali ochrane detí a žiakov pri používaní internetu, 

 využívali sme digitálny vzdelávací obsah schválený Štátnym pedagogickým 
ústavom, 

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

 
Opatrenia: 
 
Matematika 

 žiakom V. triedy naďalej v písomných prácach zadávať aj úlohy vo forme 
pracovného listu, 

 slaboprospievajúcim žiakom navrhnúť doučovanie, 

 pri vyučovaní matematiky využívať aktivizujúce metódy a formy práce, 

 pri príprave žiakov IX. triedy na Testovanie 9-2016 využívať prevažne úlohy 
s výberom odpovedí, zamerať sa hlavne analýzu zadania úloh a čítanie 
s porozumením, 

 pokračovať v ročníkových projektoch zameraných na finančnú gramotnosť žiakov, 

 pokračovať v súťaži Najlepšia matematická hlavička triedy (školy). 
 

Fyzika 

 naďalej klásť dôraz na aktivizujúce metódy vo vyučovaní, 

 pravidelne využívať vo vyučovaní experimentálny merací počítačový systém, 
tablety, interaktívne testy ALF. 

 
Chémia 

 zaviesť na začiatku a na konci školského roka vstupné a výstupné testy pre 
internú potrebu na zistenie vedomostí po prázdninách, 

 využívať mobilné digestórium na predvádzanie chemických pokusov, 

 využívať interaktívne testy ALF. 
 
Informatika 

 zapájať žiakov do rôznych ponúkaných informatických súťaží, 
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 v každej triede vytvoriť žiakom vo vyučovaní väčší časový priestor na prácu na 
ročníkovom projekte. 

 
Biológia, Geografia 

 klásť dôraz na praktické precvičovanie, dbať na presné vyjadrovanie, 

 naďalej využívať aktivizujúce metódy, 

 využívať testovací program ALF. 
 
 
Projekty: 

Trieda Projekt  
 

Zodpovednosť 

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

 
Ing. I. Bartoňková 

 
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 2014/2015 
je uskutočnená na základe vyhodnotenia výstupných testov a diktátov, ktoré sú 
súčasťou príloh a analýz členov PK za jednotlivé predmety. 

Predpísané učivo vyučujúci v plnom rozsahu prebrali, tematické výchovné plány boli 
vo všetkých predmetoch a ročníkoch splnené, napísali a vyhodnotili sa kontrolné 
diktáty a predpísané písomné práce, výstupné testy a výstupné diktáty zo 
slovenského jazyka v 5. - 9. ročníku. 

 

Trieda Projekt  
 

Zodpovednosť 

VII. ,,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 
 

VII. "Mapujeme históriu mojej triedy" 
  Kronika triedy 

Mgr. M. Kršáková 
 

VII. "Historické pamiatky obce" 
Projekt  DEJ + OBN 

Mgr. M. Kršáková 
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Opatrenia: 

 Na začiatku školského roka zopakovať učivo so zameraním na úlohy a vedomosti 
slabšie zvládnuté na výstupných testoch; 

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

 viac precvičovať u žiakov pozornosť a sluch  - novým nedostatkom je 
nepoužívanie diakritických znamienok, najmä dĺžňov (zrejme vplyvom 
internetovej a mobilovej komunikácie); 

 podporovať a rozvíjať najmä u mladších žiakov hlasné čítanie (úroveň čítania v 5. 
triede je aj u dobrých žiakov slabá); 

 naďalej dôraz klásť na čítanie s porozumením, aj bez predchádzajúceho 
upozornenia učiteľa; 

 viac využívať na rozvoj čítania s porozumením texty z rôznych oblastí; 

 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.1písm.b) 

Počet žiakov školy: 146  Počet tried: 9 

V škole bolo na konci školského roku spolu  9 začlenených žiakov, z nich jeden žiak 
ôsmeho 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. 

 

Ročník 

Stav k 15.9.2014 Stav k 30.6.2015 

p
o

č
e

t 

ž
ia

k
o

v
 

d
ie

v
č
a

tá
 

c
h

la
p

c
i 

z
a

č
le

n
e

n
í 

Š
K

D
 

p
o

č
e

t 

ž
ia

k
o

v
 

d
ie

v
č
a

tá
 

c
h

la
p

c
i 

z
a

č
le

n
e

n
í 

Š
K

D
 

1. 11 5 6 0 11 11 5 6 0 11 

2. 18 9 9 0 17 18 9 9 0 17 

3. 13 8 5 2 10 13 8 5 2 10 

4. 11 6 5 1 8 11 6 5 1 8 

5. 19 14 5 0 0 19 14 5 0 0 

6. 15 6 9 0 0 16 7 9 0 0 

7. 18 10 8 2 0 18 10 8 2 0 

8. 17 7 10 3 0 18 8 10 3 0 
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9. 22 13 9 1 0 22 13 9 1 0 

Spolu  144 81 63 9 46 146 79 68 9 46 

 
 
 

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

Z celkového počtu zapísaných 

Spolu 
Z toho 

dievčatá 
 

Odklady 
 

Z toho 
dievčatá 

 

Nezaškolení 
v MŠ 

Počet tried 

18 7 2 1 0 1 

 

 
4. Údaje o prijatých žiakoch na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm.d) 
 
V školskom roku 2014/2015 ukončilo školskú dochádzku 22 žiakov 9.ročníka, 2 
žiačky 5.ročníka odchádzajú na osemročné gymnázium. Všetci žiaci 9.ročníka boli 
prijatí na SŠ v študijných odboroch, ktoré si zvolili. 
Talentové skúšky absolvovali 3 žiačky s úspešným výsledkom.  
Profesionálnej orientácii žiakov bola venovaná pozornosť zo strany VP, TU, 
poradenských zariadení CPPPaP v Brezne, ÚPSVaR v Brezne v rámci besied, Dní 
otvorených dverí, konzultačných hodín. 
ÚPSVaR Brezno organizoval pre žiakov končiacich školskú dochádzku projekt Burza  
informácií, vzdelávania a zamestnanosti, kde mali žiaci možnosť získať informácie 
o štúdiuna školách nielen z okresu Brezno, Banská Bystrica a Banská Štiavnica. 

V nasledujúcej tabuľke je prehľad o rozmiestnení všetkých žiakov končiacich 
základnú školu, spolu 24.  

Názov školy Počet žiakov 

Gymnázium Tajovského Banská Bystrica 1 

Športové gymnázium Banská Bystrica 1 

Gymnázium Brezno 3 

Súkromné gymnázium Podbrezová 2 

Hotelová akadémia Brezno 4 

Obchodná akadémia  Brezno 3 

SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica 1 

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 2 

Stredná zdravotnícka škola Zvolen 1 

Stredná lesnícka škola Liptovský Hrádok 1 
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Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG Brezno 2 

SPŠ Samuela Mikovínyho banská Štiavnica 1 

Osemročné gymnázium Brezno 2 

Spolu 24 

 

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

Celkový prehľad prospechu žiakov v školskom roku 2014/2015 

 prospelo % neprospelo % neklasifik. Opravné 
skúšky 

I.stupeň 53 100 0 0 0 0 
II.stupeň 89 95,70 4 0,043 0 4 
Spolu 142 97,26 4 0,027 0 4 
 

 
Správanie žiakov 
 
Úroveň správania a konania väčšiny žiakov je veľmi dobrá. 
Dôležitou zložkou výchovno-vyučovacieho procesu je správanie žiakov, ktoré je 
ovplyvňované rodinou,školou, masovo-komunikačnými prostriedkami, ale aj vplyvmi, 
ktoré často znehodnocujú výchovnú prácuškoly. 
V tomto školskom roku neboli  udelené znížené známky zo správania.To však 
neznamená, že so správaním všetkých žiakov sme spokojní. Často sme tolerantní k 
priestupkom žiakov, nepovažujeme za potrebné ich riešiť, čo sa nám môže 
vypomstiť.  Práve preto je potrebné zlepšiť prácu triednych učiteľov a výchovného 
poradcu, triednické hodiny venovať týmto problémom a taktiež zlepšiť aj komunikáciu 
so žiakmi a ich rodičmi. V  budúcnosti je potrebné sa venovať správaniu žiakov v 
trojuholníku učiteľ – rodič –žiak. 
Preventívne opatrenia, neformálne rodičovské združenia, pohovory s rodičmi, 
riešenie najvýraznejších problémov s výchovným poradcom, dodržiavanie 
metodického pokynuna hodnotenie žiakov pri štvrťročných hodnoteniach, 
dodržiavanie školského poriadku, smernice k prevencii riešenia šikanovania, 
prinášajú  pozitívne výsledky. Častou príčinou problémového správania niektorých 
žiakov je málo podnetné rodinné prostredie, zanedbávanie starostlivosti o výchovu 
dieťaťa, emocionálna absencia, zaneprázdnenosť rodičov, nedostatok kontroly, 
negatívny príklad, spochybňovanie autority učiteľa predžiakom, v ojedinelých 
príkladoch i snaha neobjektívne, nekriticky obhajovať dieťa zo strany rodiča, či 
neodborné zasahovanie a posudzovanie kompetencií pedagóga. 
I napriek týmto ojedinelým skúsenostiam môžeme hodnotiť spoluprácu s rodičmi 
pozitívne a vo väčšine prípadov na príkladnej úrovni. Osobitne je potrebné 
vyzdvihnúť prácu tých pedagógov, ktorí pri riešení problémov v komunikácií so 
žiakmi i rodičmi konajú asertívne v súlade s profesionálnou etikou. Záverom treba 
konštatovať, že i napriek niektorým objektívnym dôvodom sú výsledky v prospechu či 
správaní adekvátne miere zodpovednosti a celkových osobnostných kvalít 
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pedagógov po stránke odborno - metodickej bez ohľadu na dĺžku pedagogickej 
praxe. 
 

Stupeň 1 2 3 4 pochvala 
RŠ 

pochvala 
TU 

Výchovné 
opatrenie 

RŠ 

Výchovné 
opatrenie 

TU 
I.stupeň 53 0 0 0 0 0 0 3 

II.stupeň 93 0 0 0 11 0 3 2 

Spolu  146 0 0 0 11 0 3 5 

 
 
Prospech žiakov 
Celkový priemer prospechu školy je 1,55. Komplexnejšie je možné reálnosť 
hodnotenia s kvalitou dosahovaných výsledkov posúdiť analýzou v metodických 
orgánoch. Pozitívne možno hodnotiť výsledky individuálne začlenených žiakov so 
ŠVVP . 
Všetci 9 žiaci prospeli.  
 

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

I.A 1,0 1,45        1,0   1,18    

II.A 1,0 1,61        1,33 1,0  1,56 1,17   

III.A 1,0 2,0 2,0       2,15 1,0  2,46 1,92   

IV.A 1,0 1,82 1,82       1,45 1,27  1,36 1,73   

V.A 1,0 2,47 2,84  1,79   2,68 2,16   1,32 2,95  1,16 1,74 

VI.A 1,0 2,38 2,75 1,88 1,88 1,69 1,44 2,31 2,63   1,19 2,56   1,38 

VII.A 1,0 2,56 2,89 2,5 2,0 2,06 1,44 2,61 2,56   1,17 2,72   2,17 

VIII.A 1,0 2,65 2,82 2,41 2,12 2,0 1,94 2,06 2,12   1,35 2,71   1,88 

IX.A 1,0 2,36 2,18 2,18 1,86 1,36 1,45 1,91 2,36   1,64 2,32   1,23 

Ø 1,0 2,14 2,47 2,24 1,93 1,78 1,57 2,32 2,36 1,49 1,09 1,33 2,2 1,61 1,16 1,68 

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

I.A    1,00    1,0 1,0 1,0 1,09 

II.A   1,22     1,0 1,0 1,0 1,21 

III.A        1,08 1,0 1,0 1,62 

IV.A 1,00       1,0 1,0 1,0 1,35 

V.A       1,11  1,0 1,11 1,86 

VI.A       1,0  1,0 1,0 1,79 

VII.A     1,89  1,0  1,0 1,28 1,99 

VIII.A      1,24 1,06    2,03 

IX.A  1,05     1,05    1,77 

Ø 1,0 1,05 1,22 1,0 1,89 1,24 1,04 1,02 1,0 1,05 1,55 
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Dochádzka žiakov 

Žiaci školy vymeškali za celý školský rok spolu 9512 vyučovacích hodín, čo je 65,15 
hodiny na jedného žiaka. V tomto školskom roku sme mali 6 neospravedlnených 
hodín. V tomto školskom roku počet vymeškaných hodín proti vlaňajšiemu roku 
mierne stúpol o 1061. Výrazne najhoršiu dochádzku v tomto školskom roku majú 
žiaci 1. a 9.triedy (dôvod chorobnosť). 

Aj keď najčastejšou príčinou vymeškávania sú objektívne príčiny chrípkové 
ochorenia,  návštevy zubného lekára, alergie, žalúdočné problémy a dlhodobý pobyt 
v nemocnici bez návštevy školského zariadenia pri nemocnici, v pozitívnej motivácii 
žiakov k zdravému spôsobu života chceme v budúcom školskom roku pristupovať aj 
formou súťaže. 

Ročník Ospravedlnené  hodiny Neospra-
vedlnené  
hodiny 

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

žiaka 

1. 303 584 887 80,63 0 0 

2. 562 599 1161 64,50 0 0 

3. 362 459 821 63,15 0 0 

4. 223 416 639 58,00 0 0 

5. 545 579 1124 59,15 0 0 

6. 350 464 814 50,87 0 0 

7. 654 404 1058 58,77 0 0 

8. 595 641 1236 68,66 0 0 

9. 699 1073 1772 80,54 6 0,27 

 
Spolu 

 
4293 

 
5219 

 
9512 

 
65,15 

 
6 

 
0,04 

 
 
 
TESTOVANIE 9 - 2015 (počet testovaných žiakov: 22) 
 
S výsledkami žiakov 9. ročníka sme celkom spokojní, v oboch testovaných 
predmetoch sme dosiahli lepšie výsledky, ako bol  celoslovenský priemer.  
Avšak musíme konštatovať, že porovnávanie výsledkov dosiahnutých v našej škole s 
výsledkami dosiahnutými v iných školách v republike nehodnotí kvalitu našej školy. 
Tieto výsledky nie sú objektívne, nezohľadňujú dosiahnuté pokroky každého žiaka a 
rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl, spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací 
proces (napríklad sociálne rozdiely, nezamestnanosť rodičov, zdravotné postihnutie) 
a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v 
danom období odovzdala svojim žiakom. Nehodnotí zapájanie a umiestnenie žiakov 
v súťažiach, nehodnotí zapájanie školy do projektov, nehodnotí kvalitu vzdelávacieho 
programu školy. Nie je známe vstupné hodnotenie, preto výstupné hodnotenie nevie 
zhodnotiť proces zlepšenia. Aj malý posun dieťaťa z úplnej biedy, bez záujmu rodiča, 
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alebo dieťaťa s výchovno-vzdelávacími potrebami je pre našu školu dôležitejší ako 
prvé miesto vo výsledkoch externýchceloslovenských meraní. 
 
Výsledky z MATEMATIKY: 

 
Priemerný počet bodov školy 

 
11,77 

 
Úspešnosť školy v % 

 
58,86 

 
Celoslovenský priemer 

 
10,54 

 
Celoslovenský priemer v % 

 
52,68 

 
Percentil školy 

 
73,39 

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy oproti  

národnému priemeru v % 

 
6,18 

 
 

Výsledky zo SLOVENSKÉHO JAZYKA: 

 
Priemerný počet bodov školy 

 
17,41 

 
Úspešnosť školy v % 

 
72,54 

 
Celoslovenský priemer 

 
 
15,02 

 
Celoslovenský priemer v % 

 
62,58 

 
Percentil školy 

 
91,36 

Rozdiel priemernej úspešnosti 
školy oproti  národnému 

priemeruv % 

 
9,96 

 

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. 
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Pedagogickí 
zamestnanci 

Nepedagogickí 
zamestnanci 

Spolu  

 
18 

 
4 

 
22 

 

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 11 

3. PZ s prvou atestáciou 7 

4. PZ s druhou atestáciou 0 

Celkom: 18 

 

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

Oblasť zvyšovania odbornosti našich PZ patrí medzi naše silné stránky. Vzdelávanie 
prebiehalo podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a ročného plánu 
vzdelávania.Okrem toho absolvovali zamestnanci rôzne semináre, školenia, porady. 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 7 2 

2.kvalifikačná skúška 0 2 

štúdium školského 
manažmentu 

3 0 

doplňujúce pedagogické 1 0 

vysokoškolské 
pedagogické 

14 0 

vysokoškolské 
nepedagogické 

2 0 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm.i) 
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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 Mgr.Matisová    
Ing.I.Bartoňková 

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

Mgr. R.Kán 

Poučenie žiakov o BOZP  Triedni učitelia 

Výchovný koncert – Hudba nás spája – 
prevencia antisemitizmu, xenofóbie 

Vedenie školy 

70.výročie SNP  Mgr. M.Kršáková 

100.výročie začatia I.svetovej vojny Mgr. M.Kršáková 

Október Európsky deň jazykov Mgr. Ľ.Vujčíková 

Deň srdca Mgr.Štefaňáková 

Odstráň obezitu – športové aktivity 1.stupeň, ŠKD 

Program k Mesiacu úcty k starším Mgr. Z.Ľuptáková 

Svetový deň zvierat Mgr. Z.Ľuptáková   
Mgr. D.Matisová 

Cezpoľný beh o pohár starostu Mgr.R.Kán 

Svetový deň jablka Mgr. J.Herichová 

Medzinárodný deň šk. knižníc  Mgr. S.Gašperanová 

„Záložka spája školy“  Mgr. S.Gašperanová 

Divadelné predstavenie Zlaté kura Vedenie školy 

Šarkaniáda Bc.K.Kubaliaková 

Haloweenska party Ing.I.Bartoňková 

Hovory s Rázusom Mgr. D.Mihoková 

November 25.výročie nežnej revolúcie Mgr. M.Kršáková 

Divadelné predstavenie pre 1.stupeň Mgr. M.Štefaňáková 

Dúhový týždeň, týždeň boja proti drogám -  
lampiónový sprievod 

Mgr. D.Mihoková 

Stolnotenisový turnaj Mgr. R.Kán 

Učíme sa s Legom – modelovanie príbehov 
podľa vybranej knihy 

TU 1.stupeň 
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December Besedy o dospievaní Ja moje ja Vedenie školy 

Svetový deň boja proti fajčeniu Mgr. J.Herichová 

Vianočné tvorivé dielne  Triedni učitelia 

Vianočné trhy Vedenie školy 

Program na vianočné trhy - vianočné zvyky Mgr. S.Gašperanová 

Vianočné pozdravy pre osamelých Mgr. D.Matisová 

Mikuláš - malí veľkým, veľkí malým     Ing. I.Bartoňková  
Mgr. D.Matisová 

Vianočný program pre dôchodcov Mgr. S.Gašperanová 

Vianočná diskotéka Triedni učitelia 

Mikuláš - Braväcovo Mgr. S.Gašperanová 

Vianočný koncert v Brezne – klub Viktória - 
vystúpenie pre onkologických pacientov 

Mgr. D.Mihoková  
Mgr. Z.Ľuptáková 

Benefičný vianočný koncert v Brezne Mgr.D.Mihoková   
Mgr. Z.Ľuptáková 

Divadelné predstavenie Ako konať dobro Vedenie školy 

Január Zimná športová olympiáda Bc. K.Kubaliaková 
M.Lopušná 

Kniha od Ježiška TU 1.stupeň 

Lyžiarsky výcvik žiakov VII.triedy Mgr. Z.Ľuptáková   
Mgr. M.Kršáková  

Korčuľovanie na zimnom štadione Vedenie školy 

Zápis do 1.ročníka Mgr. S.Gašperanová 
Mgr. Z.Ľuptáková 

Pasovanie žiakov 1.ročníka za čitateľov 
školskej knižnice 

Mgr. S.Gašperanová 

Február Korčuľovanie na zimnom štadióne Vedenie školy 

Divadelné predstavenie Zlatá rybka Vedenie školy 

Karneval Triedni učitelia 

„Deň osamelých“ – kreslenie obrázkov Mgr. D.Matisová 

Valentínska pošta Mgr. J.Herichová 

Marec Deň slovenskej rozprávky Mgr. S.Gašperanová 

Výstava kníh Mgr. S.Gašperanová 

Noc s Andersenom Mgr. S.Gašperanová 

Leporelo Mgr. S.Gašperanová 

Svetový deň vody Mgr. J.Herichová 

Deň narcisov Mgr. J.Herichová 

Hlas školy Mgr.Z.Ľuptáková 

O čom čítame Mgr. S.Gašperanová 

Literárny kvíz II.stupeň Mgr. D.Mihoková  
Mgr. V.Lilková 
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Korčuľovanie na zimnom štadione Vedenie školy 

Apríl Deň Zeme Ing. I.Bartoňková 

Deň Zeme - aktivity tried Triedni učitelia 

Stretnutie s anglickým lektorom Mgr. Ľ.Vujčíková 

Testovanie 9 – 2015 Vedenie školy  
školský koordinátor  
školskí administrátori 

Beseda s lesným pedagógom Ing.Vigodom Mgr. M.Kršáková 

Slávik Slovenska Mgr. Z.Ľuptáková 

Máj Deň matiek – program pre obec Beňuš Mgr. Z.Ľuptáková 

Pozdravy ku Dňu matiek Mgr. Z.Ľuptáková 

Deň mlieka Mgr. J.Herichová 

Via Historica – vystúpenie divadelnej 
kumpánie 

Vedenie školy 

70.výročie ukončenia II.svetovej vojny Mgr. M.Kršáková 

Čítanie škôlkarom Mgr. S.Gašperanová 

Jún Výchovný koncert žiakov  SZUŠ Talentída Vedenie školy 

Plavecký výcvik žiakov 3.ročníka Mgr. M.Štefaňáková 

MDD – Cinemax Banská Bystrica Vedenie školy 

Čitateľský maratón v spoluprácis LDI Mgr. S.Gašperanová 

Športový deň Triedny učitelia 

Deň obce Všetci pedagógovia 

Celoročne  Zber tetrapakov a papiera Mgr. J.Herichová 

Zber elektroodpadu a monočlánkov Mgr. I.Bartoňková 

Súťaž o najaktívnejší čitateľský kolektív 
školy 

Mgr. S.Gašperanová 

 
 
Relácie školského rozhlasu 

 

Názov relácie Učiteľ 
 

SNP Mgr.M.Kršáková 

Október- mesiac úcty k starším Ing.I.Bartoňková 

Záložka spája školy Mgr. Gašperanová 

Halloween Mgr. Vujčíková 

Jesenné prázdniny -  dušičky Mgr. Ľuptáková 

Mikuláš Ing. Bartoňková 

Vianoce Ing. Bartoňková 

Nový rok Mgr. Kršáková 

Deň učiteľov Ing.IvetaBartoňková 
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Mgr.Z.Ľuptáková 

Deň vody Mgr.J.Herichová 

Deň narcisov Mgr.J.Herichová 

 
Aktivity školskej knižnice  - Mgr.SlavomíraGašperanová 
 

 Medzinárodný deň školských knižníc - súťaž o najzaujímavejšie podujatie, 
ktorá sa konala pod  heslomSila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, 
rozmanitosť, vízia.  Naše podujatie sme pomenovali: Spolu dokážeme veľké 
veci!  

 Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha 

 Čítame s Osmijankom! 

 Stará mama, starý otec, prečítaj mi rozprávku 

 Pasovanie žiakov 1. ročníka za čitateľov školskej knižnice 

 O čom čítame? (Súťažný kvíz, pri ktorom si žiaci preveria pozorné počúvanie 
a čítanie. ) 

 16. marca 2014 Deň ľudovej rozprávky 

 Noc s Andersenom – noc v knižnici.  

 Medzinárodný deň detskej knihy – pri príležitosti narodenia Hansa Ch. 
Andersena -  sme vyhodnotili najkrajšie detské knihy.  

 Čítajme si – detský čitateľský maratón v spolupráci s Linkou detskej istoty pri 
SV UNICEF v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc 

 súťaž o najaktívnejší čitateľský kolektív 

 výstavky kníh spojené s predajom. 
 
Aktivity školského klubu detí 
 
Činnosť ŠKD prebieha v školskom klube a v triede. Zariadenie miestností je 
vybavené kobercami na oddych, TV, prehrávačmi, spoločenskými hrami, športovými 
potrebami, stavebnicami a novým variabilným nábytkom. 
Vo svojej   výchovnej práci sme sa zamerali na : 

 Rozvoj reči a komunikačných schopností 

 Rozvoj esteticko-pohybových schopností 

 Rozvoj fyzických a psychických schopností (talent, nadanie) 

 Rozvoj sebaobslužných a pracovných zručností 

 Snažili sme sa napomáhať integrácii a to začleňovaním detí s 
obmedzeniami do kolektívu 

 Šírili sme u detí osvetu pred negatívnymi javmi spoločnosti ako fajčenie, 
drogy, alkohol a pod. 
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Celoklubové popoludňajšie aktivity  

Mesiac Aktivita 
 

September   Púšťame si plte 

  Cestujeme po Slovensku 

 Zdravá výživa 

Október  Moja minca 

 Dobšinského rozprávky bližšie k nám 

November   Vyrábame sviečky 

 Tatry z lega  

 Stridžie dni 

 Spevák ŠKD 

December  Tradície východného Slovenska 

 Vianoce a tradície 

Január  Traja králi  

 Drevený dom 

 Jánošík - naša legenda 

Február  Návrhári 

 Princovia a princezné  

 Snehové stavby 

Marec  Pochovávanie basy 

 Moja hračka 

 Tvoríme z odpadu 

 Vynášanie Moreny 

Apríl  Veľká noc 

 Bylinkové popoludnie 

Máj  Loďka z papiera 

 Veterný mlyn 

Jún  Športom ku zdraviu 

 Športovec ŠKD. 

 

Na základe záujmu a potrieb školy, boli zriadené v tomto školskom roku dve 
oddelenia s celkovým počtom 46 detí. 

1.oddelenie (1. -2.ročník) fungovalo pod vedením vychovávateľky Bc. Kataríny 
Kubaliakovej. Po odchode na MD (apríl)  fungovalo pod vedením vychovávateľky 
Patrície Srnkovej. 

2.oddelenie (3. - 4.ročník) viedla pani vychovávateľka Marta Lopušná. 
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Správanie detí v ŠKD: Snaha o organizovanie činností je náročná, zväčša ich 
postoj je záporný k plneniu úloh. Ich správanie je občas neslušné, obľubujú 
používanie vulgárnych slov pričom si ich význam a váhu neuvedomujú. Pri 
medziľudských vzťahoch sme sa snažili o vyvolanie väčšej tolerancie medzi 
deťmi. V konečnom dôsledku sa deti správajú v súlade so školským poriadkom , 
a závažne ho neporušujú. Výchovné problémy sme sa pokúšali riešiť v spolupráci 
s rodičmi osobne. 

Dochádzka detí v ŠKD: deti vymeškávali len z dôvodu choroby. 

 
Doplňujúce aktivity ( výlety, exkurzie ) 

 

Trieda  Akcia - názov Zodpovednosť 

I.-IV. Deň Zeme - návšteva Vydrovskej doliny, 
skanzenu, Čiernohronskej železničky 

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

IV. – V. Exkurzia Planetárium Žiar nad Hronom Mgr.S.Gašperanová 
Mgr. J.Herichová 

I. - IX. MDD - návšteva filmového predstavenia v 
Cinemax Banská Bystrica 

Vedenie školy 

I. - IX. Exkurzia – obecné knižnice Beňuš, Bacúch, 
Braväcovo 

Triedni učitelia 

V. Výlet - salaš Zbojská - ukážka výroby 
mliečnych výrobkov, návšteva minifarmy, 
Zbojnícka strela 

Mgr. J.Herichová 
 

V.- VI. Exkurzia Bystrianska jaskyňa Mgr.Herichová 
Mgr.Mihoková 

VI. Exkurzia – kolkárska dráha Podbrezová Mgr. D.Mihoková 

VI. Výlet Martin – skanzen Múzeum slovenskej 
dediny 

Mgr. D.Mihoková 

VI. Envirofilm Ekotop Banská Bystrica  - 
medzinárodný festival  dokumentárnych 
filmov s ekotematikou 

Ing. I.Bartoňková 

VII. Exkurzia Tihányiovskýkaštiel -prírodovedné 
múzeum Banská Bystrica 

Mgr. M.Kršáková 

VII. - IX. Exkurzia - Osvienčim - koncentračný tábor 
Auschwitz - Birkenau 

Ing. I.Bartoňková 

VIII. Exkurzia Bystrianska jaskyňa Mgr. V.Lilková 

IX. Exkurzia - Zamrznuté bubliny - výstava 
Banská Bystrica 

Ing. I.Bartoňková 

IX. Exkurzia - Národná rada SR, Bratislavský 
hrad, výstava Tutanchamón - Bratislava 

Ing. I.Bartoňková 
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IX. Výlet - Bystrá , turistický pochod Bystrá - 
Tále, prednáška s členom horskej služby, 
lezecká stena, Bystrianska jaskyňa 

Ing. I.Bartoňková 

 

Plavecký a lyžiarsky výcvik 

Lyžiarsky výcvik absolvovali 17 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.Dušan Horváth, pedagogický 
dozor vykonávala Mgr.M.Kršáková. 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.M.Štefaňáková. 
Miesto konania: krytá plaváreň Brezno, inštruktorov zabezpečil MŠK Brezno. 
 
Zviditeľnenie školy  
Základná škola sa prezentuje neustále aktualizovanou webovou stránkou www.zs-
benus.edupage.org , na ktorej zverejňuje nielen povinné informácie a dokumenty, ale 
aj informácie a fotografie o všetkých svojich podujatiach. Na školskej stránke máme 
edu-portál prístupný len na základe prihlasovacích práv učiteľa, žiaka i rodiča. Je tu 
elektronická žiacka knižka i e-learningové prostredie s edukačnými úlohami pre 
žiakov. Administrátorom  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. 
 
O svojich úspechoch škola pravidelne informuje v týždenníkoch My Horehronie 
prípadne Echo.  
 
 
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 
 
Súťaže a olympiády sú integrálnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu a sú 
jedným z kritérií hodnotenia školy verejnosťou, ale aj kvality práce každého 
pedagogického zamestnanca školy, jeho zodpovednosti za dosahované výsledky 
žiakov a vytváraniepozitívneho obrazu školy na verejnosti. 
Talent a schopnosti si rozvíjajú žiaci v povinných predmetoch a v krúžkoch. Svoje sily 
a vedomosti si merajú v rôznych súťažiach a olympiádach nielen v školských kolách, 
ale aj v okresných, krajských či celoslovenských kolách. Žiakov na súťaže 
pripravovali vyučujúci jednotlivých predmetov prevažne v mimovyučovacom čase.  
 
Najväčším úspechom tohto školského roka bola účasť našich žiakov Adama 
Chválu a Petry Bubelínyovej pod vedením Mgr. R. Kána na medzinárodnom 
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kole súťaže Na bicykli bezpečne, ktorá sa konala 5.9. do 7.9.2015 v nórskom 
Osle.  
Tento školský rok sa opäť môžeme pochváliť pekným výsledkom a to 
2.miestom na celoslovenskom kole tejto súťaže. Žiak Peter Javorčík získal ako 
jednotlivec - chlapec možnosť zabojovať o postup do medzinárodného kola. 
Peter potvrdil svoje kvality, v súlade s propozíciami súťaže si vybojoval miesto 
v slovenskom reprezentačnom družstve. Od 3.9.2015do6.9.2015 čaká naneho 
súťažné zápolenie v medzinárodnom kole v rakúskej Viedni. 
 
 

Súťaž Úroveň Umiestnenie Meno Poznámka  

I - Bobor Celoslovenská Benjamín 
Kadet 

Anežka Králová 
Lukáš Pôbiš 

Úspešný riešiteľ 
Úspešný riešiteľ 

Expert geniality 
show 

Celoslovenská  TOP expert 
 
 
 
Expert 

Anežka Králová 
 
 
Lukáš Pôbiš 
Timea Libičová 

Tajomstvá 
prírody a 
svetobežník 
Svetobežník 
Tajomstvá prírody 

Matematická 
olympiáda 

Okresné kolo 3.miesto Lenka Vraniaková  

Pytagoriáda Okresné kolo 6.miesto Tomáš Ľupták Úspešný riešiteľ 

Matematický klokan  Šampión Lea Dolinská 
Dárius Rusnák 
Petra Murgašová 
Anežka Králová 

 

Šaliansky Maťko Okresné kolo 2.miesto Lukáš Kochan  

Rozprávkové 
vretienko 

Okresné kolo 3.miesto V.Gašperanová  

Hviezdoslavov 
Kubín 

Okresné kolo  postup do 
regionálneho 
kola 

Marián Šperka 
Filip Kotoč 
V. Gašperanová 

 

Slávik Slovenska Okresné kolo 1.miesto 
postup do 
krajského kola 

Lucia Strelcová  

Mladí zdravotníci Obvodné kolo 3.miesto Tomáš Ľupták 
Lenka Vraniaková 
Peter Javorčík 
A.Podhorská 
Matej Šperka 

 

MemorialZavarskej Nepostupová 2.miesto Alexandra Zlúkyová 
Timea Libičová 
Lucia Orovčíková 
Petra Bubelínyová 
Diana Skačanová 

Beh 5x800m 

Cezpoľný beh 
SAŠŠ  Brezno 

Okresné kolo 2.miesto Alexandra Zlúkyová 
Timea Libičová 
Lucia Orovčíková 
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Cezpoľný beh 
Horehronie 

Nepostupová 1.miesto 
 
2.miesto 
3.miesto 

Timea Libičová 
Lucia Orovčíková 
Richard Orovčík 
Petra Bubelínyová 
Diana Skačanová 

 

Horehronský 
Bučník 

Súťaž škôl 
Horehronia 

1.miesto 
 
 
2.miesto 

Diana Chválová 
B.Bačkovská 
Martin Kovalčík 
Adam Chvála 

 

Atletika Horehronie Súťaž škôl 
Horehronia 

1.miesto 
3.miesto 

Petra Bubelínyová 
Marián Šperka 
Diana Skačanová 
Katarína Žofčinová 

Beh 800 m 
Hod kr.loptičkou 
Beh 800 m 
Beh 60 m 
Skok do diaľky 

Atletika Brezno Okresné kolo 1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 

Timea Libičová 
Lucia Orovčíková 
Alexandra Zlúkyová 

Skok do diaľky 
Beh 800 m 
Beh 800 m 

Krajské kolo 3.miesto Timea Libičová Skok do diaľky 

Na bicykli bezpečne Okresné kolo 
Krajské kolo 
Celoslovenské 
kolo 

1.miesto 
1.miesto 
2.miesto 

Johanna 
Masaryková 
Laura Molnárová 
Tobiáš Kubica 
Peter Javorčík 

Dopravná súťaž 

Medzinárodné 
kolo 

postup Peter Javorčík 

Geografická 
olympiáda  

Okresné kolo 6.miesto Lukáš Pôbiš Úspešný riešiteľ 

Cezpoľný beh"O 
putovný pohár 
starostu obce Beňuš“ 

Súťaž škôl 
Horehronia 

1.miesto Petra Bubelínyová 
Diana Skačanová 
Marian Šperka 

Mladší žiaci 

 

2.miesto Tomáš Ľupták 
Mário Srnka      
Lucia Orovčíková 

1.miesto Richard Orovčík 
Samuel Schrötter 
Alexandra Zlúkyová 

Starší žiaci 

 

2.miesto Timea Libičová 
Branislav Machnič 
Tomáš Tréger 

Jednota futbal CUP Okresné kolo 1.miesto Družstvo dievčat Žiačky  

Olympiáda slovenský 
jazyk 

Okresné kolo 6.miesto Lukáš Pôbiš  

Ekosúťaž Polomka Súťaž škôl 
Horehronia 

2.miesto    
3.miesto 

Lenka Bubelínyová 
V.Gašperanová 

Vlastná tvorba - 
poézia 

1.miesto    
2.miesto 

K.Matulíková  
Timea Libičová 

Vlastná tvorba - 
próza 

SNP očami detí Súťaž škôl 
Horehronia 

1.miesto Tomáš Ľupták 
Mário Srnka 

Výtvarná súťaž 
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Kytica pre Kláru 
Jarunkovú 

Súťaž škôl 
Horehronia 

3.miesto A.Pohorelcová Výtvarná súťaž 

CO očami detí Okresné kolo 2.miesto S.Ľuptovčiaková Výtvarná súťaž 

Výtvarná súťaž 
Cena 
prednostky 
OÚ 

žiaci 7.ročníka 

 
 

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

Tabuľka zobrazuje prehľad projektov so širšou pôsobnosťou. 

Názov projektu Druh 
 

Zodpovedný pedagóg 

Recyklohry Národný projekt Ing.I.Bartoňková 

Tetrapaky Národný projekt Ing.I.Bartoňková 

Zdravá škola Národný projekt Mgr.J.Herichová 

Liga proti rakovine – Deň 
narcisov 

Národný projekt Mgr.J.Herichová 

Osmijanko Národný projekt Mgr.S.Gašperanová 

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

Medzinárodný deň školských 
knižníc 

Národný projekt Mgr.S.Gašperanová 

Otvorená škola Národný projekt Mgr.R.Kán 

Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva 

Národný projekt Mgr.R.Kán 
Ing.I.Bartoňková 

Aktivizujúce metódy vo výchove Národný projekt Mgr.Herichová 
Mgr.Mihová 
Mgr.Vojtková - Kubandová 

Zvyšovanie kvality vzdelávania 
na ZŠ a SŠ s využitím 
elektronického testovania 

Národný projekt Mgr.R.Kán 
Ing.I.Bartoňková 

Moderné vzdelávanie – digitálne 
vzdelávanie pre všeobecno-
vzdelávacie predmety 

Národný projekt Mgr.R.Kán 
Ing.I.Bartoňková 

Komplexný poradenský systém 
prevencie a ovplyvňovania 
sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí 

Národný projekt Mgr.Mihoková 

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov 
telesnej a športovej výchovy 

Národný projekt Mgr.Lilková 
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11. Výsledky inšpekčnej činnosti(§ 2 ods. 1 písm. k) 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: apríl 2015Druh inšpekcie: tematická - 
Testovanie 9 – 2015 – Stav zabezpečenia a realizácie testovania žiakov 9.ročníka 
v ZŠ 

Zistenia : Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali 
časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram 
testovania.Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 
9.ročníka ZŠ boli dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 

 

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

Decentralizáciou školstva došlo k prechodu pôsobností v oblasti školstva zo štátnej 
správy na obce. V predchádzajúcom období sa nevenovala dostatočná pozornosť 
obnove budovy vo vlastníctve štátu, čo malo za následok jej degeneráciu, 
neoptimálny chod a prevádzku, prejavujúcu sa napr. nadmernou spotrebou tepelnej 
energie, vysúšaním a netesnosťou okien, poruchovosťou kanalizácie, poruchovosťou 
vodovodných a elektrických rozvodov, čo spôsobuje aj znehodnotenie priestorov pre 
vyučovací proces. Bolo nevyhnutné urýchlene riešiť stavebno-technické nedostatky 
budovy vyplývajúce z opotrebovania a morálneho zastarania, čím došlo k úsporám 
energie.  
 
Žiaci i pedagógovia trávia v škole väčšiu časť dňa. Škola je miestom, kde sa žije, 
nielen miestom kde sa prijímajú vedomosti. Každý rodič chce, aby jeho dieťa trávilo 
čas naplnený povinnosťami v príjemnom prostredí. O to sa snažíme aj my v našej 
škole. Kladieme dôraz na upravené prostredie tried, chodieb, aktualizujeme 
nástenky, snažíme sa o estetickú výzdobu chodieb.  
 
Budova školy je viac ako 50-ročná. V tomto roku bola ukončená výmena starých 
okien a zabezpečenie okien žalúziami. Pretože táto výmena sa diala iba z vlastných 
rozpočtových zdrojov, musela byť rozložená na viacero rokov (podľa finančných 
možností). 
Na škole sa pristúpilo  k malým stavebným úpravám, podľa finančných možností sa 
opravujú a vymieňajú elektrické rozvody , pri haváriách sa vymieňajú vodovodné a 
kanalizačné potrubia. Škola sa pravidelne maľuje, upravili sa vonkajšie schody do 
šatne, vytvorili nové učebne. V tomto roku sme sprevádzkovali novú jazykovú 
učebňu. 
Napriek tomu, že sa nám v prechádzajúcich rokoch nepodarilo uspieť v projektoch 
ESF na rekonštrukciu školskej budovy, škola je vybavená novým nábytkom, je 
pravidelne maľovaná, pravidelne sa upravujú drevené podlahy, vymenili sa PVC 
podlahy, uskutočnili sa rôzne prestavby a rekonštrukcie, je vybavovaná modernou 
technikou a pomôckami. Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou s 
príslušenstvom, notebookom a wifi pripojením. 
Každý učiteľ má pridelený služobný notebook a môže pracovať s tabletmi, ktoré sme 
získali z projektu Digiškola. 
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Škola má veľké množstvo moderných didaktických prostriedkov, tvorivých 
pedagógov a boli by sme radi, keby sa aj technický stav budovy zlepšoval 
a týmzvyšoval aj kredit našej školy. 

Stručná analýza súčasného stavu: 

 Za najväčší nedostatok považujeme učebníc 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. 

 Potrebná je výmena elektrorozvodov, ktoré sú v katastrofálnom stave.  

 Areál školy potrebuje nové oplotenie. 

 Absentuje športový areál (multifunkčné ihrisko). 

 

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

Finančné zabezpečenie školy prebiehalo dvoma spôsobmi – originálne kompetencie 
– činnosť detí v ŠKDfinancoval zriaďovateľ a prenesené kompetencie - výchovu a 
vzdelávanie v základnej škole financoval štát.  

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 normatívne prostriedky na žiakov školy získané z rozpočtu MŠ SR na rok 
2014 boli  309 616€ 

 z toho na mzdy a odvody sme dali 225 880 € 

 na služby  a na bežné výdavky 83 736 € 

 

 nenormatívne ( doprava, AU, VP, odchodné, SZP) 23 667€ 

 dopravné 7 476 € 

 asistent učiteľa 10400 € 

 mimoriadne výsledky žiakov 600 € 

 vzdelávacie poukazy 4166 € 

 sociálne znevýhodnení žiaci 1025 € 

 

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 
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od roku 2009 2 €. Príspevok obecnému úradu (originálne kompetencie) na ŠKD bol 
11 500€. Príspevok od rodičov za ŠKD činil 828 €. 

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

Za vzdelávacie poukazy sme dostali spolu 4166 €.  Príspevok obce Beňuš na 
vzdelávacie poukazy bol 3000 €, príspevok od obce Bacúch bol 730,20 €. 

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

4. Príspevok obce na správu majetku : 3500 € 

 

14. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia  (§ 2. ods. 1 písm.n) 

Koncepciu rozvoja školy vidíme v neustálom zvyšovaní jej kultúry, ktorá vychádza z 
histórie, tradície, dosiahnutých úspechov a v praktickom realizovaní cieľov a 
koncepčných zámerov.  
 
Ciele a úlohy vyplývajúce z koncepcie rozvoja školy, ktoré sú v kompetencii a daných 
možnostiach vedenia školy, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, 
súúspešne plnené. 
Pokračovali sme v nastúpenej ceste udržať to, v čom škola dosahuje 
výbornévýsledky a rozvíjali sme všetky stránky žiakovej osobnosti – kognitívne, 
afektívnei psychomotorické. 
Podľa školského vzdelávacieho programu sme poskytovali primárne 
vzdelávanieISCED 1 v 1., 2., 3.a 4 ročníku a nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2 v 5. 
6. 7. 8.a 9.ročníku. 
Pokračovali sme v náročnosti na osobnostné kvality a správanie žiakov, ichdisciplínu 
v záujme predchádzania negatívnym javom a v záujme ochrany svojho zdravia 
a zdravia ostatných účastníkov výchovno - vzdelávacieho procesu. Pozitívne 
výsledky užtradične dosahujeme v spolupráci s odborníkmi v organizovaní 
preventívno–výchovných aktivít i v oblasti starostlivosti o žiakov so ŠVVP, vrátane 
žiakov individuálne začlenených. 
Pokračovali sme v skvalitňovaní úrovne výchovno–vzdelávacieho procesu v súlade 
s profiláciou školy najmä v oblastiach : 

 rozvíjania jazykových schopností v anglickom od 3. ročníka a druhého 
cudziehojazyka ,nemecké ho jazyka od 6. ročníka, 

 využívanie informačných a komunikačných technológii, rozvíjanie 
počítačovejgramotnosti už od 2. ročníka - informatická výchova, v 5. – 9. 
ročníku informatika a záujmové útvary práca s PC, 

 rozvíjanie prírodovednej gramotnosti so zameraním na intenzívnejšie 
využívanievedomostí z prírodovedných predmetov v praktickom živote. 
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Zvýšenú pozornosť naďalej venujeme rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti vo 
všetkýchpredmetoch primárnom i nižšom strednom vzdelávaní, ale aj celkovej úrovni 
kvality čítania . 
 
Výborné výsledky sme dosiahli najmä v literárnych, výtvarných, speváckych, 
prírodovedných a športových súťažiach.Najvýznamnejší úspech - na celoslovenskej 
úrovni -  sme zaznamenali v dopravnej súťaži. 
V súlade so zameraním školy a požiadavkami modernizácie smepokračovali v úsilí 
zlepšenia materiálnych podmienok školy. Z finančných prostriedkov školy sme 
zabudovali žalúzie na okná vo všetkých triedach, vymenili radiátory, opravili 
kanalizáciu v dievčenských WC, vymenili okná v kotolni, zrekonštruovali vonkajšie 
schody do šatne, vybudovali jazykovú učebňu, vymaľovali niektoré priestory, v 
niektorých triedach zrenovovali parkety. Všetky triedy a ŠKD sú vybavené 
interaktívnou tabuľou a notebookom. 
Negatívom stále zostáva telocvičňa. Aj naďalej sa cvičí na chodbe a v 
prípadepriaznivého počasia využívame celoročne areál školy.  

školy 

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

 progresívne mysliaci manažment s demokratickým prístupom  

 vysoká odbornosť vyučovania 

 úspešná individuálna integrácia žiakov so ŠVVP , starostlivosť o žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 

 rodinné prostredie školy 

 projektové vyučovanie,  

 práca v záujmových útvaroch,  

 existujúce tradičné aktivity,  

 dobre fungujúca tímová práca učiteľov,  

 snaha zamestnancov zvyšovať svoje kompetencie 

 optimálny počet žiakov v triedach 

 vybavenosť školy modernou počítačovou technikou, 

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

 škola sa dostala do povedomia nielen v rámci okresu a kraja ale aj Slovenskav 
súťažiach, ktoré vyhlasuje napr. MŠVVaŠ SR. 

 
Slabé stránky školy : 

 budova potrebuje rekonštrukciu (kotolňa a elektrorozvody), 
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 chýbajúce  športoviská a telocvičňa, naďalej sa v nepriaznivom počasí vyučuje 

telesná výchova na chodbách 

 nevhodné sociálne zázemie niektorých rodičovškoly, 

 pasívny prístup niektorých žiakov k učeniu, 

 komunikácia s rodičmi problémových žiakov pri riešení vzniknutých problémov, 

 nevyhovujúce školské dielne. 

 

 

Príležitosti: 

 maximálne uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb,  

 zlepšujúce sa podmienky vzdelávania žiakov v škole – PC učebňa, elektronizácia 

školskej knižnice, zakúpenie novej didaktickej techniky, výukových softvérov 

a učebných pomôcok, jazyková učebňa, 

 záujem učiteľov o celoživotné vzdelávanie,  

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

sociálno-patologickému ohrozeniu, 

 získavať žiakov zo susednej obce Bacúch, 

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

 pokračovanie v zapájaní sa do projektov vyhlásených MŠVVaŠ SR, 

 pokračovať v ďalšej modernizácii vybavenia školy novými modernými učebnými 

pomôckami a novým softvérom. 

 

 

Riziká: 

 možný nedostatok finančných prostriedkov pri novom financovaní na triedy, 

 nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti o dianie v škole,  

 nekritické a neobjektívne obhajovanie žiakov zo strany niektorých rodičov, 

 stúpajúci počet výchovných problémov,  

 morálne, zdravotné, fyzické ohrozovanie učiteľov, 

 nedostatok finančných prostriedkov na investície, 

 absencia telocvične, 

 znižovanie demografickej krivky, každoročný pokles počtu žiakov školy, 

 negatívne vonkajšie vplyvy na žiakov zo strany masovokomunikačných 
prostriedkov, 

 negatívne prejavy vzájomných vzťahov v spoločnosti. 
 

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

Z pohľadu psychohygienických podmienok sa škola snažila vytvárať aj v školskom 
roku 2014/2015 bezstresové prostredie. Rozvrh vyučovacích hodín aj štruktúra 
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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) 

Voľnočasové aktivity patria ku každodenným činnostiam nielen doma, ale aj v škole. 
Poskytujú rozličné možnosti ako oddychovať a zregenerovať psychické či fyzické sily. 
V rámci činností našej školy majú žiaci možnosť realizovať sa v rôznych záujmových 
útvaroch, v ŠKD, poprípade na zaujímavých podujatiach pre deti i širšiu verejnosť, 
ktoré sa v hojnej miere uskutočňujú počas celého roka. Žiaci majú možnosť 
navštevovať v poobedňajších hodinách  jednotlivé odbory SZUŠ Talentída Polomka.  

Zo 146 žiakov školy si vybralo minimálne jeden krúžok a tak odovzdalo škole 
vzdelávací poukaz 144žiakov. 

Názov krúžku Vedúci krúžku 

Čítajme si! Mgr.M.Štefaňáková 

Ekologický Ing.I.Bartoňková 

Futbalový  J.Šajgalík 

LEGO Mgr.Z.Ľuptáková 

Malá Bukovinka Mgr.S.Gašperanová 

Malí muzikanti Mgr.S.Gašperanová 

Počítačový I. Mgr.R.Kán 

Počítačový II. Mgr.R.Kán 

Redakčný Mgr.D.Mihoková 

Spoločensko-vedný Mgr.V.Lilková 

Spevácky Mgr.Z.Ľuptáková 

Mladí záchranári Mgr.J.Herichová 

Tvorivosť Mgr.D.Matisová 

 

17. Spolupráca školy s rodičmi  (§ 2 ods. 2 písm. c) 
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V školskom roku 2014/2015 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 
–TU– výchovná poradkyňa, prípadne vedenie školy. 

 

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

 

Spolupráca: 
 

 s NAPANT - om 

 CPPPaP v Brezne 

 RZ Hron 

 obecnými úradmi v Beňuši, Bacúchu a Braväcove 

 s PZ SR Pohorelská Maša SR  

 s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici 

 s odštepným závodom Beňuš Lesy SR 

 MŠ Beňuš a Braväcovo 

 klub Viktória 

 OZ Maroško 

 OZ Živica 

 OZ Tatry 

 Obecné knižnice Beňuš, Braväcovo, Bacúch 

 Jednota dôchodcov Beňuš 

 OZ Čučoriedka 

 Obvodný úrad odbor krízového riadenia  

 Dobrovoľný hasičský zbor Gašparovo 

 ŽP Šport Podbrezová 

 FK Slovan Beňuš 

 FK Sokol Braväcovo 

 MŠK Brezno 
 
Sponzorstvo: 

 Zdenko Bubelíny – oprava elektroinštalácie a montáž svietidiel 

 Rastislav Chvála – besedy, predvádzacie akcie 

 Agáta Karaffová – ceny do školských súťaží (knihy, vecné ceny) 

 OZ Felicitas Trnava ,Ing. Tomáš Schmidt – 2ks počítač stolový, 1ks notebook, 
ceny do súťaží 

 Nadácia Coop Jednota  Bratislava – 18 ks volejbalových lôpt 
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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).  

 

Záver 
Dosiahnuté výsledky vo všetkých oblastiach činnosti školy sú výsledkom dobrej 
organizačnej a riadiacej práce vedenia školy, zodpovedného prístupu, tvorivej a 
obetavej práce väčšiny pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, 
dobrej spolupráce s radou rodičovského združenia, rodičmi, radou školy, 
zriaďovateľom a ďalšími výchovnými činiteľmi a inštitúciami, ktorí nám nezištne 
pomáhali, ale aj pomoci sponzorov. 
Všetkým patrí úprimné poďakovanie. 
V nastúpenom pozitívnom trende, v súlade s koncepciou rozvoja školy, chceme 
kontinuálne naďalej pokračovať i v ďalšom období a prehlbovať spoluprácu so 
všetkými, ktorí majú úprimný záujem podmienky v prospech výchovy a vzdelávania v 
našej škole skvalitňovať. 
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