
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2017/2018 

 

 

1. názov školy: Základná škola Jána Zemana Nová Baňa 

2. adresa školy: Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa 

3. telefónne čísla školy: 045 6856017, 045 68567317, 0911056017 

4. internetová a elektronická adresa školy: zsjzemana@gmail.com 

                                                                         zsjzemananb.edupage.org. 

5. údaje o zriaďovateľovi školy: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1 

6. mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

riaditeľ školy : Mgr. Slavomíra Bagalová 

zástupca pre primárne vzdelávanie:  PaedDr. Martina Jakubcová 

zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie: PaedDr. Martin Dojčán (do III. 2018) 

vedúca ŠJ:  Jarmila Krúpová / sjzsjzemana@gmail.com / 

ekonómka: Katarína Mičová  / ekonomzsjzemana@gmail.com / 

7. údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch: 

Rada školy 

o Natália Pinková – predseda 

 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: 

o  Mgr. Mariana Andrášiková 

o  Mgr. Rudolf Vallo 

 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy: 

o  Katarína Mičová 

 zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy: 

o  Ing. Bohumil Červenka 

o  PaedDr. Jana Letková 

o  PharmDr. Petra Sabaková 

o  Veronika Sarvašová 

 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

o Ing. Jozef Koperdák 

o  Maroš Marko 

o  Marta Müllerová 

 

Rada školy zasadala podľa potreby. Na zasadnutiach prerokovala za prítomnosti riaditeľky 

školy otázky týkajúce sa:  

o školského vzdelávacieho programu  

o zamerania školy, jej rozvojom a prioritami  

o modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov  

o personálneho a materiálno-technického zabezpečenia školy 

1. Základné identifikačné údaje o škole: 
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Poradné orgány riaditeľa školy 

Metodické združenia na I. stupni a v ŠKD  

o MZ ŠKD + CVČ: Bc. Jana Kršiaková 

o MZ 1. -4. ročník : Mgr. Mariana Andrášiková 

 

Predmetové komisie na II. stupni 

o PK Človek a spoločnosť, Človek a príroda: PaedDr. Mariana Maslenová 

o PK Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Katarína Kuťková 

o PK Matematika a práca s informáciami: PaedDr. Slavomíra Dojčánová 

o PK Človek a hodnoty: Mgr. Ivana Závalcová 

o PK Zdravie a svet práce: Ing. Vlasta Müllerová 

Predmetové komisie a metodické združenia zasadali v priebehu školského roka podľa plánov. 

Pracovali v školskom roku podľa stanovených úloh vyplývajúcich z POP a hlavných úloh 

školy. Na zasadaniach hodnotili úroveň vedomostí žiakov, plnenie tematických výchovno-

vzdelávacích plánov, pripravovali súťaže, iné aktivity so žiakmi, konzultovali postupy, formy 

a metódy práce so začlenenými žiakmi.  

 

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej členmi sú pedagogickí  

zamestnanci školy. V priebehu školského roka zasadala 5-krát. Zaoberala sa výchovno-

vzdelávacími potrebami a problémami žiakov, prerokovala, iniciovala dávala návrhy a 

prijímala opatrenia na skvalitnenie pedagogickej činnosti. Analyzovala otázky hodnotenia a 

klasifikácie žiakov, začlenených žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Prerokovala inovovaný školský vzdelávací program, rámcové učebné plány, integráciu žiakov 

so špeciálno-pedagogickými potrebami.  

 

 

 

o Počet tried: 22 

o 1.- 4. ročník: 11  

o 5. – 9. ročník: 11 

o Počet žiakov: 387 

o 1.- 4. ročník: 195 

o 5. – 9. ročník: 192 

o Počet žiakov so ŠVVP: 37 

o 1.- 4. ročník: 10 

o 5. – 9. ročník: 27 

o Počet žiakov v ŠKD: 149 

 

 

 

 

2. Údaje o počte žiakov celkom, údaje o počte žiakov zapísaných do prvého ročníka: 

 



 

 

o Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka k 30. 06. 2017: 55/29 

o Počet žiakov s odloženou školskou dochádzkou : 9/4 

o Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 09. 2017: 46/25 

 

 

Gymnázium Levice      4 žiaci 

Gymnázium Banská Štiavnica    1 žiak 

Gymnázium Nová Baňa     3 žiaci 

Gymnázium Žiar nad Hronom    1 žiak 

Gymnázium Nitra      2 žiaci 

SPŠ Banská Štiavnica     1 žiak 

SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica    2 žiaci 

SPŠ stavebná Nitra      1 žiak 

SOŠ Zlaté Moravce      3 žiaci 

SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa    6 žiaci 

SOŠ Žarnovica      2 žiaci 

SOŠ technická Tlmače     4 žiaci 

SOŠ chemická Bratislava     1 žiak 

SOŠ poľnohospodárstva a služieb Trnava   1 žiak 

SOŠ Levice       1 žiak 

SOŠ pedagogická Levice     1 žiak 

SOŠ lesnícka Banská Štiavnica    3 žiaci 

SŠ – SOŠ automobilová Banská Bystrica   2 žiaci 

Spojená škola – SOŠ Ivanka pri Dunaji   1 žiak 

Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre 2 žiaci 

Súkromná stredná umelecká škola Zvolen   1 žiak 

 

 

 

V školskom roku 2017/2018 sa žiaci 1. až 3. a 5. až 7. ročníka vzdelávali podľa inovovaného 

Školského vzdelávacieho programu. Žiaci ostatných ročníkov pokračovali vo vzdelávaní 

podľa Školského vzdelávacieho programu. Vzdelávacie programy v jednotlivých predmetoch 

smerujú výchovno-vzdelávaciu činnosť k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, 

aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

4. Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach a ich následné prijatie na štúdium na stredné 

školy: 

 

Základné identifikačné údaje o škole: 

 

3. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ:  

 

5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania: 

 



 

Voliteľné (disponibilné) hodiny boli použité na: 

 tvorivé písanie 4. ročník; 

 slovenský jazyk 2., 3. a 4. ročník 

 prírodoveda 4. ročník 

 vlastiveda 4. ročník 

 matematika 4. ročník 

 druhý cudzí jazyk 7., 8. a 9. ročník 

 fyzika 9. ročník 

 biológia 6., 8. a 9. ročník 

 dejepis 8. a 9. ročník 

 geografia 8. ročník 

 etická/ náboženská výchova 8. a 9. ročník 

 matematika 9. ročník 

 informatika 5., 6., 8. a 9. ročník 

 technika 9. ročník 

 výchova umením 8. a 9. ročník 

 regionálnu výchovu 4. ročník a 7. až 9. ročník; 

 anglický jazyk 1. a 2. ročník; 

 práca s informáciami a komunikácia 5. až 9. ročník; 

 výchova k manželstvu a rodičovstvu 1. až 7. ročník  

PROSPECH 

Z celkového počtu 384 žiakov k 31. 08. 2018 prospelo 380 žiakov, 3 neprospeli a 1 sa 

nezúčastnil komisionálnych skúšok (zahraničie).  

Prospech v jednotlivých predmetoch a ročníkoch na konci školského roka: 

I. stupeň 

o žiaci 1. ročníka boli hodnotení slovne podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 01 .05. 2011. 

 SJL MAT ANJ PRI/PRV VLA 

2. ročník 1,5 1,44 1,07 1,09 --- 

3. ročník 1,47 1,39 1,29 1,31 1,21 

4. ročník 1,68 1,54 1,47 1,29 1,40 

II. stupeň 

 SJL ANJ NEJ RUJ MAT INF PIK DEJ GEO BIO CHE FYZ 

5. 

ročník 

2,19 1,88   1,77 1,03 1,00 1,22 1,88 1,73   

6. 

ročník 

2,15 1,98   2,05 1,08 1,00 1,28 1,72 1,41  1,98 

7. 

ročník 

2,43 2,11 1,62 2,31 2,25 1,02 1,00 1,52 2,24 1,96 1,40 2,05 

8. 

ročník 

2,55 2,45 1,85 1,85 2,38  1,38 1,77 2,27 1,92 1,84 2,27 

9. 

ročník 

2,72 2,09 2,22 2,50 2,54  1,27 1,49 1,93 2,02 1,69 2,47 



 

 

SPRÁVANIE 

 1. – 4. ročník 5. – 9. ročník 

Pochvala od triedneho učiteľa 79 41 

Pochvala od riaditeľky školy 37 37 

Ocenenie vecným darom 0 1 

Zápis do kroniky cti 0 3 

 

 1. – 4. ročník 5. – 9. ročník 

Napomenutie od triedneho učiteľa 0 20 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 0 6 

Pokarhanie od riaditeľky školy 2 4 

 

Znížená známka zo správania 

 1. – 4. ročník 5. – 9. ročník 

2. stupeň 1 4 

3. stupeň 0 1 

4. stupeň 0 0 

 

Zníženú známku zo správania mali žiaci za vulgárne vyjadrovanie, vyvolávanie konfliktov, 

provokatívne správanie a za neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní. 

DOCHÁDZKA 

Celkový počet vymeškaných hodín: 17 441 h, t.j. 46,06 h / žiak 

1.- 4. ročník: 7736, t.j. 40,29 h / žiak 

5.- 9. ročník: 9675, t.j. 52,02 h / žiak 

Celkový počet neospravedlnených hodín: 15 h, t.j. 0,04 h / žiak 

1.- 4. ročník: 7, t.j. 0,04 h/ žiak 

5.- 9. ročník: 8, t.j. 0,04 h / žiak 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ 

V školskom roku 2017/2018 sa v 5. ročníku uskutočnil monitorovací spôsob skúšania 

vedomostí žiakov 

z matematiky a slovenského jazyka. 

Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 29 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy v matematike: 66,9 % 

priemerná úspešnosť v rámci SR 64,7 % 

5. A - úspešnosť triedy 77,6 % 

5. B - úspešnosť triedy 51,7 % 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy v slovenskom jazyku: 70,1 % 

priemerná úspešnosť v rámci SR 62,8 % 



5. A - úspešnosť triedy 78,2 % 

5. B - úspešnosť triedy 58,6 % 

 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ 

 

V školskom roku 2017/2018 sa v 9. ročníku uskutočnil monitorovací spôsob skúšania 

vedomostí žiakov 

z matematiky a slovenského jazyka. 

Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 41 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy v matematike: 48,7 % 

priemerná úspešnosť v rámci SR 55,9 % 

 9. A - úspešnosť triedy 44,3 % 

 9. B – úspešnosť triedy 52,3 % 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy v slovenskom jazyku: 55,9 % 

priemerná úspešnosť v rámci SR 63,0 % 

 9. A - úspešnosť triedy 54,3% 

9. B - úspešnosť triedy 60,0 % 

 

 

 

 

 

Počet zamestnancov: 52 

Pedagogický zamestnanec: 29 

Pedagóg na materskej dovolenke: 1 

Asistent učiteľa: 2 

Vychovávateľka v školskom klube detí: 4 

Vychovávateľka v CVČ: 1 

Nepedagogický zamestnanec:  15 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2017/2018: 

I. stupeň: vo všetkých vyučovacích predmetoch - 100% okrem PVC (99%) a VYV (99%) 

II. stupeň: 

SJL 100% ANJ 100% NEJ 100% PIK 100% ETV 100% NBV 100% HUV 100% 

DEJ 100% VYV 100% MAT 100% VUM 100% GEO 100% FYZ 100% RUJ 100% 

TŠV 92% CHE 100% BIO 100% INF 100% OBN 58% SEE,TECH 

67% 
VMR 100% 

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  

    zamestnancov školy: 

 

 



 

 

 

 

 

 
Meno a priezvisko 

zamestnanca 

Vzdelávanie Iné 

Bc. Jana Kršiaková Vzdelávací program – Interaktívna tabuľa  

a multimédiá vo vzdelávaní - ŠKD 

 

Mgr. Slavomíra 

Bagalová 

Inovačné vzdelávanie - Súčasti systematického 

plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby 

inkluzívneho prostredia 

 

Mgr. Rudolf Vallo Inovačné vzdelávanie - Súčasti systematického 

plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby 

inkluzívneho prostredia 

 

Mgr. Zuzana Floreková Akreditované vzdelávanie – Školské projekty 

a medzinárodné partnerstvá cez internet 

 

Mgr. Slavomíra 

Bagalová 

Akreditované vzdelávanie –  

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez 

internet 

 

PaedDr. Mariana 

Maslenová 

 Seminár EXPOLED-u 

- Biológia 

Mgr. Slavomíra 

Bagalová 

Funkčné vzdelávanie –  

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického 

zamestnanca a ved.odborného zamestnanca 

 

PaedDr. Martina 

Jakubcová 

Funkčné vzdelávanie – Profesionalizácia práce 

vedúceho pedagogického zamestnanca 

a ved.odborného zamestnanca 

 

-PaedDr. S. Dojčánová 

-Z.Muchová, Mgr.K. 

Kuťková 

 Seminár INDÍCIA ROADSHOW 2017 

Mgr. Alla Banacká  Seminár pre učiteľov AJ 

Mgr. Zuzana Floreková Vzdelávanie EnglishOne  

Mgr. Rudolf Vallo Vzdelávanie – Výchovný poradca ako dôležitý 

článok celoživotného poradenstva  

 

Mgr. Eva Lalková Vykonanie a vyhodnotenie 1. atestácie  

Mgr. Tatiana Pokorná Vykonanie a vyhodnotenie 1. atestácie     

PaedDr.Martin 

Dojčán 

 Seminár-Nový právny predpis EÚ „GDPR“ a nový zákon 

o ochrane osobných údajov 

PaedDr. Mariana 

Maslenová 

 Seminár EXPOLED-u 

- Biológia 

Mgr. Alla Banacká  Seminár pre učiteľov AJ 

Mgr. Zuzana Floreková  Seminár pre učiteľov AJ 

Mgr. Mária Raffajová  Seminár pre učiteľov AJ 

Mgr. Slavomíra 

Bagalová 

 Seminár - Ukončenie pracovného pomeru, zákaz 

diskriminovania zamestnancov a šikanovania žiakov  

PaedDr. Martina 

Jakucová 

 Seminár  k učebniciam vlastivedy pre 3. A 4. ročník 

PaedDr.Maslenová 

Mgr. Rudolf Vallo 

Zdenka Muchová 

PaedDr.Pacalajová 

 WORKSHOP 

- Poruchy senzorického spracovania a správanie 

dieťaťa v školskom prostredí 

Mgr. Rudolf  Vallo Vzdelávanie výchovných poradcov – výchovný 

poradca ako dôležitý článok celoživotného 

poradenstva 

 

Mgr. Andrea 

Gregorová 

 Katecheticko-metodické informácie 

7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 



Mgr. Marta Pirháčová 

Ing. Vlasta Mullerová 

 Seminár Hour of  code – základy programovania hravou 

formou  

Mgr. Slavomíra 

Bagalová 

 Seminár – Nový zákon o ochrane osobných údajov 

v praxi škôl 

Mgr. Rudolf Vallo 

PhDr. Anton Šmondrk 

Mgr. Rastislav Uhrecký 

 Seminár „Vychovávame k občianskej statočnosti“ 

PaedDr. Alena 

Pacalajová 

Edukačná príprava pred  

I. atestáciou 

 

Mgr. Slavomíra 

Bagalová 

Vzdelávanie „Manažment školy a školského 

zariadenia pre vedúcich ped.zam.a ved.odborných 

zamest.“ 

 

PaedDr. Martina 

Jakubcová 

Vzdelávanie „Manažment školy a školského 

zariadenia pre vedúcich ped.zam.a ved.odborných 

zamest.“ 

 

Mgr. Martina Bartková  Seminár EXPOLED-u fyzika 

PaedDr. M.Maslenová  Seminár EXPOLED-u biológia 

Mgr. Slavomíra 

Bagalová 

 Seminár „Personálna práca na školách“ 

PaedDr. Alena 

Pacalajová 

Edukačná príprava pred  I. atestáciou  

Mgr. Mariana 

Andrášiková 

 Školenie k testovaniu pohybových predpokladov žiakov 

1.-3.ročníkov ZŠ 

PaedDr. Slavomíra 

Dojčánová 

 Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP 

Mgr. Slavomíra 

Bagalová 

Ing. Vlasta Mullerová 

 „Programovanie pre Android“-účasť na modelovej 

informatickej hodine 

Ľudmila Zimermanová  Zasadanie Klubu vychovávateľov ŠKD 

Mgr. Rudolf  Vallo Vzdelávanie „Výchovný poradca ako dôležitý 

článok celož.porad.“  

 

Mgr. Rudolf  Vallo  Koordinačné stretnutie  „Podpora ochrany detí pred 

násilím“  

 

 

 

 

 

SÚŤAŽE 

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA ŽIAKOV V OKRESNOM KOLE 

1. miesto 

Matematická olympiáda Z6, Biologická olympiáda kat. D, Stolný tenis – chlapci, Stolný tenis 

– dievčatá, Biologická olympiáda kat. C, Vybíjaná – najmladší žiaci, Ochranárik čísla 

tiesňového volania č.112 a civilnej ochrany, Rozpoviem ti rozprávočku - 2x zlaté pásmo, 

Dolina, dolina – 5x zlaté pásmo, Vesmír očami detí – 2x 

 

2. miesto 

 

Matematická olympiáda Z7, Fyzikálna olympiáda, Pytagoriáda kat. P6, Šaliansky Maťko, 

Rozpoviem ti rozprávočku- 4x strieborné pásmo, Dolina, dolina – strieborné pásmo,  

Slávik Slovenska – 3x, Fyzikálna olympiáda, Technická olympiáda, Ochranárik čísla 

tiesňového volania č.112 a civilnej ochrany, Futsal, Bedminton – chlapci, Bedminton – 

dievčatá, Atletika – chlapci – družstvo, Atletika – dievčatá – družstvo 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 



 

 

 

3. miesto 

Biblická olympiáda, Olympiáda v anglickom jazyku, Ochranárik čísla tiesňového volania 

č.112 a civilnej ochrany, Technická olympiáda, Hviezdoslavov Kubín – 2x, Rozpoviem ti 

rozprávočku - 4x bronzové pásmo, Fyzikálna olympiáda, Florbal, Vybíjaná žiačok 

 

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA ŽIAKOV V KRAJSKOM KOLE 

Biologická olympiáda kategória E   - 8. miesto 

Biologická olympiáda kategória C   - 6. miesto 

Atletika – dievčatá – jednotlivci   - účasť 

 

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA ŽIAKOV V CELOSLOVENSKOM KOLE 

MAKS       – 1. miesto  

Kukučínova literárna Revúca    - zlaté pásmo 

Hovorme o jedle     - zlatý diplom 

PIKOMAT       – 7. miesto  

Matematický klokan    – 6 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi a     

                                                                                      2 žiaci sa stali šampiónmi školy 

Všetkovedko      - 9x úspešní riešitelia 

Maksík      - 2x najmúdrejší Maksáčik 

 

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA ŽIAKOV V MEDZINÁRODNOM KOLE 

I-Bobor       - 69 úspešných riešiteľov 

 

Ostatné súťaže, ktorých sme sa zúčastnili: 

Matematická olympiáda Z8      

Pytagoriáda kat. P4      

Pytagoriáda kat. P5      

Pytagoriáda kat. P8  

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Rozprávkové vretienko 

Dodekova Nová Baňa – literárna časť 

Dodekova Nová Baňa – výtvarná časť 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

Literárny Kežmarok 

Cesta za poznaním minulosti - celoslovenská 

Najkrajší list 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 

Geografická olympiáda OK 

Dejepisná olympiáda OK 4. miesto 

IQ olympiáda 

Civilná ochrana očami detí 

Hasiči očami detí 

Vianočná pohľadnica 

Záložka spája školy 

Nebuď otrok drog 



Malý futbal – chlapci ml.     

Volejbal          

Cezpoľný beh – chlapci 

Cezpoľný beh - dievčatá 

Minifutbal McDonald Cup 

Malý futbal – chlapci st.  

Malý futbal – dievčatá 4. miesto 

Atletika – chlapci - jednotlivci 

Detské atletické dni – 2. miesto 

Dni tanca – strieborné pásmo 

 

AKTIVITY PORIADANÉ ŠKOLOU  

o slávnostný zápis do 1. ročníka 

o základný plavecký výcvik pre žiakov I. stupňa 

o škola v prírode 

o lyžiarsky výcvik 

o návšteva planetária 

o karneval pre žiakov I. stupňa 

o Vianočné trhy 

o stretnutie s dôchodcami, bývalými zamestnancami školy 

o Deň matiek 

o Deň otcov 

o Florbalová liga – viackolová regionálna súťaž 

o Deň Zeme 

o Olympiáda nádejí 

o Veľkonočný volejbalový turnaj 

o Vianočný volejbalový turnaj 

o ocenenie žiakov školy a najlepších športovcov školy 

o výroba pozdravov k Vianociam, Veľkej noci, ku Dňu učiteľov, Dňu matiek, Dňu 

otcov 

o príprava programu pre dôchodcov v Domove dôchodcov v rámci Mesiaca úcty 

k starším 

o tvorivé dielne 

o Mikulášske predpoludnie 

o vianočný program pre Domov dôchodcov 

o imatrikulácie prvákov – prijatie do ŠKD 

o noc v škole 

o relácie v školskom rozhlase – aktuálne témy, pamätné dni, výročia 

o návšteva divadelného predstavenia v Bratislave 

o Európsky deň jazykov 

o výchovný koncert pre I. a II. stupeň 

o besedy: - Prevencia sexuálne prenosných ochorení v rámci 6. ročníka kampane 

Červené stužky 

- Dospievanie 

- Drogy a drogové závislosti, Lieky a ich správne užívanie 

- so spisovateľkou a dramaturgičkou Štelbaskou 



- so spisovateľkou G. Futovou 

- s etnologičkou Nádaskou 

- s mestskou políciou na tému Šikana 

- návšteva gynekologickej ambulancie 

- beseda so včelárom 

o exkurzie a výlety pre I. a II. stupeň 

o vlastivedné a prírodovedné vychádzky do okolia 

o účasť žiakov 9. ročníka na podujatí Stredoškolák 

o Medzinárodný deň školských knižníc – čitateľské aktivity 

o kurzy 1. a 5. ročníka v spolupráci s mestskou políciou, RÚVZ a záchrannou službou 

o vytvorenie obalu na knihu 

o knižný bazár 

o Zdravá výživa  

o Vianočná akadémia 

o Recyklujeme  

 

 

 

A) Dlhodobé 

o Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – využívanie tabletovej 

učebne. 

o PV odborne – podpora polytechnickej výchovy na školách – vybavenie odborných 

učební predmetov BIO, FYZ, CHE a TECH pomôckami pre podporu praktických 

aktivít na vyučovacích hodinách.  

o  Novovytvorené pracovné miesta v ZŠ Jána Zemana. Jedná sa o projekt v dĺžke trvania 

3 rokov, začiatok realizácie v školskom roku 2018/2019. 

B) Krátkodobé 

o Európsky deň jazykov – zdôrazniť význam štúdia cudzích jazykov. 

o Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie  

predmety.  

o eTwinning - komunita pre školy v Európe. Učitelia zo všetkých zapojených 

krajín sa môžu zaregistrovať  a používať  online nástroje programu eTwinning 

(Desktop‐ pracovnú plochu a TwinSpace‐ priestor pre spoluprácu), pomocou 

ktorých sa môžu navzájom vyhľadávať, organizovať  virtuálne stretnutia, 

vymieňať si nápady a praktické príklady, spájať sa do skupín, spoločne sa 

učiť  prostredníctvom Vzdelávacích aktivít a zapájať sa do online projektov. 

o Komunikáciou k porozumeniu a úspechu ( naša škola bola prizvaná do tohto 

pilotného projektu ako jedna z deviatich škôl v rámci Slovenska, zároveň jedna 

z troch základných škôl )  

o Technika hrou od základných škôl 

9. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 



Uchádzanie sa o účasť v dvoch posledne menovaných projektoch prebehlo 

v školskom roku 2017/2018, ich realizácia bude prebiehať v školskom roku 

2018/2019.  

 

 

 

V školskom roku 2017/2018 nebola v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa vykonaná 

inšpekcia. 

 

 

 

Zlepšenie materiálno–technického vybavenia školy je financované z rozpočtu školy a 

z mimorozpočtových zdrojov - z rozpočtu mesta, z 2% daní rodičov a priaznivcov školy, z 

príjmov alebo od sponzorov školy. 

 

Škola má v súčasnosti k dispozícií: 

o zabezpečovací kamerový systém, 

o zabezpečovací poplachový systém, 

 

22 kmeňových učební 

o 22 kmeňových učební je vybavených notebookom / PC  a dataprojektorom, 17 

s pripojením na internet   

o 4 kmeňové triedy slúžia aj ako priestor pre ŠKD. 

12 odborných učební 

o techniky (školská dielňa), 

o hudobnej výchovy (notebook s pripojením na internet, interaktívna tabuľa, audio 

vybavenie), 

o 2 učebne informatiky (15 PC pre žiakov s pripojením na internet, dataprojektor),  

o cudzích jazykov (15 PC pre žiakov s pripojením na internet), 

o 2 multimediálne učebne (notebook s pripojením na internet, interaktívna tabuľa, audio 

vybavenie) 

o učebňa geografie (20 tabletov pre žiakov s wi-fi, notebookom s pripojením na internet, 

interaktívna tabuľa), 

o učebňa biológie (PC s pripojením na internet, dataprojektor), 

o učebňa chémie (PC s pripojením na internet, dataprojektor), 

o učebňa fyziky (PC s pripojením na internet, dataprojektor), 

o učebňa nemeckého jazyka (PC s pripojením na internet, dataprojektor), 

o klubovňa (notebook s pripojením na internet, interaktívna tabuľa, audio vybavenie). 

2 telocvične 

o telocvičňa na kolektívne športy (basketbal, volejbal, florbal, karate, stolný tenis,...), 

o gymnastická telocvičňa. 

Športový areál 

10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

 

11. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

 



o multifunkčné ihrisko, 

o futbalové ihrisko s atletickou dráhou, 

o doskočisko pre skok do diaľky, 

o sektor pre vrh guľou 

o oddychové kúty s novými lavičkami. 

Školská kuchyňa s jedálňou 

o poskytuje všetkým stravníkom možnosť výberu z dvoch jedál, poskytuje aj 

bezlepkovú stravu, 

o je vybavená moderným čipovým systémom, ktorý umožňuje prihlásenie, odhlásenie 

a zmenu obeda prostredníctvom terminálu, ale aj cez internet. 

 

Pedagogickí zamestnanci majú k dispozícii dostatočné množstvo výpočtovej techniky na 

prípravu vyučovacích hodín a administratívnu činnosť.  

 

Škola má zriadenú a pravidelne aktualizovanú internetovú stránku 

http://zsjzemananb.edupage.org/.  

 

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami 

o  obnovu a nákup nových učebných pomôcok škola pravidelne realizuje z vlastných 

prostriedkov, v súčinnosti s rodičovským združením a tiež zapojením sa do projektov 

 

Stručná analýza súčasného stavu 

Škola zabezpečila: 

o  pokrytie všetkých bežných prevádzkových nákladov a potrebných revízií 

o  výmenu stolovacieho zariadenia v školskej jedálni 

o  priebežné vymaľovanie častí interiéru 

o  dovybavenie kmeňových a odborných učební novými žiackymi lavicami a stoličkami, 

 čiastočné vybavenie tried novým nábytkom  

o  doplnenie dataprojektora, notebooku a interaktívnej tabule do učebne chémie 

o  zariadenie miestnosti výchovného poradcu na účely konzultácií so žiakmi a s rodičmi  

o   rekonštrukciu zabezpečovacieho zariadenia ( alarm ) 

o  opravu skladov školskej jedálne, výmena okien, pokládka dlažby 

 

Potreby a plány: 

o  pokrytie všetkých bežných prevádzkových nákladov a potrebných revízií 

o  pokračovať v opravách havarijného stavu elektroinštalácie v budove školy,  

o  oprava kanalizácie v budove školy 

o  oprava schodísk na vstupoch do budovy školy 

o  prestavba žiackych šatní  

o  dovybavenie učební zariadením a pomôcok podľa potrieb  

o  modernizácia výpočtovej techniky pre prácu žiakov, revitalizácia aktuálneho stavu 

o  naďalej zveľaďovať interiér školy 

o  vybudovať učebňu v prírode – altánok 

o  komplexná rekonštrukcia školskej kuchyne ( elektrina, voda, kanalizácia ) 

http://zsjzemananb.edupage.org/


o  výmena steny s výdajným pultom v školskej jedálni 

o  budovanie školskej knižnice 

 

 

V spolupráci s rodičovským združením sa nám okrem iného podarilo vybudovať stojiská na 

bicykle.  

S pomocou sponzorov sme vybudovali oddychové zóny na školskom dvore, do telocvične 

sme získali stôl na stolný tenis, sponzorsky bolo zrekonštruované zábradlie pri bezbariérovom 

hlavnom vstupe do budovy školy. 

 

 

 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 Komentár k plneniu programového rozpočtu za rok 2017  

A/ Hodnotenie projektu 11.1.1. Základná škola Jána Zemana 

Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 

Zámery projektu:  Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov 

Ciele projektu: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces 

 

Cieľ: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces 

Plnenie: Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu zlepšujeme, a to aj zapájaním sa do 

projektov na modernizáciu vybavenia odborných učební v spolupráci so zriaďovateľom.   

Merateľný 

ukazovateľ: 

Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Plánovaná 

hodnota 

53 % 55% 56% 56% 56% 57% 

Skutočná 

hodnota 

68% 79,40% 87% 83%   

Merateľný 

ukazovateľ: 

Zachovať počet  žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

12. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:  



Plánovaná 

hodnota 

51 % 51% 52% 53% 53% 54% 

Skutočná 

hodnota 

53% 58% 57% 57%   

Merateľný 

ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Plánovaná 

hodnota 

50% 65% 66% 66% 67% 68% 

Skutočná 

hodnota 

68% 68% 70% 66%   

Merateľný 

ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Plánovaná 

hodnota 

50% 65% 66% 66% 67% 68% 

Skutočná 

hodnota 

61% 61% 67% 61%   

 

1. Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

 

V 1.polroku boli otvorené 4 oddelenia ŠKD. Pracovná doba bola prispôsobená požiadavkám zákonných 

zástupcov v ranných i popoludňajších hodinách. Žiaci počas doby strávenej v odeleniach ŠKD mali 

možnosť rozvíjať svoje aktivity v rôznych činnostiach, ktoré podporovali skupinovú prácu, ale aj 

možnosť rozvoja svojej individuality. Rôznorodý program bol napĺňaný ponukou vzdelávacích, 

oddychových, rekreačných a spontánnych aktivít. 

V 2.polroku záujem o ŠKD neklesol. Zákonní zástupcovia opäť prejavili dôveru v našu školu a prihlásili 

158 detí do ŠKD, kde spolu s vychovávateľkami rozvíjali svoje zručnosti, kreativitu a fantáziu v 4 

oddeleniach.  Zákonným zástupcom bola ponúknutá aj možnosť dať dieťa do ŠKD počas prázdnin, 

táto možnosť bola využitá v 1. týždeň letných prázdnin, počas ktorého strávili deti bohato 

naplánované dni s pani vychovávateľkami ŠKD. 

Splnenie cieľa na 83% 

2.    Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ  

 

V 1. polroku sa pracovalo v 21 krúžkoch, v ktorých pracovalo 219 detí (dieťa je uvedené len raz, ak aj 

navštevuje viac krúžkov). Skutočne však pracovalo v krúžku 268 detí, z toho 26 externých. Zameranie 

krúžkov vychádzalo zo záujmov detí. V krúžkoch mali možnosť rozvíjať si svoje schopnosti, zručnosti 

a záľuby v rôznych oblastiach. Priaznivci športu sa mali možnosť prihlásiť do viacerých krúžkov: 

Florbal (3 oddelenia), Športové hry, Posilňovňa u Marušku, Bedminton. Kto rád pečie, mal možnosť 

navštevovať krúžok Mladý cukrár. Jemnú motoriku si precvičovali v krúžku Korálikovanie, 

Drôtikovanie. Kto rád spoznáva okolie Novej Bane, mal možnosť sa prihlásiť do krúžku Turistického 

i Potulky prírodou. Pohybové zručnosti mali možnosť rozvíjať si v krúžkoch Tanečno-dramatickom, 



Tančúrik, Balerína, Balao, Batakuda. Kto obľubuje prácu na PC, mal možnosť sa zdokonaliť v písaní na 

PC v krúžku Písanie 10 prstami, zručnosti v oblasti informatiky si rozvíjať v  Počítačovom krúžku a 

predstavivosť zase v krúžku 3D modelovanie na PC. Bystriť svoj um si mohli v krúžku Šach. 

V 2. polroku sa žiaci mali možnosť prihlásiť do krúžkov, ktoré boli v počte 21. V krúžkoch zameraných 

na rôznorodé záujmy detí pracovalo 262 žiakov, niektorí z nich sú prihlásení na 2 alebo 3 krúžky.  

Krúžky sa snažíme obmieňať podľa záujmu detí, a tak tento polrok pribudol krúžok Atletika (2 

oddelenia), kde si žiaci majú možnosť zdokonaliť športovú zdatnosť alebo krúžok Školský časopis, kde 

sa žiaci cibria v novinárskych zručnostiach. I zdravotné problémy s chrbticou si môžu zlepšiť 

zapojením sa do krúžku Zdravý chrbátik. Novootvorené krúžky sú aj Pestré všeličo a Šikovná vareška, 

kde sa rodia noví kuchári. Neotvorili sa krúžky Florbal (1 oddelenie), a Korálikovanie.   

Splnenie cieľa na 57% 

 

 

3.    Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty 

 

V 1. polroku deti prezentovali svoje vedomosti v projektoch z rôznych predmetov nielen na 2. stupni, 

ale i na 1. stupni: prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk, regionálna výchova, informatika, anglický 

jazyk, nemecký jazyk, geografia, biológia, občianska náuka, dejepis, práca s informáciami a 

komunikácia, fyzika, technika, hudobná výchova. Žiaci sa prezentovaním svojich projektov 

zdokonaľovali vo vystupovaní pred ľuďmi, čím sa odbúraval stres z vystupovania a tiež si tým 

zlepšovali svoju slovnú zásobu.  

 V 2.polroku sa prezentačné zručnosti detí v projektoch zlepšili. Opäť to bolo v predmetoch 

prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk, regionálna výchova, informatika, anglický jazyk, nemecký 

jazyk, geografia, biológia, občianska náuka, dejepis, práca s informáciami a komunikácia, fyzika, 

technika, hudobná výchova. Pribudla aj prezentácia projektov v predmete prvouka. Žiaci v projektoch 

prezentujú vedomosti, ktoré sa z danej témy naučili. Prezentácie sú v papierovej alebo elektronickej 

podobe, podľa možností a zručností žiakov.   

Splnenie cieľa na 66% 

4.    Naučiť žiakov školy  využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský  e-Learning 

 

Každý žiak a učiteľ má po prihlásení sa svojim heslom na web stránku školy možnosť využívať školský 

e-Learning. V 1. polroku túto možnosť využili takmer všetci učitelia 1.stupňa a na 2.stupni sa využíval 

najmä v predmetoch slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk, práca s informáciami a komunikácia, 

informatika.  E-learning umožňuje učivo si precvičiť, zopakovať, ale i vyhľadať nové informácie.  

Prostredníctvom neho je tiež možné zadávať domáce úlohy, čo mnohí využívajú.  

Využívanie školského e-Learningu v 2. polroku je na rovnakej úrovni.  Pedagógovia sa snažia zapojiť 

žiakov k využívaniu tejto možnosti vzdelávania sa. Opätovne to bolo v predmetoch slovenský jazyk, 

matematika, anglický jazyk, práca s informáciami a komunikácia, informatika. E-learning sa tiež 

využíva i na zadávanie domácich úloh na stránku školy, kde majú možnosť žiaci počas neprítomnosti 

zistiť, čo si treba zopakovať.  

Splnenie cieľa na 61% 

A/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 

1/ Vlastné príjmy organizácie : 

Názov Schválený  Rozpočet Skutočnosť 



rozpočet po zmenách 

Príjmy z prenajatých priestorov 3 707 3 621 2 735 

Poplatky a platby za predaj služieb  10 300 10 386 11 976 

Poplatky a platby za ŠKD,CVČ 5 300 6 356 6 508 

Úroky z vkladov 5 5 0 

Z dobropisov 0 1 787 1 787 

Z vratiek 0 4 432 4 353 

Iné 0 61 61 

Z rozpočtu obce 3 200 3 200 3 978 

Od ostatných subjektov 0 0 10 

Spolu príjmy 22 512 29 848 31 408 

 

 Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:     

Príjmy z prenajatých priestorov 2 735 eur, v tom prenájom telocvične (1 656 eur), 

služobného bytu (707 eur), prenájom multifunkčného ihriska  (306 eur), nápojový automat (66 eur).   

Poplatky a platby za predaj služieb – 86  eur - poplatky za zberné suroviny – za železný 

šrot.             

Z dobropisov – 1 787 eur – vyúčtovanie zemného plynu (934 eur) a elektrickej energie 

(853 eur) za rok 2016  – preplatok, suma vo výške 487 eur za prenesené kompetencie sa vrátila do 

štátneho rozpočtu 

Vratky – 4 353 eur – poistné - sociálna poisťovňa (386 eur), Všeobecná zdravotná 

poisťovňa (1 643 eur), Dôvera (2 324 eur) – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016 

Iné – 61 eur – kompenzačná platba SSE a.s. 

Od ostatných subjektov – 10 eur - zmluva o pedagogickej praxi s UMB BB, predmetom 

zmluvy je zabezpečenie pedagogickej praxe v cvičnej škole, príspevok je z účelových prostriedkov 

štátneho rozpočtu na jednu hodinu rozboru na materiálne a administratívne zabezpečenie 

pedagogickej praxe.  

Príjmy originálne kompetencie – Školská jedáleň, Školský klub detí a Centrum voľného času: 

Poplatky a platby za predaj služieb - 11 890 eur - režijné náklady školskej jedálne na 

úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ Jána Zemana a ZŠ sv.Alžbety), cudzích 

stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č.1/2013 vyberané vo výške 1,00 euro/1 obed. Pri žiakoch od 

6 do 11 rokov a žiakoch od 11 do 15 rokov boli vyberané vo výške 1,00 euro/1 mesiac. 

Poplatky a platby školské zariadenia - 6 508 eur, v tom: 

1) Poplatky ŠKD 4 488 eur - príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoludňajších hodinách 

zariadenie školského klubu - poplatky boli vyberané v zmysle  VZN č.1/2013 3,00 eurá/1 žiak/1 

mesiac.  



2) Poplatky CVČ 2 020 eur – v zmysle VZN č.1/2013 –  

a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov  
   

 za 1.krúžok 1,00 eur 

   za 2.krúžok 0,50 eur 

   za 3.krúžok 0,50 eur 

b)   dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa nad 15 rokov – za každý krúžok 2,00 eurá 

c)   dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec prispeje na 

záujmové vzdelávanie dieťaťa: 

   za 1.krúžok 1,00 eur 

   za 2.krúžok 0,50 eur 

   za 3.krúžok 0,50 eur 

d) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec neprispeje na 

záujmové vzdelávanie dieťaťa - za každý krúžok 6,00 eur.   

 Transfer z rozpočtu obce – 3 978 eur – na tejto príjmovej položke sa vykazujú režijné 

náklady školskej jedálne, ktoré sú zinkasované od žiakov v zmysle VZN č.1/2013 vo výške 1,00 euro/ 

1 žiak/1 mesiac spolu so stravným na potravinový účet a následne sa robí presun týchto prostriedkov 

na príjmový účet. 

 

2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eurách: 

Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky: 

a) Normatívne prostriedky (kód 111):             657 836 

--------------------------------------------------------------------------- 

b) Nenormatívne prostriedky (kód 111):  

     - dotácia - dopravné pre žiaka                           582        

     - dotácia - na výchovu a vzdelávanie – SZP         1 820 

     - dotácia - odchodné do dôchodku                       3 057 

     - dotácia – príspevok na učebnice –  I. stupeň         142 

     - dotácia – asistent učiteľa         13 836 

     - dotácia – lyžiarsky kurz           6 750 

     - dotácia – škola v prírode           4 695 

 --------------------------------------------------------------------------- 

    Nenormatívne prostriedky spolu        30 882 

---------------------------------------------------------------------------- 

c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41):      21 004  

---------------------------------------------------------------------------- 

d) Prostriedky presunuté z r. 2016 (kód 131G):  

normatívne prostriedky                                           10 242 

dopravné                  247 

havarijné situácie                      50 408 

---------------------------------------------------------------------------- 



Spolu prijaté prostriedky  - ZŠ - PK                   770 619  

====================================== 

 

Originálne kompetencie – prijaté prostriedky: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            ŠJ      ŠKD       CVČ        Spolu  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy   (kód 41)           81 881   60 617   17 351     159 849 

b) Dotácia na záujmové vzdelávanie-CVČ (kód 11H)                                    1 770         1 770  

c) Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy (kód 111)                    5 216         5 216 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu obdržané prostriedky – OK     81 881  60 617  24 337   166 835 

============================================================= 

Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie 

za rok 2017:                                                            937 454 

3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur 

 610 – mzdy 620 – odvody    

 Schvál.  Zmena Čerp. Schvál.  Zmena Čerp.    

ZŠ-I.st. (kód 111) 

     II.st. 

     I.st. (kód 41) 

     II.st.  

     I.st.(kód 131G) 

     II.st. 

156 302 

251 846 

167 878 

273 980 

169 229 

276 740 

55 679 

89 852 

210 

210 

59 629 

96 896 

210 

210 

59 868 

97 369 

52 

52 

      

ŠJ     (kód 41) 39 536 40 732 40 691 13 818 14 235 14 235       

ŠKD  (kód 41)  36 268 36 042 35 872 13 820 13 820 11 846       

CVČ  (kód 41)                  

        (kód 111) 

        (kód 11H) 

7 890 

3 000 

7 890 

3 000 

4 044 

2 896 

3 282 

1 049 

3 282 

1 049 

1 524 

1 010 

      

Spolu PK 408 148 441 858 445 969 145 951 156 945 157 341       

Spolu OK 86 694 87 664 83 503 31 969 32 386 28 615       



Spolu PK +OK 494 842 529 522 529 472 177 920 189 331 185 956       

 

 

 

 630 - bežné výdavky 

 

640 -transfer 

         

Spolu 

Kód 41+111+131G+11H 

 Schvál.    Zmena Čerp. Schvál Zmena Čerp. Schvál.  Zmena Čerp. 

ZŠ-I.st. (kód 111) 

     II.st. 

     I.st. (kód 41) 

     II.st.  

     I.st.(kód 131G) 

     II.st. 

39 600 

48 781 

8 472 

6 319 

0 

0 

34 653 

41 943 

11 138 

9 446 

27 899 

32 751 

33 682 

42 044 

9 517 

8 375 

27 899 

32 751 

676 

 780 

 

 

0 

0  

798 

4 323 

 

 

80 

167 

582 

4 047 

 

 

60 

85 

252 257 

391 259 

     8 682 

     6 529 

           0 

           0 

262 958 

417 142 

11 348 

9 656 

27 979 

32 918   

263 360 

420 201 

9 569 

8 427 

27 959 

32 836 

ŠJ     (kód 41) 26 769 26 769 23 202 10  145  156  80 133 81 881 78 285 

ŠKD  (kód 41)  9 463 10 519 9 624 3 036 3 262  236 62 587 63 643   57 577 

CVČ  (kód 41)                  

        (kód 111) 

        (kód 11H) 

6 169 

1 933 

6 169 

1 167 

1 770 

4 127 

1 310 

1770 

10 10  0 17 351 

5 982 

17 351 

5 216 

1 770 

9 695 

5 216 

1 770 

Spolu PK 103 172 157 830 154 268 1 456 5 368 4 774 658 727 762 001 762 352 

Spolu OK 44 334 46 394 40 033 3 056 3 417 392 166 053 169 861 152 543 

Spolu PK +OK 147 506 204 224 194 301 4 512 8 785 5 166 824 780 931 862 914 895 

 

 

 Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 36 pedagogických a 15 

nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 

č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej 

poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

 Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica kód 

111 a prostriedkov z daní z príjmov fyzických osôb z rozpočtu mesta kód 41 boli v rozpočte na mzdy 

a odvod použité pri Centre voľného času aj nenormatívne prostriedky za vzdelávacie poukazy.  

V roku 2017 Základná škola obdržala finančné prostriedky na asistenta učiteľa (1,5 úväzok) vo 

výške 13 836 eur.  Mzdové náklady boli vo výške 10 324 eur a odvody vo výške 3  512 eur.  



Priemerný plat v nasledovných štvrťrokoch podľa štatististického výkazu Škol (MŠVV SR) 1-04- 

štvrťročný výkaz o práci v školstve.  

 

 

 Eviden.počet ZC  

k posl.dňu štvrťroka 

Priemerný plat 

pedag. ZC 

Priemerný plat  

nepedag. ZC 

I.Q-ZŠ 

      ŠJ 

      ŠKD    

      CVČ 

42 

6 

4 

1 

   998,10 

 

   660,20 

   511,30 

487,70 

533,70 

II.Q-ZŠ 

       ŠJ 

       ŠKD    

       CVČ 

38 

6 

4 

1 

1 028,30 

 

   714,80 

   343,49 

438,90 

541,40 

III.Q-ZŠ 

        ŠJ 

        ŠKD    

        CVČ 

42 

6 

4 

1 

   995,20 

 

725,60 

265,70 

423,10 

498,80 

IV.Q-ZŠ 

        ŠJ 

        ŠKD    

        CVČ 

41 

6 

4 

1 

1220,30 

 

980,50 

414,60 

738,20 

686,70 

  

Základná škola – kód 111, 41, 131G  

Bežné výdavky 630, transfery 640  v eur: 

 ZŠ-

I.st. 

111 

ZŠ-

II.st. 

111 

ZŠ-

I.st. 

41 

ZŠ-

II.st. 

41 

ZŠ-

I.st. 

131G 

ZŠ-

II.st. 

131G 

SZP 

I.st. 

111 

SZP 

II.st. 

111 

Učeb. 

111 

LK 

111 

ŠvP 

111 

Bežné výdavky 630            

- cestovné 558 655          

- elektrická energia 2 213 2 598 181 213 543 638      

- zemný plyn 4 914 5768 138 162 1547 1817      



- vodné, stočné, zrážky 1 464 1713 225 270 2 3      

- poštové služby 119 140          

- telekomunikačné služby 217 255          

- interiérové vybavenie 5 175 6075 1240 1456 309 363      

- výpočtová technika   560 657 1758 2063      

- prev.stroje, zariadenia 247 289   161 188 64 76    

- všeobecný materiál 1 794 2094 1190 534   98 115    

- knihy,časopisy,noviny  943 1107 1796 213   590 693 142   

- pracovné odevy 130 153          

- voda 144 169          

- palivo 25 29 21 25        

- licencie 97 113 107 125   85 99    

- komun.infraštruktúra 107 126          

- prepravné 33 39        617  230 

- údržba výpočt.techniky 314 369          

- údržba prev.strojov 608 713   23188 27220      

- údržba budov 501 589 1325 1555        

- nájom Freshwater 72 85          

- školenia,kurzy,semináre           216 253          

- všeobecné služby 915 1074 1828 2146 391 459      

- špeciálne služby 75 88          

- pracovná zdrav.služba 276 324          

- cestovné náhrady          6099 4465 

- poplatky banke 239 281          

- stravovanie 4 181 5123          

- poistné 193 227        34  

- poistné budovy-MsÚ   650 763        

- povinný prídel SF 1783 2889          

- provízia 7 9          

- odmeny DoVP,DoPČ  440 256 256        

- dane-komunálny odpad 447 525          

Spolu výdavky  630 28007 34312 9517 8375 27899 32751 837 983 142 6750 4695 

Transfery  640            

- transfer odchodné  3057          

- transfer dopr. žiaka 112 256   60 85      

- transfer na nem.dávky 470 734          



Spolu výdavky 640  582 4047   60 85      

 

 
 
Vysvetlivky k tabuľke čerpania bežných výdavkov 630, transferov 640: 
SZP -   žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Učeb. -   učebnice 

LK  -   lyžiarsky kurz 

ŠvP -   škola v prírode 

 

Základná škola – normatívne prostriedky - bežné výdavky (kód 111 ) :  62 319 eur 

Cestovné – 1 213 eur - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. 

Energie - elektrická energia (4 811 eur), zemný plyn (10 682 eur), 

Vodné –stočné – 3 177 eur -  poplatky za vodu a stočné, zrážková voda, 

Poštové služby - 259 eur – poplatky za poštové služby,   

Telekomunikačné služby – 472 eur – poplatky za telefón,    

Interiérové vybavenie – 11 250 eur – skriňová zostava – nástenné hodiny (12 eur), 8 ks stoličky 

(80 eur), 2 ks konferenčný stôl (30 eur), lampa (40 eur), korková tabuľa (60 eur), skriňa (152 eur),  

skriňa (103 eur), skriňa (230 eur), skriňa 3 police (64 eur), skriňa otvorená (90 eur), konferenčný 

stolík (48 eur), nástenná polica (36 eur), 2 ks laboratórna skriňa (678 eur), skriňa šatníková (248 eur), 

základný regál 3M 1000x2000x500 mm (625 eur),  11 ks výškovonastaviteľná zostava pre I.stupeň set 

ESO (1x lavica+2x stolička) (1 528 eur), 24 ks výškovonastaviteľná zostava pre II.stupeň (1x 

lavica+2x stolička) (3 333 eur), 16 ks skriňa M3 (2 160 eur), vešiakový panel (42 eur), 3 ks skriňa 

(599 eur), stôl zasadací (98 eur), 7 ks skriňa M2 (994 eur),  

Prevádzkové stroje, zariadenia – 536 eur – keyboard YAMAHA PSR-E443 (241 eur), 5 ks Kärcher 

čistič okien WV 2 premium (295 eur),  

Všeobecný materiál  - 3 888 eur, z toho 

Školské tlačivá – 367 eur  - vzdelávací poukaz, triedne knihy pre primárne vzdelávanie, triedne knihy 

pre nižšie stredné vzdelávanie, triedne výkazy pre primárne vzdelávanie, triedne výkazy pre nižšie 

stredné vzdelávanie, listy bianco s potlačou štátneho znaku SR , sériou a číslovaním,  obaly z PVC,   

hospodárske tlačivá -kniha príchodov a odchodov, dovolenka, cestovný príkaz, kniha evidencie 

návštev, zápisnica o prevzatí školy, kronika, obálky s doručenkou,       

Čistiace prostriedky – 1 458 eur – hygienické potreby ILLE (724 eur) – toaletný papier, papier na ruky, 

tekuté mydlo, dámska hygiena, držiak na kefy, mydlo v pene+zásobníky,  čistiace potreby (734 eur) - 

prášok Teny, Domestos, Savo, Jar, prach na pranie, Dettol, protex mydlo, Sanytol, rukavice, utierka 

švédska, vrecia do koša 30 l, 60 l a 120 l,  handry na podlahu, handry na tabuľu,  mop,  sáčky do 

vysávača, sieťky na mydlo,  odstraňovač vodného kameňa, dezinfekcia výpočtovej techniky – 

počítačov a klávesníc, rýchloobväz,    

Kancelárske potreby – 1 413 eur -  tonery do tlačiarní (738 eur), kancelárske potreby (266 eur)– perá, 

krieda, kramličky, lepidlo, školská špongia,  fixy na tabule, pripínačky, lepiaca páska, poradač pákový, 

obálky, farebný papier, výkresy, DVD na zálohovanie disku, páska na evidovanie DDHM, obaly na 

klasifikačné záznamy, magnetky, korektor, fixy, euroobaly, zásobníky z PVC, USB kľúč, štipce, špagát, 

filc, krepový papier, stuha, lamino fólia, rozlišovacie vesty (170 eur), kancelársky papier (239 

eur+UMB BB),  

Údržbársky materiál  - 650 eur– bežný materiál na údržbu školy, ktorý sa nakupuje podľa potreby –  



hmoždinky, skrutky, podložky, ventil, vrták, predlžováky, žiarovky, sifón, koliesko na stoličku, rukavice, 

silón do kosačky, baterky, lepidlo, zásuvka, zámok, páska izolačná, silikón, klince, batéria klasik, 

záves, rozlišovač na kľúče, uholník, sedátko, tmel akryl, páska maliarska, špagát, žiarovky do 

mikroskopu, farba, štetec, riedidlo, valček-maľovanie vstupnej chodby, prostriedok na ničenie buriny,  

Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky – 2 050 eur,  

Učebnice nemeckého jazyka – BESTE FREUNDE + CD (285 eur),  predplatné PaM (59 eur), predplatné 

poradca 2018 (59 eur),  knihy do metodického kabinetu a kabinetu 1.-4. – Talent v škole, čitateľské 

tabuľky, čítanie pre dyslektikov (40 eur), personálne riadenie (213 eur), administratíva a hospodárenie 

školy (207 eur), dokumentácia ZŠ (226 eur), testovanie 9 (78 eur), integrácia v škole (186 eur), 

vzdelávanie detí s poruchami (175 eur) , profesijný rozvoj ZC školy (90 eur),  Slávik Slovenska (5 eur), 

mapy-Slovensko v čase, Samova ríša, Veľká Morava, Uhorsko, Československo, Hymna,piesne, poster 

panovníci (105 eur), kinetický piesok (142 eur), životný cyklus-mravec (9 eur), matematika 

a geometria-jednoduché stroje (101 eur), CD-inštrumentácia piesní pre 1.-4. ročník (35 eur),  hravá 

matematika 2 (16 eur), DVD+kniha Beste Freunde (19 eur), 

Pracovné odevy - 283 eur – ochranný pracovný odev - vesta, nátelník, tričká, tepláky, pracovná 

obuv, pracovná bunda, 

Potraviny - 313 eur - pramenitá voda, 

Palivá - 54 eur - benzín + olej do kosačky 

Licencie – 210 eur – licencia – program Viac ako peniaze (30 eur), licencia – interaktívna chémia 7.-

9. ročník (180 eur),    

Komunikačná infraštruktúra – 233 eur – router mikrotik (77 eur), 2 ks switch netgear+káble, 

konektory, spojky, batéria do počítača (156 eur),  

Prepravné – 72 eur – prepravné – návšteva dopravného ihriska Žiar nad Hronom, 

Údržba výpočtovej techniky - 683 eur - údržba programov účtovníctvo Korwin (191 eur), mzdy 

a personalistika Winpam (143 eur) , údaje o žiakoch ASC agenda (349 eur),  

Údržba prev.strojov – 1 321 eur – oprava mikrovlnnej rúry (7 eur),  elektroinštalácie-I.etapa 

v budove ZŠ (2 eurá), kanalizácie č.dv.23 (767 eur), práčky (41 eur), výmena trojcestného ventilu, 

oprava potrubia v kotolni (359 eur), údržba kopírovacích strojov a tlačiarní (145 eur), 

Údržba budov – 1 090 eur -  maliarske a natieračské práce – č.dv.23 (50 eur), č.dv.36, 52, 103  

(480 eur), č.dv.66 (200 eur), oprava omietky sadrou a tmelom, maľovka, izolácia pretečených fľakov 

č.dv 73 a 74 (360 eur), 

Nájomné - 157 eur - ročný prenájom dávkovača vody (132 eur), ročný poplatok za prenájom riešenia 

manažmentu tabletov Samsung School (25 eur), 

Školenia, kurzy - 469 eur - poplatky za semináre, školenia pedag. aj nepedag. pracovníkov, 

Všeobecné služby – 1 989 eur   -  zhotovenie kľúčov+vložka (57 eur), pečiatkový stočok - Číslo 

zmluvy (10 eur), kontrola a čistenie komínov (69 eur), revízia hasiacich prístrojov + potvrdenie o 

kontrole (205 eur), úradná skúška expanznej nádoby (360 eur), servis plynových kotlov, odborné 

prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení (600 eur), odborná prehliadka a skúška 

zabezpečovacieho zariadenia ESPRIT 748 (70 eur), služby technika BOZP a PO (396 eur), služby IT 

technika (33 eur), odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí (189 

eur),     



Špeciálne služby – 163 eur – služby IT technika-analýzy zmazanej histórie internetového 

prehliadača FIREFOX (29 eur), analýzy hardisku ASUS (29 eur), konzultácie v oblasti pracovno-

právnych vzťahov (105 eur), 

Pracovná zdravotná služba – 600 eur – pracovná zdravotná služba,   

Poplatky a odvody - 520 eur - bankové poplatky za vedenie účtu (472 eur), poplatok SOZA (48 

eur), 

Stravovanie – 9 304 eur – stravovanie zamestnancov, režijné náklady za odobratú stravu (1 euro/1 

obed)  za zamestnancov, 

Poistenie - 420 eur - poistenie zodpovednosti  za škody osôb,  

Povinný prídel SF – 4 672 eur - povinný prídel do sociálneho fondu podľa zák. 152/1994 Z. z., 

Provízia – 16 eur –za nákup stravných lístkov, 

Odmeny mimopracovného pomeru – 440 eur - odmeny na základe dohody o vykonaní práce 

inštruktor a záchranár, 

Dane – 972 eur - miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ. 

 

Základná škola – nenormatívne prostriedky - bežné výdavky (kód 111 ) :  13 407 eur 

 

Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – 1 820 eur – 

z toho  

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie – 140 eur - detské perkusívne nástroje vyrobené 

z plastu, balík 5 sád samostatných plastových trubičiek narezaných na rôzne dĺžky-durová stupnica 

v tónine C,  

Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky – 1 283 eur -  

1 ks nástenná tabuľa-ruská abeceda-azbuka (67 eur), laboratórne pomôcky, slovné druhy-neohybné, 

Afrika fyzická, vzory-podstatné mená, Európa fyzická, vzory-prídavné mená, číselná os, CD-anatómia 

človeka (840 eur), biológia-tlakomer M2 (43 eur), tlakomer M3 (58 eur), informatika 4/ a informatika 

5/ (275 eur), 

Všeobecný materiál – 213 eur – Bystrík –didaktická postrehová hra (23 eur), tonery (190 eur), 

Licencie – 184 eur -  výučbový softvér SJ 3.roč, 4. roč. 

Príspevok na učebnice – 142 eur – učebnice Prvouky pre druhákov (43 ks učebníc),  

Príspevok na lyžiarsky kurz 6 750 eur , z toho 

Cestovné náhrady – 6 099 eur – ubytovanie, strava, skipasy,  

Preprava – 617 eur – preprava autobusom, 

Poistné – 34 eur – poistenie horská služba, 

Príspevok na školu v prírode 4 695 eur – škola v prírode sa uskutočnila v 2 termínoch 

Cestovné náhrady – 4 465 eur - ubytovanie a strava, 

Preprava -230 eur – preprava autobusom, 

Bežné výdavky – z mestských prostriedkov a vlastných príjmov 17 892 eur  (s kódom 41): 

Energie - 694 eur - elektrická energia (394 eur) a zemný plyn (300 eur),  

Vodné, stočné – 495 eur - vodné, stočné a zrážková voda, 

Interiérové vybavenie  - 2 696 eur - 12 ks kreslo bronco žltá a krémová (792 eur), 1 ks kancelárske 

kreslo (143 eur), 4 ks stolička drevená (235 eur), 2 ks spisová skriňa (454 eur), 2 ks korková nástenka 

(116 eur), 2 ks panel korkový 120x150 (380 eur), 2 ks vitrína na víťazné poháre (190 eur), 1 ks 

otočná tabuľa Magnetic 150x100 (252 eur), skriňa šatníková (134 eur)-časť   



Výpočtová technika – 1 217 eur -  tlačiareň OKI (326 eur), tlačiareň HP LJ PRO (214 eur), notebook 

DELL Vostro (677 eur) 

 

Všeobecný materiál – 1 724 eur - pomôcky pre budúcich prvákov (690 eur) ako výkresy A3,A4, 

pastelky, štetce, farby temperové, vodové, fixy, guma, voskovky, ceruzky, strúhatko, perá pre 

budúcich prvákov (46 eur), tonery (528 eur), kancelársky papier (341 eur), hygienické utierky, 

toaletný papier (49 eur), 6 ks slúchadlá s mikrofónom a náušníky (35 eur), 11 ks stereo slúchadlá (35 

eur),   

Knihy, časopisy, noviny a učebnice – 2 009 eur -  pracovné zošity – budúci prváci – Matematika 

pre každého prváka, Moje prvé čiary – blok prípravných cvikov, Písanie v prvom ročníku (5 písaniek 

s predtlačou) (255 eur), teplákové súpravy s logom školy (1 359 eur), tématické výchovnovzdelávacie 

plány (69 eur), malá násobilka (89 eur), Deustchland im Uberblick (98 eur), 8 ks motyka (86 eur), 15 

ks hrable 16-zub.(53 eur),   

Palivo – 46 eur – benzín do snežnej frézy, 

Licencie – 232 eur – výučbový softvér Svet všeobecnografický (116 eur) a  Slovenská republika (116 

eur),  

Údržba budov – 2 880 eur - renovácia a olištovanie klasických parkiet natretých farbou v malej 

telocvični,      

Všeobecné služby – 3 974 eur - umývanie okien na budove školy a telocvični ( 2 839 eur), servis 

multifunkčného ihriska umelá tráva, oprava spojov, vyčistenie trávy a dopieskovanie (1 135 eur), 

Poistenie – 1 413 eur - poistenie budovy a  iných stavieb vrátane multifunkčného ihriska, všetky 

sklenené časti budovy a stavebné súčasti budovy, súbor hnuteľného  majetku a cudzí hnuteľný 

majetok užívaný školou, 

Odmena DoPČ – 512 eur  - vyplatená odmena z dohody o  pracovnej činnosti pre správcu 

multifunkčného ihriska. 

Finančné prostriedky z roku 2016 - kód 131G – bežné výdavky 60 650 eur 

 

Hradené faktúry  

- zemný plyn (3 364 eur), elektrická energia (1 181 eur) a vodné, stočné (5 eur) 
- koberec s obšitím (132 eur), nábytok na mieru skriňa 2-dverová spodná (540 eur) 

- dataprojektor BENQ, stropný držiak, kábel VGA (3 821 eur) 
- zváračka (349 eur) 

- oprava elektroinštalácie – I.etapa (50 408 eur) 

- verejné obstarávanie-realizácia kompletnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie nie 
bežne dostupných stavebných prác (500 eur) a činnosť stavebného dozoru- "Oprava 

elektroinštalácie - I. etapa" (350 eur) 

 

 

 

 

 



Školská jedáleň, Školský klub detí, Centrum voľného času – kód 41, 111, 11H  

Bežné výdavky 630, transfery 640  v eur: 

 ŠJ 

kód 41 

ŠKD 

kód 41 

CVČ 

kód 41 

CVČ 

kód 111 

CVČ 

kód 11H 

Bežné výdavky 630      

- cestovné 14 25    

- elektrická energia 4825 1113 486  28 

- zemný plyn 2517 2520 594  570 

- vodné, stočné, zrážky 1944 902 211  205 

- poštové služby 7     

- telekomunikačné služby 124     

- interiérové vybavenie 2065 1080    

- prev.stroje,prístroje 620  42   

- výpočtová technika     329 

- všeobecný materiál 2369 2160 1370 1310 638 

- knihy,časopisy,noviny  98 215    

- pracovné odevy 320     

- potraviny   54   

- údržba výpočt.techniky 71     

- údržba prev.strojov 204     

- údržba budov 4560     

- nájemné za prenájom    240   

- školenia,kurzy,semináre 40     

- všeobecné služby 869 40    

- pracovná zdrav.služba 60 60    

- poplatky banke 89  5   

- stravovanie 1807 1031 180   

- povinný prídel SF 449 378 76   

- odmeny DoVP,DoPČ   844   

- dane-komunálny odpad 150 100 25   

Spolu výdavky  630 23202 9624 4127 1310 1770 



Transfery  640      

- transfer na nem.dávky 156 236    

Spolu výdavky 640 156 236    

 

 

Školská jedáleň 

Bežné výdavky (kód 41) : 23 202 eur 

Cestovné - 14 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách, 

Energie – 7 342 eur - elektrická energia (4 825 eur), zemný plyn (2 517 eur), 

Vodné – stočné - 1 944 eur za vodné, stočné a zrážková voda, 

Poštové služby – 7 eur – poplatok za doručenie - stravné lístky, 

Telekomunikačné služby - 124 eur – poplatky za telekomunikačné služby,  

Interiérové vybavenie - 2 065 eur – rebrík AL 8 stup. (43 eur), vozík PH158 (35 aur), sušiak (13 

eur), 6 ks policová zostava PZ-4 100x50x170 (1 974 eur),  

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia -620 eur – plynová stolička (561 eur), Kärcher čistič 

okien WV2 premium (59 eur), 

Všeobecný materiál  - 2 369 eur, z toho  

kancelársky potreby – 41 eur -  kancelársky papier , euroobaly, spisové dosky, kancelárske spony, 

fixy, ceruzky, perá, zošity A4, A5,   

údržbársky materiál- 67 eur – žiarivka, žiarovka, ventil, víčko, štetec, farba, riedidlo 

čistiace prostriedky-1 976 eur – ILLE-hygienické potreby-toaletný papier, mydlo, papierový uterák 

(237 eur), hygienické utierky a toaletný papier (66 eur), čistiace potreby (1 673 eur) napr. stavil ultra 

pre um.riadu, sirpav ultra koncentrát-dezinfekcia na podlahy, prostriedok na riad, handry, gél 

antibakteriálny, čistiaci prostriedok na okná, tekuté mydlo, dezinfekcia na stoly, oplachovací 

prostriedok pre lesk, vrecia na odpady, prach na pranie, tabletková soľ do umývačky riadu, chlórové 

tabletky, gumené rukavice,  Savo, Sanytol spray  a iné,   

vybavenie kuchyne (285 eur) – lopatka+ zmeták, miska, vedro, cedník, strúhadlo, lyžica, štetec, kefa, 

metla na krém, stierka, varechy, tĺčik na mäso, valček na cesto, kefka na ruky, špachtôla tvrdá, nôž, 

nôž porcovací, kefa na fľaše, kastról smaltovaný, hrniec smaltovaný, krájač, 96 ks vidličky, 16 ks 

sklené poháre na vodu,    

Knihy, časopisy, noviny - 98 eur - predplatné časopisu škola a stravovanie,  

Pracovné odevy - 320 eur - pracovná obuv, pracovná vesta, pracovné nohavice, kuchárske čiapky,  

tričká, pracovný plášť, pracovná blúza, čižmy biele nízke,  

Údržba výpočtovej techniky - 71 eur - objednávanie stravy cez internet (32 eur), aktualizácia 

a servis programu ŠJ (39 eur),  

Údržba prev.strojov – 204 eur - oprava plynovej panvice (29 eur), vyčistenie horáka na plynovej 

stoličke (12 eur), oprava vodovodného potrubia (163 eur), 



Údržba budov – 4 560 eur – maliarske a natieračské práce-kuchyňa, chodba, kancelária vedúcej ŠJ, 

zárubne 3 ks (945 eur), 2 ks okenné sieťky s montážou (58 eur), oprava skladov ŠJ (sklad zeleniny 

a sklad čistiacich prostriedkov) - odstránenie vlhkosti, výmena okien, pokládka dlažby, stierky ( 3 557 

eur)  

 

Školenia, kurzy, semináre – 40 eur – poplatok za seminár,  

Všeobecné služby  - 869 eur - deratizačné práce (62 eur), revízia a preskúšanie komínov (9 eur),   

čistenie lapačov tukov (384 eur), revízia a oprava výťahu (56 eur), technik BOZP a PO (40 eur), revízia 

hasiacich prístrojov (9 eur), kalibrácia meradiel-vlhkomer, vpichový teplomer, teplomer chladnička, 

teplomer mraznička (236 eur), overenie váh (56 eur), tlačiarenské služby-poštový peňažný poukaz (17 

eur),  

Pracovná zdravotná služba - 60 eur,  

Poplatky a odvody - 89 eur - poplatky za bankové služby, 

Stravovanie -1 807 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed, 

Povinný prídel SF - 449 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z., 

Dane - 150 eur - miestny poplatok za komunálny odpad. 

 

Školský klub detí (ŠKD) 

Bežné výdavky (kód 41) : 9 624 eur 

Cestovné - 25 eur pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách, 

Energie - 3 633 eur - spotrebovaná elektrická energia (1 113 eur), zemný plyn (2 520 eur), 

Vodné - stočné - 902 eur - vodné, stočné a zrážková voda,  

Interiérové vybavenie – 1 080 eur – 8 ks skriňa dvojdverová policová , 

Všeobecný materiál -  2 160 eur  - veľká súprava modelov (707 eur),  kancelársky papier (52 eur), 

kalendáre na rok 2018 (5 eur), tlačivá pre ŠKD – triedna kniha, rozvrh týždennej činnosti, osobný spis 

dieťaťa (43 eur), čistiace prostriedky - ajax, jar, savo, teny prášok (187 eur), hygienické utierky 

a toaletný papier (58 eur), spoločenské hry a hračky napr. soft tenis, futbalová lopta, obrázková lopta, 

športová hra Catch Ball, badminton, lopar, lego, Včielky, Klobúčik Hop, domček (299 eur),  vyšívanie 

biele (150 eur), švihadlo s loptičkou (82 eur), všeobecný materiál (577 eur) napr. pastelky, lepiaca 

páska , lepiace tyčinky,  strúhatká, špagát, výkresy A3,A4, temperové farby, vodové farby,  sady 

gélové perá, vysekávače,  sady fixy, nožnice, papierové servítky, spray sneh biely, farebný papier, 

krepový papier, euroobal, listová spona, stuha, slamky,  alobal,  kramličky, samolepky, nálepky, 

úložné boxy, priadza, sieť na vnútorné okná, 

Knihy,časopisy,noviny -215 eur - predplatné výchovný program pre ŠVVZ   

Všeobecné služby - 40 eur –  činnosť technika BOZP a PO , 

Pracovná zdravotná služba - 60 eur, 

Stravovanie – 1 031 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,  

Povinný prídel SF - 378 eur - povinný prídel SF podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z., 

Dane - 100 eur - miestny poplatok za komunálny odpad. 

 

Centrum voľného času (CVČ) 

Bežné výdavky (kód 41) : 4 127 eur 

Energie – 1 080 eur - elektrická energia (486 eur), zemný plyn (594 eur),   

Vodné – stočné – 211 eur za vodné, stočné a zrážkovú vodu,  

Prev.stroje, prístroje, zariadenia – 42 eur – stereorádio s CD prehrávačom, 



Všeobecný materiál - 1 370 eur – tlačivá pre CVČ – záznam o práci vo voliteľnom predmete, triedna 

kniha (11 eur), potvrdenky s juxtou (12 eur), kancelársky papier (26 eur), materiál na kreatívne práce 

(152 eur –  sklenené trubičky, brúsené koráliky, korálky, ihla na korálky, magnetické zapínanie), 

mobilné badmintonové stĺpiky – časť (29 eur), masážne loptičky, fitness gumy (23 eur), 1 ks lampa do 

dataprojektora (177 eur), lepidlo a lak na decoupage, ryžový papier, sada plochých štetcov, perlové 

pero-zlatá,ľadový kvet, grafitové, lepiace tyčinky (87 eur), 10 ks volejbalová lopta (220 eur), 15 ks 

gumená lopta (36 eur), sieť na lopty (6 eur), tonery (317 eur), hygienické utierky a toaletný papier 

(50 eur), kuchynské potreby – lopatka na tortu, panvica na lievance, šľahač ručný, kuchynská váha, 

plech na pečenie, pekáč na dolky, papier na pečenie (73 eur), fixy na textil, akrylové farby, dierovač 

ozdobný, ozdobné nožnice ( 128 eur), lepidlá, špendlíky, farba latex (18 eur), baterky do mikrofónu (5 

eur),  

Potraviny – 54 eur –  potraviny na krúžok Šikovná vareška 

Nájomné za prenájom miestnosti – 240 eur – vstupy do fitnescentra – krúžok Posilňovňa 

u Marušku, 

Poplatky a odvody – 5 eur - poplatok banke za vklad, 

Stravovanie - 180 eur - stravovanie ZC, režijné náklady ŠJ 1 euro/obed,  

Povinný prídel SF – 76 eur – povinný prídel SF podľa zákona NR SR č.152/94 Z.z., 

Odmena DoPČ – 844 eur – odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti - externí zamestnanci – 

krúžková činnosť, 

Dane - 25 eur - miestny poplatok za komunálny odpad. 

 

Bežné výdavky (kód 11H ) :  1 770 eur 

Centrum voľného času dostalo finančné prostriedky na zabezpečenie záujmového vzdelávania detí 

s trvalým pobytom v obci 

Tekovská Breznica - 420 eur –  zemný plyn (138 eur), vodné, stočné a zrážky (102 eur), 6 ks  

florbalové hokejky (162 eur), 10 ks  florbalová lopta (18 eur),  

Rudno nad Hronom - 330 eur – zemný plyn (174 eur), 1 pár mobilné badmintonové stĺpiky (156 

eur) - časť, 

Veľká Lehota - 60 eur – zemný plyn,  

Orovnica - 600 eur – zemný plyn (2 eurá), vodné, stočné (104 eur), elektrická energia (28 eur), 5 ks 

klávesnica+myš (164 eur), 4 ks tretry bežecké (162 eur), 6 ks kriketová loptička (25 eur), 1 ks pásmo 

50 m (11 eur), 2 ks  ukazovateľ skóre (51 eur), 1 ks brankársky dres komplet (31 eur), 2 ks 

brankárske rukavice (22 eur), 

Brehy -300 eur – zemný plyn (136 eur), 5 ks klávesnica+myš (164 eur),  

Stará Kremnička - 60 eur – zemný plyn. 

 

Nenormatívne finančné prostriedky (kód 111) – vzdelávacie poukazy  5 216 eur 
odmeny za vedenie záujmového útvaru  (2 896 eur) + odvody do poisťovní (1 010 eur) 

Všeobecný materiál – 1 310 eur – 12 ks dievčenská sukňa (60 eur), 10 ks prekážka kužeľ (49 eur), 
1 sada mét farebná (18 eur), 30 ks gymnastická podložka (60 eur),1 ks guma na skok do výšky (21 

eur), 10 ks rozlišovačky (25 eur),1 ks mini kompresor (57 eur),10 ks basketbalová lopta (183 eur), 11 

ks volejbalová lopta (467 eur),3 ks trampolína (100 eur), 36 ks badmintonové košíky (66 eur), 15 ks 
švihadlo (45 eur),1 ks brankárske florbalové rukavice (22 eur),10 ks florbalová lopta (20 eur), tonery 

(117 eur),  

 

Transfery (640) 

Finančné prostriedky boli použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dopravné 

pre žiakov (školský obvod Rudno nad Hronom) a odchodné do dôchodku pre 1 pedagogického ZC: 

- ZŠ náhrada príjmu       1 204  eur   (kód 111)                                     



-     ZŠ dopravné pre žiaka                  513  eur   (kód 111), z toho 185 eur (kód 131G) 

-     ZŠ odchodné        3 057  eur   (kód 111)     

-     ŠJ náhrada príjmu                    156  eur   (kód 41) 

-    ŠKD náhrada príjmu          236 eur    (kód 41) 

              ––––------------------------------------------------------------------  

              Spolu čerpané                          5 166 eur 

B/      Sociálny fond  - Tvorba a čerpanie v roku 2017 

          Počiatočný stav k 1.1.2017                      1 817 eur 

          Tvorba SF v roku 2017                             5 574 eur  

          Čerpanie SF  v roku 2017                         4 831 eur 

          Zostatok k 31.12.2017                             2 560 eur 

Čerpanie sociálneho fondu –  vyplatené príspevky na stravovanie, posedenie s dôchodcami pri 

príležitosti mesiaca  „Úcty k straším“ , pohostenie - slávnostná schôdza na začiatku roka šk.roka 

2017/2018 a ukončenie šk.roka 2016/2017 , odchod do dôchodku, odmena pri životnom jubileu, Deň 

učiteľov. 

C/     Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017     

Aktíva                 eur Pasíva  eur 

Pozemky 32 501 Výsledok hospodárenia 

(rozdiel majetku a záväzkov) 

-223 

Stavby 948 899 Zúčtovanie odvodov príjmov 

rozp.organizácií do rozpočtu 

zriaďovateľa 

2 676 

Samostatné hnuteľné veci 8 295 Zúčtovanie transferov rozpočtu 

obce 

991 763 

Obstaranie dlhodob.hmot.maj. 4 776 Dlhodobé záväzky          2 560 

Materiál 2 167 Krátkodobé záväzky 86 524 

Odberatelia 187 Výnosy budúcich období 2 770 

Ostatné pohľadávky           2 461   

Pohľad.z nedaňových príjmov 9   

Bankové účty 85 761   

Náklady budúcich období 1 014   

Spolu : 1 086 070  1 086 070 

 

Aktíva 

- Zostatková hodnota DHM  994 471 eur  

  ( stavby 948 899 eur + pozemky 32 501 eur + samostatné  hnuteľné veci 8 295 eur + obstaranie     

  DHM – projektová dokumentácia-rekonštrukcia školskej kuchyne 4 776 eur), 

- Materiál – 2 167 eur – potraviny na sklade ŠJ, 



- Odberatelia – 187 eur – neuhradená odberateľská faktúra Davital 67 eur, Knaufinsulation 120 eur,     

- Ostatné pohľadávky 2 461 eur – dobropis vyúčtovanie zemného plyn SPP 1 807 eur a elektrickej 

energie SSE 654 eur 

- Pohľadávky z nedaň.príjmov – 9 eur – neuhradené poplatky CVČ 

- Bankové účty  85 761 eur , je tu zahrnutý depozitný účet vo výške  75 859 eur (mzdy a odvody   

  12/2017), účet sociálneho fondu  vo výške  2 560 eur , stravovací účet 7 261 eur , zostatok na   

  výdavkovom účte 62 eur a zostatok na príjmovom účte 19 eur. 

- Náklady budúcich období vo výške 1 014 eur – tu je zahrnuté predplatné odbornej literatúry na rok    

  2018, licencia programu WINPAM 2018, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - časť na rok    

  2018, telekomunikačné služby, aktualizácia programu ŠJ 4, prihlasovanie sa na stravu, školské    

  licence, školský rozhlas 2018.  

 

Pasíva  

- Celkový výsledok hospodárenia - - 223 eur (rozdiel majetku a záväzkov) neuhradené faktúry   

  k 31.12.2017, časové rozlíšenie nákladov budúcich období - faktúry uhradené v roku 2017, týkajúce  

  sa roku 2018 

- Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriadovateľa 2 676 eur – dobropis zemný plyn SPP 

1 807, dobropis elektrická energia SSE 654, neuhradené odběratelské faktúry Davital 67 eur a 

KnaufInsulation 120 eur, neuhradené poplatky CVČ 9 eur, neodvedené príjmy-zostatok príjmového 

účtu 19 eur  

- Zúčtovanie transferov rozpočtu obce 991 763 eur -  zostatková hodnota dlhodobého hmotného  

  majetku vo výške 991 701 eurr a  62 eur  neminutá dotácia, 

- Dlhodobé záväzky 2 560 eur – záväzky zo sociálneho fondu,  

- Krátkodobé záväzky 86 524 eur - zahrnuté záväzky voči dodávateľom 1 260 eur, prijaté preddavky –  

  stravné 8 050 eur, nevyfakturované dodávky 1 355 eur, iné záväzky 265 eur (217 eur DDP ZC a 48  

  eur odborové príspevky), zamestnancom  42 692 eur , záväzky voči inštitúciám sociálneho     

  zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške  26 935 eur, záväzky voči  daňovému úradu vo výške  

  5 967 eur, 

- Výnosy budúcich období 2 770 eur – majetok ŠR + cudzí 

             

 

D/ Náklady a výnosy v roku 2017 

Náklady v eur Účet 

Hlavné 

hospodárenie 

Školské 

stravovanie Spolu 

Spotreba materiálu 501 46 413 77 907 124 320 

Plyn, elektrika, vodné 502 33 338  33 338 

Opravy a udržiavanie 511 36  36 

Cestovné 512 1 251  1 251 

Služby – revízie, poštovné, stočné 518 88 522  88 522 

Mzdy, dohody 521 531 269  531 269 

Odvody SP, ZP 524 183 440  183 440 

DDP zamestnávateľ 525 2 516  2 516 



Stravné zamestnanci 527 22 551  22 551 

Ostatné dane a poplatky 538 1 246  1 246 

Ostatné náklady na prev.činnosť 548 513  513 

Odpisy 551 142 718  142 718 

Poplatky za vedenie účtu 568 2 863  2 863 

Náklady z odvodu príjmov 588 29 911  29 911 

Náklady z budúceho odvodu príjmov 589 2 657  2 657 

Náklady spolu  1 089 244 77 907 1 167 151 

 

Výnosy v eur Účet 

Hlavné 

hospodárenie 

Školské 

stravovanie 

 

Spolu 

Tržby – zinkasované príjmy 602 22 489 77 907 100 396 

Ostatné výnosy z prev.činnosti 648 8 122  8 122 

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 691 163 553  163 553 

Výnosy z bežných transferov zo ŠR 693 750 855  750 855 

Výnosy z kapitálových transferov        692,694,698 142 718  142 718 

Výnosy spolu 1 087 737 77 907 1 165 644 

Výsledok hospodárenia                                   - 1 507   

 

 

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie: 

Faktúry  uhradené v roku 2016 účtované do nákladov v roku 2017                        - 1 291 eur                          

Neuhradené faktúry  k 31.12.2017                    - 1 208 eur 

Čipy ŠJ                                                    -61 eur 

Režijné náklady ŠJ                +18 eur 

Faktúry dodávateľom z roku 2016 uhradené v roku 2017                            +50 eur 

Faktúry uhradené v roku 2017 účtované do nákladov v roku 2018                           +985 eur 

Spolu výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie                          -1 507 eur 

 

 

 

 

 



 

 

Skvalitniť a prehĺbiť vzájomnú komunikáciu na úrovni žiak- učiteľ- rodič 

Špecifické ciele na dosiahnutie hlavného cieľa: 

 

-zaviesť konzultačné hodiny jednotlivých vyučujúcich pre žiakov, rodičov 

-smerom k žiakom a rodičom aktívne ponúkať služby a servis výchovného poradcu 

-využívať ponuku podporných aktivít zo strany CPPPaP a CŠPP 

 

Humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

Špecifické ciele na dosiahnutie hlavného cieľa:  

 

- formovať charakter žiaka k tolerancii, k rešpektu názoru iných, konflikty riešiť nenásilne,  

  skvalitniť vzťah: žiak – žiak  

- vážne nedorozumenie medzi žiakmi prešetriť a urobiť záver - prípadne opatrenie, - učiteľ –  

  objekt výchovy, musí byť pre žiaka vždy a všade vzorom, skvalitniť vzťah: učiteľ – žiak  

- potreba vnútorného presvedčenia učiteľa o potrebe výchovného pôsobenia na žiaka  

- začleniť rodičov do vyučovacieho procesu formou besied, prednášok, posilniť tak moderné  

  vyučovanie a humanizáciu výchovno –vzdelávacieho procesu, skvalitniť vzťah : škola –  

  rodina. 

 

Skvalitňovať vyučovací proces zavádzaním výukových programov a IKT, naučiť tak 

každého žiaka komunikovať prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. 

Špecifické ciele na dosiahnutie hlavného cieľa: 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a čítanie s porozumením vo všetkých predmetoch,  

  aby žiaci získali potrebné informácie z rôznych informačných zdrojov a vedeli s nimi  

  pracovať aj prostredníctvom rôznych technológií  

- naučiť žiakov prezentovať svoje vedomosti prostredníctvom IKT  

- využívať výukové programy a IKT vo vyučovacom procese jednotlivých predmetov  

- systematicky dopĺňať knižničný fond výukovými programami, základnými študijnými  

  materiálmi. 

 

Skvalitniť komunikáciu žiakov v cudzích jazykoch 

Špecifické ciele na dosiahnutie hlavného cieľa:  

 

- moderne vyučovať cudzie jazyky využitím výukových programov, IKT a interaktívnej  

  tabule  

- dopĺňať základné študijné materiály, jazykové programy, odbornú literatúru na vyučovanie  

  cudzích jazykov  

-participovať a využívať možnosť eTwinningu  

 

Na základe rozpracovaného Plánu vnútroškolskej kontroly na rok 2017/2018 sa vypracoval  

systém vnútroškolskej kontroly, do ktorej sa zahrnulo aj plnenie vytýčených hlavných cieľov. 

Plnenie cieľov sa sleduje na hospitáciách a spätnou väzbou pedagogických zamestnancov, 

ktorí sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Jána Zemana. 

 

 

 

13. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom  zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 



 

 

 

Silné stránky 

o kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

o modernizácia vybavenia odborných učební, 

o podpora a spolupráca so ZRPŠ, 

o ochota školy ku zmenám, 

o školská telocvičňa, vonkajší areál s oddychovými zónami, 

o neustála modernizácia učební v oblasti IKT, 

o dobrá spolupráca s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa, 

o starostlivosť o začlenených žiakov so ŠVVP a talentovaných žiakov, 

o rozmanitosť krúžkov, športových a kultúrnych aktivít, 

o individuálny prístup k žiakom i rodičom, 

o rozvoj učenia sa žiakov v oblasti IKT, tvorby pojmových máp, rozvoj prezentačných 

zručností žiakov, 

o účinný informačný systém (RIS, internetová žiacka knižka), 

o kvalitné výchovné a kariérové poradenstvo, 

o prevencia sociálno-patologických javov  

o príjemné estetické interiérové prostredie školy, 

o ochota pracovníkov školy ku zmenám, 

o oceňovanie žiakov školy, 

o úspešná reprezentácia školy v súťažiach, 

o početná dochádzka detí do ŠKD, 

o vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, 

o  vznik žiackej atletiky, sme registrovaní v  Slovenskej atletickej asociácii 

Slabé stránky 

o nedostatočné ohodnotenie pedagogických pracovníkov, 

o nárast počtu detí s vývinovými poruchami učenia a správania, 

o zlučovanie tried, zvyšujúci sa počet žiakov v triedach 

o absencia odborných zamestnancov v škole, 

o nedostatok asistentov učiteľa, 

o syndróm vyhorenia pedagógov,  

o chýbajúca kvalitná knižnica pre pedagógov, 

o poloha školy - prístupová cesta,  

Príležitosti 

o legislatívna - podporujúca priaznivé a želané smerovanie školy, 

o spolupráca so zriaďovateľom a inými subjektmi – podpora školských 

a mimoškolských činností, 

o supervízia – odborná pomoc pre zamestnancov, 

o podpora inkluzívneho vzdelávania, 

o budovanie spolupráce a dobrých vzťahov na úrovni škola- rodina- žiak,  

o pokračovanie v dobre fungujúcej spolupráci s rodičovským združením školy, 

o záujem rodičov o inovácie, 

o neustála propagácia dobrého mena školy smerom k verejnosti ( web stránka, 

Novobanské noviny,...), 

o podpora polytechnickej výchovy na školách – pracovné vyučovanie odborne, 

oslovením miestnych podnikateľov, získavať materiál na praktické vyučovanie, 

o kreativita učiteľov 

14. Súčasný stav – SWOT ANALÝZA 



 

Riziká 

o nepriaznivý demografický vývoj, 

o strata motivácie a entuziazmu pedagogických zamestnancov, 

o stres učiteľov 

o zvyšovanie počtu žiakov v triedach 

o nestabilita vo financovaní rozvoja škôl na úrovni regionálneho školstva - nedostatok 

finančných prostriedkov na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, 

o nedostatočný záujem rodičov o výsledky a prácu svojich detí 

 

 

 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Už pri samotnej tvorbe rozvrhu hodín (ktorý sa vytvára pomocou PC) sa kladie dôraz, aby: 

o vyučovanie bolo súvislé a bez voľných hodín, 

o predmety s časovou dotáciou 2 hodiny do týždňa neboli zaradené dva dni po 

sebe (napr. utorok, streda) alebo na pondelok a piatok, 

o predmety ako SLJ a MAT sa nevyučovali 6. vyučovaciu hodinu, 

o sa od 7. ročníka 1. a 2. CUJ nevyučovali v jeden deň, 

o vyučovanie končilo max. 6. vyučovacou hodinou – (popoludní už pracovali len 

krúžky), 

o výchovné predmety boli v týždni rozdelené rovnomerne, v jednom dni max. 2 

hodiny, aj to nie za sebou, 

Vyučovanie začína o 7.35 hod. a končí o 12.55 hod. Za vyučovacou hodinou je prestávka 10 

minút, po 5. vyučovacej hodine trvá prestávka 5 minút. Po 2. vyučovacej hodine je veľká 

prestávka v trvaní 15 minút, čo dáva žiakom priestor na relaxáciu, pobyt vonku na čerstvom 

vzduchu, dodržiavanie pitného režimu a pod. 

Domáce úlohy sa zadávajú žiakom až po úplnom precvičení, utvrdení učiva a po ich 

dostatočnom rozbore v škole a sú rovnomerne rozložené na jednotlivé dni v týždni. Písomné 

práce žiakov, ktoré trvajú dlhšie ako 20 minút, píšu žiaci v jeden deň len raz. Dbá sa na 

primerané zaťaženie žiakov učením.  

b) voľnočasové aktivity školy 

o Atletický krúžok 1, 2 

o Atletický krúžok 2.st. 

o Športové hry 

o Športovo-turistický krúžok 

o Potulky prírodou 

o Počítačový krúžok 

o Tanečný krúžok 

o 3D modelovanie a vizualizácie na PC 

o Športové hry 1, 2 

o Posilňovňa u Marušku 

o Volejbalový krúžok 

o Školský časopis 

o Florbal 

o Tančúrik/Balerína 

o Batacuda/Balao 

15. Ďalšie informácie: 

 



o Pestré všeličo 

o Cvičenie pre zdravý chrbát 

o Šikovná vareška 

o Čarovanie s farbami 

 

c)Spolupráca s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa 

Spolupráca s poradenskými zariadeniami je na veľmi dobrej a pravidelnej úrovni. Sústavne ju 

rozvíjame v súvislosti so starostlivosťou o žiakov: so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo 

chorých alebo zdravotne znevýhodnených, so špecifickými vývinovými poruchami učenia, 

s poruchou pozornosti a aktivity, s poruchami správania, zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, s nadaním. 

 

d) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

o škola vytvárala priestor pre spoluprácu s rodičmi prostredníctvom osobného kontaktu, 

konzultácií, triednych schôdzok, 

o výchovný poradca aj  kariérový poradca zabezpečovali poradenstvo žiakom aj 

zákonným zástupcom v oblasti osobného a profesijného vývinu detí (stretnutia 

deviatakov so zástupcami stredných škôl, účasť deviatakov na prezentácii SŠ – 

„Stredoškolák“, poskytnutie informácií o voľbe povolania pre žiakov 9. ročníka 

prostredníctvom programu PROFORIENT). 

e) Rade školy sa predkladali informácie o: 

o  výchovno-vzdelávacom procese 

o  chode školy 

o  zmene počtu hodín vyučovacích predmetov v školskom vzdelávacom programe 

o  vízii školy 

f) V spolupráci s rodičovskou radou sa konali: 

o  Mikuláš 

o  MDD 

o  Hodnotenie estetiky tried 

o  

 

 

Východiská a podklady: 

 Správa bola spracovaná v zmysle:  

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

    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 Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa  

4. Školského vzdelávacieho programu  

5  Pedagogicko organizačných pokynov na rok 2017/2018 

 

 

 



Záver 

 

Vypracoval: Mgr. Slavomíra Bagalová 

                      V Novej Bani, 03. októbra 2018 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24. 10. 2018 

 

Rada školy pri Základnej škole Jána Zemana sa na zasadnutí dňa 06.11. 2018 oboznámila so 

Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 

rok 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 


