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Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1 

vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia č. 10/2006-R  z 5. mája 

2006, riaditeľstvo základnej školy vypracovalo nasledujúcu správu. 

 

I. ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O  ŠKOLE 
1. Názov školy:             Základná škola M. R. Štefánika 

2. Adresa školy:   Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec 

3. Telefónne číslo:  047/4333648;  

4. 4. E-mail školy:             zsstefanikalc@gmail.com                                                                         

5. Webová stránka školy:  www.zsstefanikalc.edupage.org  

6. Zriaďovateľ:  Mesto Lučenec 

    Adresa:                     Novohradská ulica 1, 984 01 Lučenec 

 

 Meno a priezvisko Tel. číslo Služobné 

číslo 

e-mail 

Riaditeľ školy Mgr. Gabriela Aláčová 4333648 0911650189 zsstefanikalc@gmail.com 

alacova@zsstefanikalc.sk  
ZRŠ pre primárne 

vzdelávanie a ŠKD 

ISCED 1 

PaedDr. Martina Pataiová  4333648 -  

 
zsstefanikalc@gmail.com  

ZRŠ ISCED 2  Ing. Agnesa Setničková 4333648 - setnickova@zsstefanikalc.sk     

 

Rada školy 

Rada školy od 24.2.2020  

Počet členov: 11  

Funkčné obdobie: 24.2.2020 – 23.2.2024  

Predseda: Mgr. Slavka Adamove zástupca nepedagogických zamestnancov  

Podpredseda: JUDr. Jozef Oravec zástupca rodičov  

Členovia: Mgr. Andrea Moravčíková, poslankyňa mesta 

MUDr. Juraj Pelč, poslanec mesta 

Mgr. Branislav Hrdlička, poslanec mesta 

Ing. Katarína Matejková, zástupca mesta 

Jana Luptáková, zástupca pedagogických zamestnancov 

Mgr. Marek Pentka, zástupca pedagogických zamestnancov 

Ing. Stanislav Vojtek, zástupca rodičov 

Ing. Ladislav Huňavý, zástupca rodičov 

Tomáš Jánošík BSc, MSc zástupca rodičov 

 

Všetky informácie ohľadom zasadnutí rady školy sú zverejnené na webovej stránke školy 

https://zsstefanikalc.edupage.org/a/rada-skoly 

 

Iné poradné orgány školy 

 Pedagogická rada školy, Gremiálna rada vedenia školy, Gremiálna rada odborných zamestnancov, 

Operatívne porady na jednotlivých úsekoch, Odborné stretnutia s vedúcimi metodických združení 

a predmetových komisií, Rada rodičov – OZ Školák Lučenec 

 Metodické združenia a predmetové komisie: 

 
MZ 1. – 2. ročník Mgr. Zuzana Kamenská 

MZ 3. – 4. ročník  Mgr. Martina Karáseková 

MZ ŠKD Jana Luptáková 

PK MAT a prírodovedných predmetov Mgr. Beata Zbojová 

PK SJL Mgr. Miriam Portelekyová 

mailto:zsstefanikalc@gmail.com
http://www.zsstefanikalc.edupage.org/
mailto:zsstefanikalc@gmail.com
mailto:alacova@zsstefanikalc.sk
mailto:zsstefanikalc@gmail.com
mailto:setnickova@zsstefanikalc.sk
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PK CUJ Mgr. Aneta Matúšková 

PK výchovných predmetov Mgr. Eliška Slížová 

PK GEG – DEJ – NBV – ETV – OBN Mgr. Michal Jóža 

MZ inkluzívneho tímu Mgr. Monika Zakovičová 

 

 Koordinátori jednotlivých oblastí (prevencie sociálno-patologických javov, IT bezpečnosti, 

environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, poskytovania 1. pomoci, 

ľadového hokeja, regionálnej výchovy). 

 Mgr. Martina Rajnáková – kariérová poradkyňa 

 Mgr. L. Kanaba – bezpečnostný technik; 

 Komisie: inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná, škodová, stravovacia, výberová, na ocenenie 

majetku 

 

 

II. ÚDAJE  O  POČTE  ŽIAKOV  ŠKOLY,  VRÁTANE  ŽIAKOV                         

SO  ŠPECIÁLNYMI  VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI  POTREBAMI A  

ÚDAJE  O  POČTE  DETÍ  V  ŠKOLSKOM  ZARIADENÍ 
 

Počet tried ZŠ:  26 

z toho: 1. stupeň:   11 

  2. stupeň:  15 

Počet oddelení ŠKD:    8 

                  

Počet 

žiakov 

K 15.9.2020 
K 

31.8.2021 

z toho 

začlenení 
so ZZ 

intelektovo 

nadaní 
zo SZP 

583 589 59 56 3 4 

 

POČET ŽIAKOV A TRIED PODĽA ROČNÍKOV V POROVNANÍ S PREDCHÁDZAJÚCIMI ROKMI 

 

        
Ročník 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

 Stav k 15.9.2019 Stav k 15.9.2020 

l. ročník 3 67 2 41 

2.ročník 3 70 3 67 

3.ročník 3 60 3 69 

4.ročník 3 65 3 62 

5.ročník 3 79 3 73 

6.ročník 3 70 3 60 

7.ročník 3 75 3 72 

8.ročník 3 67 3 78 

9.ročník 3 63 3 61 

Spolu 27 617 26 583 

 

 

POROVNANIE POČTU ŽIAKOV S PREDCHÁDZAJÚCIMI ŠKOLSKÝMI ROKMI 

 

Stav k 15.9.2020 
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Počet žiakov 647 641 625 617 613 605 615 624 626 636 666 658 639 635 619 617 583 
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ŠTRUKTÚRA TRIED V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

Bežná 

trieda 

Bežná trieda so športovou prípravou – zameranie na ľadový hokej 

(2.stupeň, od 5. ročníka) 

Matematické triedy – vnútorná 

diferenciácia  

(2.stupeň, od 5. ročníka) 

18 
3 

V.B, VIII.Š, IX.Š 

5 

V.C, VI.C, VII.M, VIII.M, IX.M 

 

 

ŠKD  

Počet 

žiakov v 

ŠKD 

K 

31.8.2021 

1.-4. 

ročník 

5.-9. 

ročník 

Počet 

oddelení 

1.-4.ročník 

Počet oddelení 

5.-9.ročník 

193 193 0 8 0 

deti sú rozdelené 

do 8 oddelení 

medzi deťmi 1. – 

4. ročníka 

 

 
                      k 15.9.2014         k 15.9.2015      k 15.9.2016       k 15.9.2017       k 15.9.2018         k 15.9.2019        k 15.9.2020 

Oddelenie Počet Počet Počet Počet Počet  Počet Počet 

SPOLU 231 233 235 236 223 228 209 

 

ŽIACI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

 

Žiaci so ŠVVP – individuálne začlenenie 
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Stav 

k 15.9.2018 
3 25 4 0 3 2 3 3 1 0 5 

Stav 

k 15.9.2019 
3 33 1 0 4 2 3 4 2 2 5 

Stav 

k 15.9.2020 
3 34 1 0 5 3 3 3 2 1 4 

 

 

III. ÚDAJE  O  POČTE  ŽIAKOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ÚDAJE O POČTOCH ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH 

SKÚŠKACH A ICH NÁSLEDNOM PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ 

ŠKOLY 
 

ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY K 15.9.2021 

 2020/2021 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka spolu 

k 15.6.2021 

61 

Z toho  

Nástup do prípravného ročníka 4 

Nultý ročník 0 

Trvalý pobyt Mesto Lučenec 46 

Obvod 12 

Mimo obvod 49 

1. ročník k 15.9.2020 65 
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OSOBITNÝ SPÔSOB PLNENIA POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY (ŽIACI V ZAHRANIČÍ) K 15.9.2020 
  2020/2021 

I. stupeň 14 

II. stupeň 12 

 

ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY  

A ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH 

 
Údaje k 31. 8. 2020: 

Počet žiakov 9. ročníka Počet žiakov, ktorí ukončili PŠD na ZŠ 

ukončili 

9.ročník 

opakujú 

9.ročník 

Opakujú 

ročník 

nehodnotení 

Neumiestnení 

ukončili PŠD 

5. ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 

62 0 0 0 8 0 0 6 
 

 

 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. SPOLU 

Počet žiakov 8 0 0 6 62 76 
 

Názov strednej školy z 5. roč. 8.roč. 9. roč. Spolu 

Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 7  10 17 

Súkromné gymnázium, Lučenec   2 2 

Gymnázium J.G.Tajovského Banská Bystrica   1 1 

Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica  2  2 

Súkromné gymnázium Banskobystrické, B. 

Bystrica 
 

1 
 1 

Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica  1  1 

Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica  1 1 2 

Spojená škola D.Tatarku – gymnázium, Poprad   2 2 

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava  1  1 

Evanjelické lýceum, Bratislava 1   1 

Stredná športová škola, Nitra   1 1 

Stredná športová škola, Banská Bystrica   1 1 

Obchodná akadémia, Lučenec   9 9 

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec   2 2 

Stredná odborná škola pedagogická Lučenec   2 2 

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen   1 1 

SOŠ drevárska, Zvolen   1 1 

Spojená škola, Modrý Kameň   1 1 

SOŠ technická, Dukelských hrdinov, Lučenec   5 5 

SPŠ stavebná O. Winklera, Lučenec   5 5 

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica   1 1 

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec   2 2 

SOŠ informačných technológií, B.Bystrica   1 1 

SOŠ veterinárna, Košice – Barca   1 1 

Škola umeleckého priemyslu B.Štiavnica   1 1 

SPŠ J. Murgaša, B. Bystrica   4 4 

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Lučenec   7 7 

SOŠ T. Vansovej, Prievidza   1 1 

Spolu 8 6 62 76 

 

KONŠTATUJEME NASLEDUJÚCE FAKTY A UVÁDZAME OPATRENIA: 

 

1. Štúdium žiakov 9. ročníka, ktorí robili prijímacie skúšky na SŠ, mimo Lučenca: 

 
 2014/15 2015/16 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Štúdium mimo Lučenca 32% 18% 20% 20,27% 33,3% 22,58% 25% 

 

Záujem žiakov o štúdium mimo Lučenca zodpovedá individuálnym záujmom študovať na tej – ktorej 

škole a z celkového počtu žiakov 9. ročníka tvorí 25%, čo je mierny nárast oproti  predchádzajúcim 

rokom. 
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Naďalej dochádza k prestupu žiakov 5. ročníka na osemročné gymnáziá a v školskom roku 2020/2021 

prestupujú aj žiaci na 5 – ročné odbory z 8. ročníka. Prestup žiakov 8. ročníka považujeme prirodzený, 

keďže sa jedná o najlepších žiakov školy s vysokou mierou ambícií rozvíjať svoj osobnostný a študijný 

potenciál.  

 

2. Porovnanie hlásenia sa žiakov 6. – 9. ročníka na gymnáziá, SOŠ, OA a umelecké školy: 

 
 2014/15 2015/16 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Gymnáziá 40,5% 52,9% 45,1% 40,54% 37,5% 43,55% 33,82% 

SOŠ 45,2%  38,3% 40,8 39,19% 51,38% 40,32% 52,94% 

OA 11,9% 8,8% 12,7 16,21 9,72% 9,72% 13,24% 

Umelecké školy 2,4% 0% 1,04 4,06 1,38% 1,38% 0 

 

V školskom roku 2020/2021 konštatujeme porovnateľný trend umiestňovať žiakov školy na gymnáziách 

(33,82%), čo vyplýva z potenciálu žiakov a vôle do budúcna študovať na vysokých školách. Záujem 

žiakov sa sústreďuje vo zvýšenej miere aj na gymnázia mimo Lučenca (12 žiakov), pravidelne sa jedná 

o gymnáziá v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, v tomto školskom roku sú to aj gymnáziá v Poprade, 

Nitre, Bratislave. Navyše, v tomto školskom roku bolo 6 žiakov 8. ročníka umiestnených na 5-ročné 

študijné odbory.  

 

V rámci kariérového poradenstva  sme ponúkali žiakom aj možnosť zapojiť sa do projektov: 

- Ja a moja kariéra – program CPPPaP Lučenec pre žiakov 8. ročníka 

- Zapojenie sa do projektu NeDiskvalifikuj sa! – projekt ukončený v apríli 2021 

Uvedená spolupráca s inštitúciami umožňuje prácu so žiakmi v oblasti kariérového poradenstva, 

zisťovanie potrieb, záujmu, osobnostných predpokladov žiakov pre štúdium v určitom odbore a zároveň 

poskytovanie odbornej spätnej väzby a to už od 8. ročníka.  

V aktivitách zameraných na kariérové poradenstvo budeme aj naďalej intenzívne pracovať: spolupráca so 

školskou špeciálnou pedagogičkou, triednymi učiteľmi, vedením školy, spolupráca s CPPPaP Lučenec a s 

rodičmi žiakov. 

 

 

III. ÚDAJE  O  VÝSLEDKOCH  HODNOTENIA  A KLASIFIKÁCIE  ŽIAKOV  

PODĽA  POSKYTOVANÉHO  STUPŇA  VZDELANIA  V  ŠKOLSKOM  

ROKU  2020/2021 
 

PROSPECH V POVINNÝCH PREDMETOCH NA 1. STUPNI (ISCED 1) II. POLROK 2020/2021 
ISCED1 I.A I.B II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C Ø 

ANJ - - - - - 1,19 1,09 1,00 1,50 1,41 1,05 1,21 

HUV Slovné hodnotenie 

absolvoval 

Slovné hodnotenie 

absolvoval 

Slovné hodnotenie 

absolvoval 

Slovné hodnotenie 

absolvoval 

- 

INF - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

JAH Slovné hodnotenie 

absolvoval 

1,06 1,00 1,08 - - - - - - 1,05 

MAT 1,29 1,21 1,08 1,67 1,32 1,13 1,50 1,65 1,05 1,32 

NBK, NBE, ETV Slovné hodnotenie 

absolvoval 

Slovné hodnotenie 

absolvoval 

Slovné hodnotenie 

absolvoval 

- 

PVC - - - - - 1,05 1,00 1,00 1,00 1,06 1,00 1,02 

PDA - - - - - 1,38 1,14 1,00 1,05 1,29 1,00 1,14 

PRV Slovné hodnotenie 

absolvoval 

1,29 1,13 1,04 - - - - - - 1,15 

RGV 1,35 1,00 1,00 - - - - - - 1,12 

SJL 1,41 1,08 1,17 1,71 1,27 1,39 1,45 1,59 1,14 1,36 

TSV Slovné hodnotenie Slovné hodnotenie Slovné hodnotenie - 

VLA - - - - - 1,57 1,09 1,26 1,32 1,53 1,00 1,3 

VYV Slovné hodnotenie 

absolvoval 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ø -  - 1,2 1,06 1,05 1,32 1,11 1,1 1,23 1,32 1,03 1,15 
VYSVETLIVKY: JAH = JAZYKY HROU, RGV = REGIONÁLNA VÝCHOVA, PVC = PRACOVNÉ VYUČOVANIE 
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PROSPECH V POVINNÝCH PREDMETOCH NA 2. STUPNI (ISCED 2) II. POLROK 2020/2021 

ISCED 2 V.C V.A V.B VI.C VI.A VI.B 
VII.

M 

VII.

A 
VII.B 

VIII.

M 

VIII.

A 

VIII.

Š 
IX.M IX.A IX.Š Ø 

ANJ 1,31 1,83 1,68 1,05 2,28 1,73 1,35 2,27 2,09 1,17 2,05 1,96 1,00 2,15 2,09 1,73 

BIO 1,21 1,67 1,52 1,16 2,00 1,52 1,23 1,68 1,82 1,07 2,27 2,00 1,35 1,40 1,91 1,59 

DEJ 1,21 1,61 1,95 1,16 2,00 2,13 1,50 2,00 1,91 1,24 1,86 2,04 1,15 2,40 2,41 1,77 

FYZ - - - 1,16 1,89 2,13 1,19 2,14 2,32 1,17 1,82 2,30 1,20 2,15 2,36 1,82 

GEG 1,45 2,44 1,62 1,21 1,83 1,83 1,38 1,73 2,05 1,14 2,14 1,91 1,05 2,15 2,09 1,73 

CHE - - - - - - 1,35 1,86 1,95 1,34 1,82 2,00 1,20 1,65 2,14 1,7 

INF Slovné hodnotenie absolvoval - 

MAS - - - - - - - - - - - - 1,30 1,85 1,55 1,57 

KANJ - - - - - - 1,00 2,38 1,80 1,00 1,75 1,00 1,10 3,00 2,33 1,71 

MAT 1,45 1,33 2,33 1,32 2,22 2,22 1,38 2,23 2,32 1,21 2,05 2,43 1,90 1,95 2,23 1,90 

NBK, 

NBE, 

ETV 

 

Slovné hodnotenie absolvoval - 

NEJ       1,45 1,67 1,86 1,25 2,22 1,67 1,38 2,15 2,63 1,81 

OBN - - - 1,05 1,00 1,17 1,04 1,09 1,27 1,00 1,14 1,17 1,00 1,35 1,18 1,21 

RUJ - - - - - - 1,22 1,50 1,20 1,40 2,11 1,93 1,00 2,00 1,63 1,55 

SJL 1,45 1,61 1,81 1,26 1,72 2,17 1,54 1,77 1,73 1,34 1,68 1,87 1,55 2,60 2,14 1,75 

HUV Slovné hodnotenie absolvoval - - - - 

ŠPH Slovné hodnotenie absolvoval - 

THD Slovné hodnotenie absolvoval - 

TSV Slovné hodnotenie absolvoval - 

VYV Slovné hodnotenie absolvoval - 

Ø 1,35 1,75 1,86 1,17 1,87 1,87 1,32 1,86 1,91 1,19 1,89 1,95 1,26 2,00 2,03 1,68 

 
VYSVETLIVKY: MAS = MATEMATICKÝ SEMINÁR 

CELKOVÝ ŠTUDIJNÝ PRIEMER 
 1.polrok 2.polrok 2020/2021 2019/2020 

ISCED 1 1,14 1,15 1,145 1,23 

ISCED 2 1,6 1,68 1,64 1,67 

Priemer 1,37 1,415 1,39 1,45 

 

HODNOTENIE PROSPECHU A SPRÁVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 K 31.8.2021 

 

 

 

HODNOTENIE DOCHÁDZKY 
 2020/2021 

Počet vymeškaných hodín 

sumár za školský rok 

2020/2021: 

SPOLU 

ŠKOLA 

PRIEMER 

NA 

ŽIAKA 

S spolu OH + NH 38832 65,92 

Ospravedlnené hodiny 38103 64,69 

Neospravedlnené hodiny 729 1,23 

  2.polrok 2020/2021 Poznámka 

Spolu žiakov  589  

Z toho  

prospel 

566  

Neprospel 

4 Žiaci 1. ročníka z dôvodu 

zanedbávania povinnej 

školskej dochádzky 

Kom. skúšky – neprospievajúci žiaci 0  

Kom.skúšky – žiaci v zahraničí 3  

Nehodnotení – žiaci v zahraničí 19  

Znížená známka 

2.stupeň 1  

3.stupeň 0  

4.stupeň 4  
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V prípadoch zanedbávania povinnej školskej dochádzky sme prijali opatrenia: informovanie zákonného 

zástupcu, osobné pohovory so zákonným zástupcom. Zároveň sme spolupracovali aj s Oddelením 

školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ Lučenec, ÚPSVaR Lučenec a PZ SR v Lučenci. 

V školskom roku 2020/2021 boli zo strany školy podané 2 trestné oznámenia za zanedbávanie povinnej 

školskej dochádzky.  

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa automaticky prejavuje na výchovno – vyučovacích 

výsledkoch žiakov: zhoršenie prospechu, neprospievanie, opakovanie ročníka, ukladanie výchovných 

opatrení.  

 

HODNOTENIE SPRÁVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 V POROVNANÍ SO ŠKOLSKÝM ROKOM 

2019/2020 

 

 
1.polrok  2.polrok 

Spolu ZŠ 

2020/2021 

SPOLU ZŠ 
2019/2020 

Znížená  známka na 2. stupeň 0 1 1 8 

Znížená známka na 3. stupeň 0 0 0 6 

Znížená známka na 4. stupeň 1 4 5 4 

Napomenutie triednym učiteľom 8 5 13 21 

Pokarhania triednym učiteľom 2 2 4 25 

Pokarhania riaditeľkou školy 4 3 7 22 

Pochvaly triednym učiteľom 192 215 407 417 

Pochvaly riaditeľkou školy 63 150 213 216 

Spolu pochvaly a výchovné opatrenia 270 380 650 719 

 

V školskom roku 2020/2021 sme naďalej pokračovali v komplexných riešeniach otázok súvisiacich 

so správaním žiakov a to tak pri prezenčnom ako aj v dištančnom vzdelávaní. V otázkach 

riešeniach výchovných problémov intervenujú spoločne triedni učitelia, sociálny pedagóg, školský 

špeciálny pedagóg, vedenie školy a zákonní zástupcovia, prípadne iné inštitúcie.  

V rámci prezenčného vzdelávania sme riešili nasledovné otázky: 

- prípady úmyselného poškodzovania školského majetku, 

- nevhodné správanie voči spolužiakom, zamestnancom (napr. vulgárne vyjadrovanie) 

- rovesnícke spory v triednych kolektívoch, 

- záškoláctvo, 

- benevolentný prístup k plneniu si školských povinností (v rámci dištančného vzdelávania neúčasť 

na online hodinách, nevypracovávanie, ignorovanie pokynov a pod.) 

- V rámci práce s kolektívmi sme realizovali prácu s triedou II.A počas celého školského roka a to 

pravidelnou intervenciou triednej učiteľky, realizáciou triednických hodín so sociálnou 

pedagogičkou, intervenciou vedenia školy a spoluprácou s CPPPaP Lučenec, pričom v závere 

školského roka sme uskutočnili mimoriadne rodičovské združenie, aby sme rodičov informovali  

s výsledkom práce s triedou a návrhom ďalších opatrení.  

Tvorba kolektívov je dlhodobá náročná a intenzívna práca, každodenné pedagogické pôsobenie. 

Vytváranie tolerantného, bezpečného a spolupracujúceho prostredia je možné neustálou 

intervenciu triedneho učiteľa a podporným prostredím školy a rodičov.  

Oblasť triednictva je najdôležitejšou oblasťou vo vytváraní dobrých vzťahov a to dlhodobo. 

V podpore dobrých vzťahov realizujeme: 

- Pravidelné triednické hodiny (prezenčne/online) v spolupráci so sociálnym pedagógom 

a školským špeciálnym pedagógom; 

- Spoločné aktivity tried aj mimo školského prostredia (výlety, aktivity športového, kultúrneho 

charakteru, posedenia so žiakmi a rodičmi a pod.); 

- V rámci podpory triednych učiteľov sa s nástupom žiakov II. stupňa z dištančného na prezenčné 

vzdelávanie realizovali adaptačné triednické hodiny s podporou sociálneho pedagóga, ktorý 

triednych učiteľov viedol metodicky. 

- S nárastom žiakov so ŠVVP je nevyhnutná spolupráca triedneho učiteľa so školským špeciálnym 

pedagógom, poradenskými zariadeniami; 

- V najzávažnejších otázkach vstupuje do intervencií vedenie školy. 
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- Veľmi aktívnou súčasťou podpory žiakov a triednych kolektívov je spolupráca so školským 

parlamentom.  

- Do budúceho obdobia je naším cieľom vznik metodického združenia triednych učiteľov; 

Od pedagógov sa vyžaduje: 

- zvýšená schopnosť zvládania záťažových situácií v školských kolektívoch, 

- komunikačné/rétorické zručnosti zvládania konfliktných situácií medzi žiakmi, schopnosť 

adekvátne komunikovať so zákonnými zástupcami; 

- asertívne správanie, schopnosť vnímať a riešiť problémy, spolupracovať s komunitnými centrami, 

políciou, ÚPSVaR a pod.; 

- schopnosť vytvárať dobré vzťahy v triede, podporujúce prostredie, tvorivosť v práci triedneho 

učiteľa; 

- schopnosť pozitívne motivovať a oceňovať osobný pokrok žiakov; 

- schopnosť učiť sa novým veciam v práci TU, účasť na vzdelávacích podujatiach; 

V riešení problémov spolupracujeme: 

- vedením školy, s odbornými zamestnancami školy: so školským špeciálnym pedagógom, 

sociálnym pedagógom 

- Políciou SR, 

- Poradenské zariadenia; 

- Mestom Lučenec, Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, 

- ÚPSVaR, 

- s pediatrami, s psychiatrami, mediátormi; 

- zákonnými zástupcami; 

 

VÝSLEDKY EXTERNÝCH MERANÍ 

 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE PIATAKOV TESTOVANIE 5 – 2021 

Neuskutočnené 

 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE DEVIATAKOV TESTOVANIE 9 – 2021 

Neuskutočnené 

 

MONITORING ŽIAKOV 9. ROČNÍKA 

V školskom roku 2020/2021 (mesiac máj – jún 2021) bola škola vybratá do realizácie Monitoringu 

NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov. Žiaci 9. ročníka vypĺňali prostredníctvom 

Edupage testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a dotazník. Výsledky poskytujú MŠVVaŠ 

SR spätnú väzbu ohľadom toho, čo sa žiaci 9. ročníka naučili počas dištančného vzdelávania. Výsledky 

žiakov poskytnú spätnú väzbu, čo sa žiaci reálne naučili a kde sú reálne nedostatky v znalostiach. 

Výsledky žiakov neslúžia na porovnávanie škôl. Sú spracovávané na úrovni celého Slovenska.  

 

V sumárnych výsledkoch dosiahli žiaci 9. ročníka nasledovné výsledky: 

  MAT monitoring SJL monitoring 

 Trieda Úspešnosť v % Percentil školy 

v % 

Úspešnosť v % Percentil školy 

1. IX.M 73,7 80,5 62,8 70,4 

2. IX.A 54,3 50,2 43,2 35,4 

3. IX.Š 42,7 31,5 53,3 54,9 

 

KOMPARO 

KOMPARO 9 

Komparo 9 

33 žiakov Škola  Celosl. priemer rozdiel 

MAT 61,2 58,1 +3,1 

SJL 65,2 64,6 +0,6 
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MAT 

Celková úroveň vedomostí 8 z 10 

Hodnotenie v rámci školy 7 z 10 

Porovnanie v rámci regiónu 7 z 10 

Úroveň najlepších žiakov 4 z 10 

Úroveň najslabších žiakov 7  z 10 

SJL 

Celková úroveň vedomostí 9 z 10 

Hodnotenie školy 6 z 10 

Porovnanie v rámci regiónu 5 z 10 

Úroveň najlepších žiakov 4 z 10 

Úroveň najslabších žiakov 6 z 10 

 

 MAT škola MAT SR Rozdiel SJL 

škola 

SJL SR rozdiel 

IX.M (19ž) 73,2 58,1 +15,1 69,9 64,6 +5,3 

IX.A (7ž) 46,4 58,1 -11,7 62,3 64,6 -2,3 

IX.Š (7ž) 43,6 58,1 -14,5 55,4 64,6 -9,2 

 

V analýze výsledkov Kompara 9 môžeme konštatovať, že žiaci, ktorí testovali svoje kompetencie, 

dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom. Môžeme zavnímať, že je potrebné pracovať na 

potenciály a výsledkoch najlepších žiakov, resp. je potrebné posúdiť, či klasifikácia zodpovedá 

výsledkom. Táto otázka je diskutabilná, pretože hodnotenie a klasifikácia žiakov podlieha situácii 

v súvislosti s pandemickou situáciou. V hodnotení sa akceptuje kontext života žiakov (dištančné 

vzdelávanie – špecifické podmienky, rozdielnosť prístupu k vzdelaniu dištančnou formou, technické 

problémy a pod.) 

 

Komparo 8 

 

22 žiakov 

(14 ž VIII.M, 3 ž. 

VIII.Š, 5 ž. VIII.A) 

Škola  Celosl. Priemer rozdiel 

MAT 64,7 56,3 +8,4 

SJL 67,8 63,4 +4,4 

Dejepis 59,9 50,7 +9,2 

Fyzika 49,1 42,4 +6,7 

Všeob.št.predpoklady 73,9 64,0 +9,9 

 
 MAT 

škola 

MAT 

SR 

Rozdiel SJL 

škola 

SJL 

SR 

rozdiel Dej 

škola 

Dej 

SR 

Rozdiel FYZ 

škola 

FYZ 

SR 

Fyz 

rozdiel 

Vš.št. Vš.št. 

SR 

rozdiel 

VIII.M 

14 ž 

75,6 56,3 +19,3 73,9 63,4 +10,5 66,8 50,7 +16,1 56,7 42,4 +14,3 77,5 54,3 +23,2 

 

Za reprezentatívnu vzorku v analýze Kompara 8 môžeme považovať len 14 žiakov VIII.M triedy, keďže 

v ostatných triedach sa zúčastnil testovania nízky počet žiakov, ktorý nereprezentuje potrebný počet 

a rozdielnosť žiakov v uvedených dvoch triedach. V analýze výsledkov Kompara 8 môžeme povedať, že 

8.M trieda v každom z predmetov prevyšuje celoslovenský priemer, čomu zodpovedá aj úroveň triedy. 

Zároveň z výsledkov vyplynulo, že žiaci 8.M triedy majú potenciál zlepšovať výsledky a dosahovať ešte 

kvalitnejšiu úroveň získavaných kompetencií. 

 

 

E-TESTOVANIE 

Škola sa pravidelne zapájala do e-testovania (NÚCEM) v predmetoch matematika, slovenský jazyk 

a literatúra a to vo všetkých ročníkoch 2. stupňa. Cieľom je pravidelné merania kompetencií v uvedených 

predmetoch a získavanie individuálnej spätnej väzby žiakov ako aj sumárnej spätnej väzby pre potreby 

školy.  
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IV. ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV V ŠKOLSKOM 

ROKU 2020/2021 
 

 1., 2., 3., 5., 4., 6., 7., 8., 9. ročník – postupoval podľa Inovovaného školského vzdelávacieho 

programu ZŠ M. R Štefánika v Lučenci, 

 Matematické triedy od 5. ročníka sa riadia Štatútom matematickej triedy 

 Bežné triedy so športovou prípravou od 5. ročníka – zameranie na ľadový hokej sa riadia Štatútom 

bežnej triedy so športovou prípravou zameranie na ľadový hokej 

 

 

V. ÚDAJE  O  POČTE  ZAMESTNANCOV  A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO 

PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY  K  

31.8.2021 
 

 

 
Učiteľ 

1.st. 

Učiteľ 

2.st. 
ŠKD 

Školský špeciálny 

pedagóg 

Sociálny 

pedagóg 
Nepedagog. 

zamestnanci 

Asistent 

učiteľa 

Učitelia na  

materskej 

dovolenke 

Spolu 

POČET 12 30 8 1 1 14 10 1 77 

 

ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA PREDMETOV 

 
Predmet Odbornosť Predmet Odbornosť 

Slovenský jazyk a literatúra 100 % Telesná a športová výchova 100 % 

Dejepis 100 % Športové hry 100 % 

Geografia 100 % Športová príprava 100 % 

Matematika 100 % Cudzie jazyky:   anglický 100 % 

Biológia 100 % nemecký 100 % 

Informatika  100 % ruský 100 % 

Informatika v praxi 100 % Jazyky hrou 100 % 

Fyzika 100 % Hudobná výchova 100 % 

Chémia 100 % Výtvarná výchova 100 % 

Občianska náuka 100 % Svet práce 100 % 

Etická výchova 100 % technika 100 % 

Náboženská výchova – kat.náb. 100 % Náboženská výchov – evan.náb. 100 % 

Konverzácia v anglickom jazyku 100 %   

 

 

B. VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Ponuku z MPC, univerzít a iných subjektov využili pedagogickí zamestnanci nasledovne: 

(údaje k 31.8.2021) 

 

Forma vzdelávania 

Počet 

novozaradených 

v 2020/2021 

Počet, ktorí 

pokračujú do šk. 

roka 2021/2022 

Počet, ktorí 

ukončili  

k 31.8.2021 

Inovačné vzdelávanie 1 0 1 

Aktualizačné vzdelávanie 50 0 50 

Adaptačné vzdelávanie 3 3 4 

Kvalifikačné štúdium 1  1 

Funkčné vzdelávanie – základný 

modul 
0 0 1 

Rozširujúci modul funkčného 

vzdelávania 
2 0 2 
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INTERNÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Zorganizovali sme nasledovné interné vzdelávania: 

1. MS teams – školitelia: Mgr. E. Vavríková, Mgr. A. Matúšková, Mgr. R. Tuhárska, Mgr. P. Kleja 

(pedagógovia školy) 

2. Školenie k učebnici Učebnica Informačnej bezpečnosti pre 5. ročník, školitelia: Marek Zemanom, 

Katarína Valičková, - autori učebnice, IT prevencia s Ing. Jaroslavom Osterom; 

3. Deti s aspergerovým syndrómom s Vierou Hincovou; 

4. Kariérová poradkyňa absolvovala inovačné vzdelávanie VÚDPaP – Inovatívne prvky v kariérovej 

výchove a poradenstve 

5. Vedenie školy ukončilo funkčné vzdelávanie a rozširujúci modul funkčného vzdelávaniA 

V rámci interných vzdelávacích aktivít sa realizovali aktualizačné vzdelávania: 

1. Riešenie konfliktov v školskom prostredí prostredníctvom mediácie – JUDr. Dagmar Tragalová – 

predsedníčka Asociácie mediačných centier Slovenska 

2. Rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom Montessori čitateľského vrecúška – PaedDr. 

Svetlana Tokárová PhD. (pedagóg školy) 

Pedagógovia sa zúčastňovali rôznych online školení, seminárov, workshopov v oblasti: 

- Tréning zvládania agresivity, sebapoznania, riešenia konfliktných situácií 

- Triednictvo; 

- Metódy a formy vyučovania, digitálna výučba, online výučba, hodnotenie žiakov; 

- Prevencia; 

- Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami; 

- Iné; 

 

Naším cieľom v školskom roku 2020/2021 bolo, aby sa pedagogickí a odborní zamestnanci pravidelne 

zúčastňovali rôznych online webinárov, ktoré ponúkali rôznu a kvalitne spracovanú tematiku. 

Pedagogickí a odborní zamestnanci si aj podľa vlastných osobných a profesionálnych potrieb volili účasť 

na vzdelávacích aktivitách. 

V školskom roku 2020/2021 sme prvý raz realizovali aktualizačné vzdelávania. Aj v tejto súvislosti 

pozitívne hodnotíme prípravu a realizáciu vzdelávaní zo strany pedagógov školy pre svojich kolegov 

v rámci interných vzdelávacích aktivít ako aj aktualizačného vzdelávania. V tomto trende budeme 

pokračovať, keďže pedagógovia školy majú potenciál a odborné kvality odovzdávať odborné vedomosti 

svojim kolegom.  

 

VI.  AKTIVITY  A  PREZENTÁCIA  ŠKOLY  NA  VEREJNOSTI 

Realizácia aktivít bola v školskom roku 2020/2021 ovplyvnená pandemickými opatreniami.  

 

Podujatia mesta Lučenec 

- Deň Štefánika v meste Lučenec – spoluorganizovanie podujatia vernisáž výtvarných prác Memoriálu M. R. 

Štefánika 

Environmentálne aktivity 

- zber papiera, zber bateriek, zber vrchnáčikov z pet-fliaš, zber gaštanov v ŠKD; 

- separovanie odpadu v triedach a na chodbách; 

- starostlivosť o predzáhradku,  vonkajší areál školy; 

- Jedlý sad pre deti a kvitnúce lúky v meste – projekt Mesta Lučenec – vyvýšený záhon; 

- Výsadba tradičných odrôd ovocných stromov v školskej záhrade; 

- Spolupráca so Včelím kRajom; 

 

Aktivity v oblasti regionálnej výchovy 

- Účasť na aktivitách: Maľujeme Timravu, Kraslice z Políchna, Poznávame nárečia našich predkov 

Literárne a jazykové aktivity 

- Záložka do knihy spája slovenské školy; 
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- Aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti – Čítame spolu – žiaci II. stupňa čítajú svojim mladším 

spolužiakom; 

- výstavky literárnych prác – literárna nástenka, estetizácia čitateľského kútika; 

- návštevy Novohradskej knižnice, školskej knižnice; 

- zapájanie sa do literárnych a recitačných súťaží; 

- súťaže: Puškinov pamätník, Ruské slovo, Petrohrad očami detí, Rusko mojimi farbami; 

Kultúrne, športové aktivity, sviatky, iné 

- Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka; 

- rozhlasové relácie; 

- Mikuláš; 

- Návštevy kultúrnych podujatí, výstav; 

- MDD - Futbalový turnaj žiakov 8. a 9. ročníka; 

Mimovyučovacie aktivity 

- Letný tábor ŠKD; 

- Letná škola; 

 

Prevencia a zdravý životný štýl 

- Zbierka Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok; 

- Deň bezpečného internetu; 

 

Podpora nadaných a talentovaných žiakov: 

- zapojenie žiakov do predmetových súťaží a olympiád na obvodnej, regionálnej, krajskej a celoslovenskej 

úrovni; 

- IQ olympiáda, Logická olympiáda; 

- Činnosť AMAVET klubu – Klub vedcov Štefánik; 

- Podpora matematiky, vedy a techniky: Činnosť AMAVET klubu – Klub vedcov Štefánik; Prezentácia 

robotiky 

 

Finančná gramotnosť: 

- projekt JA Základy podnikania – Junior Achievement Slovensko; 

 

Exkurzie 

- nerealizované z dôvodu pandemických opatrení 

Žiaci žiakom 

- aktivity školského parlamentu: Žiaci učiteľmi, MDD; 

- TV správy Škola informuje; 

Dobrovoľné zbierky 

- Únia nevidiacich a slabozrakých - Biela pastelka; 

- Vianočná zbierka pre Lučenecký psí útulok; 

Besedy 

- Návšteva Miloša Kelemena, reprezentanta SR v ľadovom hokeji 

 

Prezentácia školy na verejnosti: 

- Návšteva školy ministrom školstva SR Branislavom Gröhlingom, 3.6.2021 

- Návšteva Letnej školy premiérom SR Eduardom Hegerom, 12.8.2021 

- Mgr. Gabriela Aláčová v diskusii TA3 Prípravy na školský rok spolu s Eduardom Hegerom, Branislavom 

Gröhlingom a Marekom Madrom (iPčko) 

 

Odborná prezentácia školy na verejnosti 

- Mgr. Slavka Adamove – členka Školskej komisie Mestského zastupiteľstva Lučenec, člen Mestskej 

školskej rad; 

- Mgr. Radana Tuhárska – členka Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou; 
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- Členovia okresných hodnotiacich komisií predmetových súťaží a olympiád: Mgr. E. Stieranková, Mgr. P. 

Kleja, Mgr. V. Malčeková, Mgr. Michal Jóža, Mgr. M. Rajnáková, Mgr. A. Matúšková; 

- Členka hodnotiacej komisie krajského a celoslovenského kola ORUJ – Aksana Hlivar; 

- Prezentácia školy v tlači: Mestské noviny, Bradlo; 

Poskytovanie pedagogickej praxe: 

Škola spolupracuje so strednými pedagogickými školami a s vysokými školami; 

 

PROJEKTY 

 

Projekty podané, resp. začiatok ich realizácie v školskom roku 2020/2021: 

 

Realizácia projektov podľa výziev a úspešnosti v školskom roku 2020/2021 sme boli úspešní: 

1. I. etapa rekonštrukcie elektroinštalácie hlavnej budovy – rekonštrukcia troch rozvodných skríň – 

dotácia z havarijného fondu vo výške – 14.909,-- 

2. Podaná žiadosť na havarijný fond – II. etapa rekonštrukcie elektroinštalácie v suteréne hlavnej 

budovy; 

a. Modernejšia škola – dotácia vo výške 21.525,-- vybudovanie centrálnej oddychovej zóny, 

oddychových zón v triedach I.stupňa, na chodbách, edukačné polepy na schody. 

b. Spolu múdrejší – dotácia MŠVVaŠ SR vo výške 2600,- na podporu doučovania (pandemické 

opatrenia) 

c. Letná škola – dotácia MŠVVaŠ Sr vo výške 6000,-- na podporu vzdelávacích aktivít a rozvoj 

zručností (pandemické opatrenia); 

d. Amavet – podporené 2 projekty na realizáciu a zakúpenie učebných pomôcok vo výške 428,76 €; 

 
- Podané, nepodporené projekty – žiadosti o dotácie: 

 

a. Zelené oázy 2021 – revitálizácia priestoru pri pavilóne A na oddychovo – športovú zónu; 

b. Enviroprojekt – dotácia MŠVVaŠ SR – revitalizácia školskej záhradky; 

c. Raiffeisen bank – nákup 3 interaktívnych tabúľ – nepodporený v hlasovaní verejnosti; 

 

Ďalšie projekty, ktoré sa realizujú priebežne: 

 

a. Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II – financovanie osobných výdavkoch na činnosti 

inkluzívneho tímu (5 asistentov učiteľa a 2 odborných zamestnancov) 

b. Realizácia projektu IT Akadémia - EÚ OP Ľudské zdroje v spolupráci s MŠVVaŠ SR, CVTI 

SR, univerzity, IT asociácia Slovenska  
c. Projekt Centrum celoživotného odborného vzdelávania - miesto pre rozvoj kompetencií a 

zvyšovania kvalifikácie mládeže a dospelých v súlade s potrebami zamestnávateľov v regióne 

Podpoľanie“ – projekt ukončený 4/2021 

d. JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO – JA Základy podnikania; Cieľom projektu JA 

Základy podnikania je učiť deti o reálnom svete podnikania prístupným a zaujímavým spôsobom. Žiakom 

5. a 6. ročníka ponúka prvý pohľad do podnikateľského sveta. 
 

 

VII.  ÚDAJE  O  VÝSLEDKOCH  INŠPEKČNEJ  ČINNOSTI   VYKONANEJ  

 ŠTÁTNOU  ŠKOLSKOU  INŠPEKCIOU 

 

- Bez vykonaných kontrol 
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VIII.  ÚDAJE  O  PRIESTOROVÝCH  A  MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH  

PODMIENKACH  ŠKOLY  V  SÚVISLOSTI  S  PLNENÍM   UČEBNÝCH  

PLÁNOV  A  UČEBNÝCH  OSNOV 

 
Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci sa nachádza v blízkosti centra Lučenca pri frekventovanom 

cestnom ťahu v smere na Veľký Krtíš. Pri škole je mestský park. Škola je od 10.1.1997 plynofikovaná, od 

roku 2000 právnym subjektom. Od 7.1.2002 bola daná do prevádzky výdajná školská jedáleň. Areál 

tvoria tri budovy: hlavná budova, pavilón A, Elokované pracovisko na Ul. Dekréta Matejovie. Hlavná 

budova postavená v roku 1928 prešla výmenou okien, vchodových dverí za plastové a zateplila sa. 

Pavilón A z roku 1972 prešiel tiež kompletnou rekonštrukciou, zateplením, výmenou okien, vchodových 

dverí a nadstavbou poschodia. Nadstavbou škola získala zväčšenie kapacity o 6 tried, 2 zborovne, 1 

kabinet, sociálne zariadenia. Tým sa presťahovali dve triedy z budovy elokovaného pracoviska do 

Pavilónu A.  

 

AKTUÁLNY STAV PRIESTOROVÉHO VYBAVENIA ŠKOLY 

 
 Počet tried Druh odbornej učebne Ostatné priestory 

Hlavná budova 

horná chodba 7 tried – 2. 

stupeň 

- učebňa chémie (je zároveň triedou)  

- jazyková učebňa  

(zároveň učebňa informatiky  

vybavená 17 mininotebookmi) 

- sklad učebníc, didaktickej techniky 

- kabinet SJL a CUJ (od 1.9.2014) 

- sociálne zariadenia 

dolná chodba 5 tried –   2. 

stupeň 

- učebňa geografie (je zároveň triedou) 

- učebňa HUV (je zároveň triedou) 

- učebňa VYV (je zároveň triedou) 

- kabinet GEG – BIO 

- kabinet kariérového poradcu  

- zborovňa II. stupňa 

- informátor 

- sociálne zariadenia 

- miestnosť upratovačiek 

suterén  - jazyková učebňa 

- 2 učebne INF 

- minitelocvičňa 

 

- miestnosť pre školníka a údržbára    

  a dielňa 

- šatňa 

- miestnosť pre aktivačných pracovníkov 

podkrovie  - riaditeľstvo školy 

- sekretariát 

- učebňa kontinuálneho vzdelávania 

- jazyková učebňa (od 5/2019) 

- sociálne zariadenia 

- kabinet výučby SJL ako CUJ 

- sklad kancelárskych potrieb, archív 

suterén  - šatňa pre kuchárky a kabinet 

technickej výchovy 

 

 

 

 - súčasťou hlavnej budovy je aj výdajná   

  školská jedáleň, miestnosť vedúcej  

  školskej jedálne a telocvičňa s dvoma  

  šatňami, kabinetom TSV a sociálnymi  

  zariadeniami 

- sociálne zariadenia 

Pavilón A 

prízemie 3 triedy – 

2.stupeň 

- učebňa INF (je zároveň triedou)  

- žiacka knižnica 

- šatňa  

- bufet 

- sociálne zariadenia 

1.poschodie 6 tried – 

1.stupeň 

- kabinet odborných zamestnancov 

- zborovňa asistentov učiteľa  

 

2. poschodie 5 tried –   1. 

stupeň 

 

- zborovňa I. stupeň 

- zborovňa vychovávateliek ŠKD 

- zborovňa asistentov učiteľa 

- učebňa delených hodín 

- sociálne zariadenia 

Elokované pracovisko Ul. Dekréta Matejovie 

elokované pracovisko Ul. 

Dekréta Matejovie 

 - učebňa regionálnej výchovy 

- učebňa techniky 

- kuchynka 

- školská záhrada 

Od 1.7.2019 do 31.8.2021 poskytnuté 

priestory budovy pre MŠ Rúbanisko II 

- zborovňa 

- šatňa 

- sociálne zariadenia 

- hrnčiarska dielňa 
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REALIZOVANÉ AKTIVITY NA SKVALITNENIE MATERIÁLNO – TECHNICKÉHO VYBAVENIA ŠKOLY 

ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

 

1. Informačno – komunikačné technológie 

 

Stav k 31.8.2021 

 
Interaktívna tabuľa 15 E-beam 2 

Dataprojektory 36 Osobné PC v učebniach INF 60 

Notebooky pre 

pedagogických a odborných 

zamestnancov 

51 Netbooky 12 

Mininotebooky v jazykovej 

učebni  

17 Digitálny fotoaparát 2 

Zrkadlovka 2 Kamera 2 

Vizualizér 2 Priestoré mikrofóny  8 

Tablety 24 Grafické tablety 5 

Tlačiarne/multifunkčné 

zariadenia 

8/12   

 
 

       Dataprojektor v triedach Interaktívna tabuľa a dataprojektor v triedach Triedy bez dataprojektoru  

1.stupeň 12  6 tried  

2.stupeň 15 7 tried  

učebne 

3 učebne INF 

1 jazyková učebňa 

1 učebňa kontinuálneho vzdelávnia 

1 čitateľský kútik 

1 učebňa fyziky 1 malá jazyková učebňa 

 

V súvislosti s realizáciou dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021 sa naplno ukázala potreba 

škôl, vrátane našej školy, skvalitňovať materiálno – technické vybavenie v oblasti informačno – 

komunikačných technológií.  

Online vzdelávanie si vyžadovalo mať zabezpečené:  

- funkčné notebooky pre pedagogických a odborných zamestnancov; 

- v predmetoch matematika a prírodovedné predmety grafické tablety a vizualizéry; 

- v prípade kombinovanej výučby (online a prezenčná výučba) priestorové mikrofóny; 

- kvalitné internetové pripojenie; 

 

Z rôznych finančných zdrojov sa nám počas školského roka 2020/2021 podarilo zakúpiť: 

a. Nové notebooky pre 15 pedagogických a odborných zamestnancov; 

b. 5 grafických tabletov, 8 konferenčných mikrofónov, webkamery, baterky do notebookov a iné 

(webkamery, batérie do notebookov a pod.) 

Z potrieb školy vyplýva úloha do ďalšieho obdobia zabezpečiť: 

a. Ďalšia výmena notebookov pre pedagogických a odborných zamestnancov; 

b. Postupná výmena dataprojektorov v odborných učebniach a triedach; 

c. Navýšiť počet konferenčných mikrofónov, vizualizérov; 

d. Káblové internetové pripojenie v 10 triedach; 

e. Bežná údržba IKT; 

Obnova IKT  by v školskom roku 2020/2021 nebola možná na základe účelovo viazanej dotácie na 

zakúpenie IKT zo strany MŠVVaŠ SR ako významnej finančnej pomoci školám. 

I.etapa rekonštrukcie elektroinštalácie suterénu hlavnej budovy 

Zásadným dlhodobým cieľom školy v materiálno – technickej oblasti je systematická rekonštrukcia 

elektroinštalácie v suteréne hlavnej budovy školy.  
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V školskom roku 2018/2019 sme podali žiadosť  na OÚ Banská Bystrica na výmenu 3 elektrorozvodných 

skríň v hlavnej budove školy v rámci riešenia havarijného stavu. V školskom roku 2020/2021 bola 

žiadosť schválená a I. etapa rekonštrukcie elektroinštalácie zrealizovaná.  

 

V školskom roku 2020/2021 sme podali v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Lučenec na OÚ Banská 

Bystrica ďalšiu žiadosť o realizáciu ďalšej etapy rekonštrukcie havarijného stavu elektroinštalácie 

v suteréne hlavnej budovy a to v celkovej výške 72.405,- €. 

,-. 

Modernejšia škola 

V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do výzvy MŠVVaŠ SR Modernejšia škola. V projektovej 

výzve sme boli úspešní a získali sme finančné prostriedky vo výške 21.525,-- € na modernizáciu 

priestorov školy. 

Z finančných zdrojov je realizované: 

a. Vybudovanie centrálnej oddychovej zóny na prízemí pavilónu A vo výške 10.000,-€ 

b. Vytvorenie oddychových kútov vo všetkých triedach I. stupňa (sedací vak, skriňa, netradičná 

lavica a stolička) 

c. Vybudovanie oddychovej zóny na I. poschodí pavilónu A s akváriom 

d. Edukačné polepy na schodištiach v hlavnej budove a v pavilóne A 

e. Medzi obstarané prvky oddychu a relaxu patria sedacie vaky, hracie stoly, šachy 

 

Výmena dlažby v pavilóne A 

Naším dlhodobým zámerom bolo v súvislosti so skvalitňovaním materiálno – technického vybavenia 

vymeniť dlažbu schodišti v pavilóne. Tento zámer sa nám podaril v školskom roku 2020/2021, čím sme 

skvalitnili BOZP podmienky – dlažba protišmyková a celkovo pôsobí priestor esteticky. 

 

II.etapa rekonštrukcie žalúzií na hlavnej budove  

V školskom roku 2019/2020 sme začali s naším dlhodobým zámerom skvalitňovať podmienky v triedach 

a to hlavnej v letnom období, kedy sú triedy prehriate. Neefektívne vnútorné žalúzie sme postupne začali 

vymieňať za vonkajšie žalúzie. ´ 

V II. etape v júli 2021 sme namontovali ďalších 9 vonkajších žalúzií. Celkovo sú vonkajšie žalúzie na 18 

oknách hlavnej budovy, čím sme zlepšili psychohygienické podmienky vyučovania. 

Uvedená investícia je možná vďaka príspevkom našich rodičov do fondu rodičovského združenia OZ 

Školák Lučenec a tiež vďaka 2%, ktoré nám rodičia venujú! Finančná pomoc OZ Školák Lučenec – 

pomoc rodičov – je pre našu školu nenahraditeľná. 

 

Ďalšie kroky v rámci podpory materiálno – technického zlepšovania chodu školy: 

- Maľovanie priestorov školy 

- Bežná údržba: opravy skrine, lavice, stoličky, schoolboxy, šatňové skrinky, IT technika, 

tlačiarne, kopírky, položenie plávajúcej podlahy v VII.B triede; 

- Bežná údržba: výdajná školská jedáleň 

- Bežná údržba: multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, basketbalové ihrisko, hádzanársky 

sektor, predzáhradka 

- V školskej záhradke – výsadba ovocných drevín ; 

- V oblasti BOZP výrub stromov v areáli školy, opiľovanie stromov, výsadba nových stromov, 

úprava predzáhradky – vybudovanie plotu z farbičiek;/ 

- Údržba budov: obnova vstupu pri šatni I. stupeň – položenie dlažby, oprava steny – marmolit 

– pavilón A, pravidelne oprava atiky na hlavnej budove a v pavilóne A – zatekanie 

- Údržba oplotenia okolo areálu školy 

 

Skvalitňovanie výchovno – vyučovacieho procesu: 

a. Obstaranie učebníc vo výške 13.720,- € (10.073,- €z dotácie MŠVVaŠ SR, 36.47,06 € 

dofinancovanie zo strany školy) 

b. Zakúpenie schoolboxov vo výške 741,- € finančných zdrojov OZ Školák 

c. Zakúpenie stojana na bicykle (111,60€) a stojana na kolobežky  (151,50€) 
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d. Obnova náteru dopravného ihriska; 

e. V súvislosti so zavádzaním Comenia script v školskom roku 2021/2022 zakúpenie šlabikárov, 

pracovných zošitov, metodické príručky, karty, fonty a iné pomôcky; 

f. Ďalšie požiadavky: knihy, učebné pomôcky podľa požiadaviek metodických orgánov;  

 

Priority v materiálnom technickej oblasti na ďalšie obdobie: 

a. Komplexná rekonštrukcia dievčenských a chlapčenských toaliet v pavilóne A 

b. Bezbariérový vstup do pavilónu A 

c. Od školského roka 2021/2022 má škola opäť v užívaní Elokované pracovisko na Ulici Dekréta 

Matejovie – vybudovanie učebne techniky, úprava školskej záhrady (potreba rekonštrukcie 

políčok, výrub starých stromov - výsadba ovocných kríkov a ovocných drevín, rekonštrukcia 

strechy a komínov) 

d. Položenie plávajúcej podlahy v 2 triedach na I. stupni a v 2 triedach na II. stupni 

 

V spolupráci s radou školy sa dlhodobo snažíme o rekonštrukciu poškodeného chodníka na Ulici Szabóa. 

Je to jeden zo zásadných cieľov školy.  

 

Problémy v materiálno – technickom zabezpečovaní škôl: 

a. Budovy a areál školy majú svoje vek a škola sa musí vysporiadať s rôznymi zásadnými otázkami. 

V školskom roku 2019/2020 sme ukončili 6 – ročné úsilie o rekonštrukciu havarijného stavu 

vykurovania. Riešime otázky spojené s opravami kanalizácie, zatekania, elektroinštalácie ako 

havarijné stavy a rôzne ďalšie technické otázky vyplývajúce z modernizačného dlhu.  

b. Dlhoročne rovnaká výška prevádzkového normatívu vs. vysoký rast cien a aktuálne stavy budov 

škôl;  

c. K dispozícii je veľmi málo výziev pre základné školy na čerpanie eurofondov v oblasti obnov 

učební a iných priestorov školy, obnov budov; 

d. Do ďalšieho obdobia bude potrebné riešiť projekty a investície v rámci opatrení na zmierňovanie 

klimatických zmien.  

O uvedených skutočnostiach ako zásadných otázkach fungovania škôl sme hovorili a s premiérom 

Eduardom Hegerom a ministrom školstva Branislavom Gröhlingom pri ich návšteve našej školy. 

 

 

IX. ÚDAJE  O  FINANČNOM  A  HMOTNOM  ZABEZPEČENÍ  

 VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI  ŠKOLY 

 

1) Dotácia zo ŠR na činnosť a prevádzku školy:  1.305.472,- € 

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s hmotným zabezpečení školy od rodičov (škd): 

21.350,- € 

3) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy : 

- odmeny pre učiteľov  1.095,- € 

- prevádzkové náklady 6.527,- € (čistiace a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s pandémiou) 

     7.622,- € 

4) Finančné prostriedky získané od rodičov, zákonných zástupcov žiakov, PO a FO (nájom, rozvoz 

stravy...): 11.360,- € 

5) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

- cestovné žiakom 2.403,- € 

- príspevok na učebnice 10.073,- € 

- učebné pomôcky žiakom v HN 232,- € 

- digitálne technológie 2.000,- € 

- Letná škola 6.000,- € 

- Spolu múdrejší 2.600,- € 

- Modernejšia škola 21.525,- € 
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- Rekreačný príspevok 276,- € 

6)  Projekty: V ZŠ úspešnejší II a Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II – mzdy a odvody 

asistentov učiteľa 95.583,- € 

7)    Dotácia od zriaďovateľa 

- mzdy a odvody vychovávateliek, prevádzka ŠKD, ŠJ 176.761,- € 

 

 

X. CIEĽ,  KTORÝ  SI  ŠKOLA  URČILA  V  KONCEPČNOM  ZÁMERE  

 ROZVOJA  ŠKOLY  NA  PRÍSLUŠNÝ  ŠKOLSKÝ  ROK    

 A  VYHODNOTENIE  JEHO  PLNENIA 
 

OBLASŤ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Podpora kľúčových kompetencií žiakov 

V školskom roku 2020/2021 sme sa zameriavali na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v takej miere a 

forme, ako nám to umožnili pandemické opatrenia a dištančné vzdelávanie. Mnohé aktivity sa 

nerealizovali vôbec, spolupráca s odborníkmi a inštitúciami bola v značnej miere obmedzená.  

 

Preventívne aktivity 

 

a. Podpora zdravého životného štýlu sa sústreďovala hlavne na zvládanie podmienok súvisiacich 

s pandémiou – duševné zdravie, dištančné vzdelávanie, organizácia práce, zvládanie záťažových 

situácií v rodinnom prostredí, izolácia. 

b. Veľký dôraz sme kládli na možnosti podpory žiakom zo strany triednych učiteľov (pravidelná 

realizácia triednických hodín), podpory odborných zamestnancov (sociálny pedagóg, školský 

psychológ), vedenia školy a podpory poradenských zariadení či anonymných poradní ako iPčko. 

Uvedomovali sme si, že dištančné vzdelávanie prináša so sebou odlúčenie žiakov od rovesníkov aj 

pedagógov. Žiaci trávili veľa času na internete, na sociálnych sieťach, sú súčasťou rôznych, často 

náročných, rodinných podmienok. Vnímali sme aj možné emocionálne ťažkosti žiakov ako 

odlúčenie, frustrácia, samota, nervozita či iné stresové faktory. Pomoc sme ponúkali aj 

prostredníctvom webovej stránky školy, kde sme ponúkali kontakty na odborníkov či anonymné 

linky dôvery.  

c. Na I. stupni sa priebežne počas celého školského roka realizovala telesná a športová výchova 

alebo pohybové aktivity v rámci ŠKD. Veľmi negatívny dopad na zdravý životný štýl 

konštatujeme u žiakov II. stupňa, ktorí telesnú a športovú výchovu mali iba v mesiacoch 

september a október 2020 a máj a jún 2021. V školskom roku 2020/2021 sa nerealizovali 

plavecké, lyžiarske a korčuliarske výcviky a ani športové krúžky. Konštatujeme nárast obezity 

a pohybových a koordinačných problémov u žiakov.  

d. V podpore zdravého životného štýlu sme realizovali: veľké prestávky na školskom dvore, 

športový Medzinárodný deň detí, zapojenie sa do aktivít Európsky týždeň mobility a športu. 

Zapojili sme sa do športových súťaží ako cezpoľný beh a Štefánikova bežecká výzva.  

e. Preventívne aktivity sa realizovali v rámci jednotlivých predmetov ako biológia, prvouka, v rámci 

ŠKD. Zapojili sme sa do výtvarných súťaží ako napríklad Rodina bez cigariet. 

f. Na triednických hodinách sa triedni učitelia venovali pozornosť IT prevencii v rámci Dňa 

bezpečného internetu; 

g. V rámci rozvoja kompetencií v oblasti civilnej ochrany, dopravnej výchovy, poskytovania prvej 

pomoci či pobytu a pohybu v prírode sme na začiatku a konci školského roka 2020/2021 

realizovali teoretickú a praktickú časť Ochrany života a zdravia.  

h. V oblasti hygieny sme upriamovali pozornosť na význam nosenia rúšok, hygieny rúk, vetrania, 

ochrany pred ochorením Covid 19.  

i. Žiakom sme ponúkli v rámci zdravej stravy mliečny program a školské ovocie. Stravovanie 

v školskej jedálni poskytuje plnohodnotnú ponuku jedál, šalátov, ovocia, pitného režimu. 

j. Vo vzťahu k mapovaniu sociálno – patologických javov využívali triedni učitelia spoluprácu 

s odbornými zamestnancami školy, predovšetkým so sociálnym pedagógom. Odborné 



 21 

konzultácie, konkrétna intervencia v triednych kolektívoch, či individuálne poradenstvo a pomoc 

sú nenahraditeľnou pomocou sociálneho pedagóga vo vzťahu k triednym učiteľom, žiakom 

i rodičom. V spolupráci so sociálnou pedagogičkou a odbornými zamestnancami CPPPaP 

Lučenec sme realizovali prácu s triedou II.A v oblasti tvorby kolektívu a zlepšovania vzťahov 

v triede. Výsledky v práci s uvedenou triedou sme realizovali aj rodičovské združenie, aby sme 

rodičov informovali o fungovaní triedneho kolektívu a ďalších opatreniach. V spolupráci 

s CPPPaP Lučenec sme realizovali mapovanie kolektívov v 5. ročníku, intervenciu sociálneho 

pedagóga sme realizovali v V.B triede na začiatku školského roka. 

k. V rámci rozvoja dobrovoľníctva, solidarity a scitlivovania žiakov sme sa zapojili do zbierok Biela 

pastelka – podpora slabozrakých a nevidiacich, Zbierka pre psí útulok Lučenec – rozvíjanie 

vzťahu ku zvieratám a zbierku Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – podpora seniorov 

v domovoch sociálnych služieb 

 

Opatrenia: 

Naším zásadným cieľom je vytvárať v škole priestor bezpečia a dôvery, v ktorom vie žiak nájsť  podporu 

a pomoc, v ktorom dokáže kriticky hodnotiť dôležité otázky, ktoré sa týkajú jeho života. 

Medzi základné opatrenia patria:  

- Venovať pozornosť triednym kolektívom: realizácia triednických hodín a ich skvalitňovanie, 

tvorba vzťahov v triednych kolektívov využitím spolupráce s odbornými zamestnancami 

školy; 

- Venovať pozornosť duševnému zdraviu žiakov, hľadaniu podpory, riešeniu problémov; 

- Realizácia telesnej výchovy, športovej prípravy a všestrannej športovej príprave (inovácia 

voliteľného predmetu športové hry v 7. ročníku na Všestrannú športovú prípravu), 

organizovanie športových aktivít, realizácia Testovania pohybových predpokladov žiakov; 

- Realizácia aktívnej činnosti ŠKD – zameranie na športové a pohybové aktivity; 

- Realizácia preventívnych aktivít: intenzívne venovať pozornosť IT prevencii, overovanie 

Učebnice informačnej bezpečnosti v 5. ročníku, preventívne besedy pre žiakov 9. ročníka 

zamerané na otázky trestnoprávnej zodpovednosti, zdravá výživa, duševné problémy ako 

poruchy príjmu potravy, úzkosti, depresie a pod.; 

- Realizácia ďalších preventívnych aktivít koordinátormi IT prevencie a prevencie sociálno – 

patologických javov na hodinách INF, ETV, NAV, BIO; 

 

 

ROZVOJ VZŤAHU ŽIAKOV K HISTÓRII, TRADÍCIÁM A VLASTENECTVU 

 

V školskom roku 2020/2021 sme naďalej podporovali význam regionálnej výchovy v smerovaní školy. 

V 1. a v 2. ročníku prebiehala výučba regionálnej výchovy v rámci predmetu regionálna výchova. Žiaci sa 

tejto tematike venovali aj na predmetoch občianska náuka, geografia, vlastiveda. Dôležitou súčasťou bola 

realizácia aktivít ako vychádzky mestom Lučenec, návštevy výstav v Radnici Lučenec a v Lučeneckej 

synagóge, či rôzne školské výlety a aktivity Letnej školy. 

 

Zapojili sme sa do rôznych aktivít:  

- Memoriál M. R. Štefánika a Deň Štefánika v Lučenci – výtvarná súťaž, Štefánikova bežecká 

výzva,  

- zapojenie sa do súťaže MO Matice slovenskej – Spoznávajme nárečia našich predkov, 

výtvarná súťaž Polichnianske kraslice, Maľujeme Timravu, Rozprávky z minulého Lučenca; 

- realizácia tvorivých dielní, spolupráca so Včelím kRajom; 

 

 

ROZVOJ KONVERZAČNÝCH ZRUČNOSTÍ A PODPORA VÝUČBY CUJ 

 

V rámci rozvoja komunikačných zručností žiakov v cudzom jazyku sme zamerali pozornosť na 

schopnosť aktívneho hovorenia v cudzom jazyku. Veľmi dôležitou časťou bola realizácia situačných hier, 

prezentácie výstupov v cudzom jazyku, prezentácie žiackych prác a to tak v prezenčnej ako online výučbe 
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Podnecovali sme účasť žiakov žiakov na obvodných, krajských a celoslovenských kolách Olympiády 

v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Umožnili sme žiakom zapojiť sa do podnetných súťaží ako 

Ruské slovo, Petrohrad očami detí, Puškinov pamätník. 

 

V podpore rozvoja konverzačných zručností využívajú žiaci cudzojazyčnú knižnicu. S rozvojom online 

vzdelávania využívajú rôzne online portály ako napr. Wocabee a pod.  

 

Naďalej je naším cieľom rozvíjať konverzačné schopnosti žiakov a vytvárať prirodzený kontakt s cudzím 

jazykom. Pri výučbe 2. cudzieho jazyka sa pri dvojhodinovej dotácii u žiakov dá dosiahnuť základná 

kvalitná konverzačná úroveň na úrovni A1. V 7. ročníku poskytuje iŠkVP žiakovi možnosť vybrať si 2. 

cudzí jazyk (ruský/nemecký jazyk). U mnohých žiakov, pre ktorých je zvládnutie 2. cudzieho jazyka 

problematické, umožňujeme rozvoj konverzačných zručností v anglickom jazyku alebo možnosť podpory 

športovania v rámci voliteľného predmetu Športové hry.  

 

ROZVOJ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 

 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov patrí ku kľúčovým kompetenciám, ktoré rozvíjame či už na 

hodinách SJL, medzipredmetovo alebo realizovaním rôznych doplnkových podujatí.  

Na škole pôsobia dvaja koordinátori čitateľskej gramotnosti, aktivity koordinujú aj vedúci metodických 

orgánov a vedúci školskej knižnice.  

 

Čitateľskú gramotnosť (prácu s textom, vyhľadávanie explicitných, implicitných informácií, interpretácia 

a integrácia myšlienok) realizovali vyučujúci na vyučovacích hodinách. Orientovali sme sa na rozvoj 

porozumenia čítania rôznych druhov textov, na rozvoj komunikačných zručností, tvorivého písania 

v oblasti materinského jazyka. Vyučujúci SJL venovali zvýšenú pozornosť rozvoju vzťahu žiaka ku 

knihám, pochopeniu textu, vyhľadávaniu informácií, reprodukcii a tvorivej reprodukcii textov. 

 

Našou prioritou je aj rozvoj komunikačných schopností, schopnosti argumentovať, vyjadrovať vlastné 

postoje, ako aj rozvoj recitačného umenia žiakov. Podporujeme triedne a školské kolá rôznych 

recitačných súťaží, kde má každý žiak možnosť ukázať svoje schopnosti a pedagóg objavovať recitačný 

talent žiakov.  

 

Realizovali sme nasledovné podporné aktivity: 

- online projekt v rámci dištančného vzdelávania Čítajte s nami – žiaci II. stupňa pod vedením 

p. učiteľky Slížovej a Portelekyovej pripravili online čítanie obľúbených príbehov žiakov  

- Zapojili sme sa do aktivity Záložka do knihy spája slovenské školy Slovenskej pedagogickej 

knižnice 

- Zapojenie sa do recitačných súťaží: Hviezdoslavov Kubín, Timravina studnička 

- Zapojenie sa literárnych súťaží: Literárny Lučenec, Rozprávková Žilina, Najkrajší list, Voda 

pre život – život pre vodu 

- Zapojenie sa do výtvarných súťaží: Dúha, Ikabog 

- Vyučovacie hodiny: besedy o prečítaných knihách, divadelné predstavenia 

 

Výchova čitateľa ako celoživotná kompetencia sa realizuje pravidelnou návštevou školskej knižnice 

a Novohradskej knižnice v Lučenci.  

 

 

MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ 

 

V rozvoji matematickej gramotnosti sa snažíme rozvíjať v žiakoch pozitívny vzťah k matematike 

aktivitami na vyučovacích hodinách ako aj aktivitami nadrámec a to na I. a II. stupni. 
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Snažíme sa neustále skvalitňovať úroveň matematických tried a poskytovať žiakom dostatok podnetov 

pre ich rozvoj. Cieľom na hodinách matematiky sú aj medzipredmetové vzťahy s informatikou, fyzikou, 

chémiou, dejepisom či výtvarnou výchovou.  

 

V školskom roku 2020/2021 sme začali intenzívne spolupracovať s neziskovou organizáciou P-MAT pod 

vedením Mgr. R. Vreteničkovej. Žiaci sa zapájali do rôznych aktivít a súťaží, ktoré táto organizácia 

ponúka. Cieľom je posunúť vyučovanie matematiky na inú úroveň, zahrnúť do neho moderné vyučovacie 

metódy a IT. Vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou, v ktorej pracuje veľké množstvo 

dobrovoľníkov, študentov stredných a vysokých škôl, ukázať žiakom, že matematika sa dá učiť aj 

zábavnou a kreatívnou formou. Cieľom je taktiež vybudovať komunitu nadšených mladých ľudí 

a poskytnúť priestor na osobnostný rast a sebarealizáciu. Prostredníctvom matematiky chceme vytvárať 

dostupné, priateľské a podnetné prostredie pre žiakov. Žiaci našej školy sa zapájajú do nasledujúcich 

aktivít organizovaných neziskovou organizáciou P-MAT: regionálna súťaž Matboj, matematicko-

športová súťaž Pikopretek, online vyučovacia hodina a hlavne online matematická súťaž ATTOMAT, 

ktorá má každý školský rok viacero kôl. 

 

Ako podstatnú prioritu vidíme v podnecovaní bádania, praktických ukážok, vlastného výskumu vo 

všetkých predmetoch a podobné netradičné aktivity sú vhodnou formou ako motivovať žiakov v oblasti 

prírodovedných predmetov. Táto oblasť je v rozvoju pre našu školu kľúčová. 

 

V školskom roku 2020/2021 pokračovala aktívna činnosť AMAVET – klubu – Klub vedcov Štefánik na 

našej škole. Cieľom AMAVET-u je vytvárať podmienky pre nádejných mladých vedcov a rozvíjať 

prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a vďaka tomu viesť plnohodnotný život v 

dospelosti. Vytváranie optimálnych podmienok a možností pre  rast a sebarealizáciu  žiakov v oblasti 

vedy a techniky prostredníctvom neformálneho vzdelávania.  Cieľom nášho klubu, Klub vedcov Štefánik, 

je rozvíjať schopnosti v oblasti robotiky, prezentácie vedy v oblastiach chémie, fyziky, biológie a 

astronómie.  Aktivitami rozvíjame tvorivé schopnosti žiakov vo voľnom čase s plným využitím 

najnovších poznatkov vedy a techniky. Rozvíjať zvedavosť žiakov, radosť z objavovania a bádania, 

rozvíjať logické a kritické myslenie.  

Aktivity koordinujú Mgr. D. Tóthová a PaedDr. S. Tokárová PhD ako aj Mgr. Ľubica Morková  

Žiaci našej školy sa zapájajú do nasledujúcich aktivít organizovaných občianskym združením AMAVET: 

 Prezentácia robotiky pre žiakov I. stupňa; 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku: 

Žiaci 4. ročníka Martin Jurina zo IV.A a Patrik Olšiak zo IV.B sa zúčastnili celoslovenského kola online 

vedátorskej súťaže AMAVET Festival štyroch živlov. P. Olšiak prezentoval projekt VYUŽITIE 

VZDUCHU NA BÁDANIE A HROVÚ ČINNOSŤ ŽIAKOV a M. Jurina svojou témou OPEĽOVAČE. 

Obaja žiaci boli odmenení diplomom, tabletom a drobnými pozornosťami AMAVET. Filip Golský 

a Marek Nagy s projektom Podtlaky v pokusoch a ich využitie v praxi, získali Cenu za prezentačné 

zručnosti a komplexný prístup pri tvorbe vedátorského projektu. 

 Projektová činnosť: schválené projekty zameraných na vesmír „Vo vesmíre“ a na chémiu 

„Chémia hrou“. Aktivity pre žiakov I. stupňa a II. stupňa budú realizované v školskom roku 

2021/2022. 

 Junior internet; 

 Podpora astronómie, chémie, fyziky, informatiky; 

Už niekoľko rokov je naším cieľom skvalitňovať výučbu informatiky a to už na I. stupni. V školskom 

roku 2020/2021 sme realizovali výučbu programu Emil v 3. a v 4. ročníku, čím podnecujeme v žiakoch 

matematické a informatické myslenie.  

 

V podpore rozvoja kompetencií žiakov sa zapájame aj do súťaží: Biologická olympiáda, Čo vieš 

o hviezdach? Matematický klokan, Klokanko, iBobor, Všetkovedko, IQ olympiáda, Logická olympiáda.   

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vedec
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V školskom roku 2020/2021 sa realizácia súťaží preniesla plne do online priestoru.  

 

V školskom roku 2020/2021 sme v podpore prírodovedných a environmenálnych zručností realizovali: 

- Návšteva Včelieho kRaja (školské výlety, Letná škola) 

- Zapojenie do projektu Mesta Lučenec Jedlý sad – vytvorenie vyvýšeného záhonu a výsadba 

rastlín; 

- Zber papiera, zber gaštanov, zber žiaroviek, zber batérií 

- Návšteva Hvezdárne Rimavská Sobota (Letná škola) 

- Návšteva výstavy v Lučeneckej synagóge Da Vinciho stroje 

- V rámci nadobúdania environmentálnych zručností sme dbali o: rozvoj separovania 

v triedach a na chodbách školy; starostlivosť o kvety v triedach, rozvoj praktických zručností 

na hodinách techniky, prikrmovanie vtáčikov v areáli školy, prikrmovanie zvierat v lese, 

znižovanie miery poškodzovania školského majetku v budovách školy a v areály školy 

- Bádateľský projekt: Bocian 

- Zapojenie do výtvarných súťaží: Zelený svet 

 

OBLASŤ PODPORY ĽADOVÉHO HOKEJA A OTVÁRANIA BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU 

 

V školskom roku 2020/2021 sme nerealizovali prijímacie konanie do 5. ročníka bežnej triedy so ŠPP 

zameranie na ľadový hokej z dôvodu nedostatočného počtu žiakov 4. ročníka hrajúcich ľadový hokej.   

 

Pandemická situácia pozastavila po 1. kole  aj tradičné spoločné podujatie školy a HC Lučenec Miniliga 

M. R. Štefánika ako aj tréningový proces na ľade. Tréningový proces prebiehal v rámci letnej prípravy 

mimo ľadu a po obnovení prezenčného vyučovania sa realizovala športová príprava. 

 

Medzi aktivity, ktoré sme spoločne s HC Lučenec realizovali patrili online prenosy Majstrovstiev sveta 

v ľadovom hokeji, zapojenie HC Lučenec do športovej aktivity Štefánikova bežecká výzva a beseda 

s bývalým žiakom a reprezentantom SR v ľadovom hokeji Milošom Kelemenom.  

 

 

INKLÚZIA A TRENDY 

 

ŽIACI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

Náročnosť výkonu pedagogického povolania sa ukazuje v náraste počtu žiakov so ŠVVP, v kríze rodiny, 

v dôsledkoch pandémie, v požiadavkách na zabezpečenie potrieb žiakov a v požiadavke na inklúziu. 

 

Ak má škola poskytnúť plnohodnotnú starostlivosť o žiakov so ŠVVP, je potrebné: 

a. mať k dispozícii odborných zamestnancov (školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, školský 

psychológ) 

b. dostatok asistentov učiteľa 

c. realizovať pravidelne vzdelávacie podujatia pre pedagógov 

d. spolupracovať s poradenskými zariadeniami, ÚPSVaR, políciou 

e. spolupracovať s rodičmi 

 

V školskom roku 2020/2021 realizoval podporu žiakov so ŠVVP inkluzívny tím: 

a. 5 asistentov (5 – 100% - úväzkov) učiteľa z projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II 

b. 5 asistentov (4 – 100% úväzy, 1 – 50% uväzok) z nenormatívnych zdrojov 

c. 1 sociálny pedagóg v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II 

d. 1 školský špeciálny pedagóg v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II 

e. 1 školský psychológ – financovaný z vlastných zdrojov /aktuálne materská dovolenka/ 

 

Konštatujeme: 

a. skvalitnenie individuálneho prístupu k žiakom v prezenčnom a dištančnom vzdelávaní 
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b. flexibilné včasné intervencie v problémových skupinách 

c. pravidelné individuálne terapie pre žiakov 

d. skvalitnenie spolupráce inkluzívny tím – pedagógovia – odborní zamestnanci poradní - rodičia 

 

Úzko sme spolupracovali s CPPPaP v Lučenci, CPPPaP Poltár, s CŠPP pri ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím v Lučenci, CŠPP Štvrť Štefánika Lučenec, s detskými psychiatrami, so špeciálnymi 

pedagógmi, s rodičmi. V riešení vážnych špeciálno - vzdelávacích potrieb žiakov je spolupráca 

s odborníkmi a zákonnými zástupcami pre školu nenahraditeľná. Ďalej sme intenzívne spolupracovali 

s ÚPSVaR Lučenec, OR PZ Lučenec.  

Asistentky učiteľa pod vedením školského špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga pracujú so 

žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Ich úlohou je  poskytovať inkluzívne vzdelávanie, ktoré rešpektuje výchovno-vzdelávacie 

potreby, schopnosti a charakteristiky žiakov. Pomáhajú žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní 

informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pri vzdelávaní žiakov 

spolupracujú s triednym učiteľom alebo vyučujúcim. S vyučujúcimi pedagógmi konzultujú priebeh 

a zvládnutie učiva. So žiakmi s výchovno-vzdelávacími potrebami pracujú v triedach na vyučovacích 

hodinách, alebo individuálne mimo kolektívu triedy podľa pokynov vyučujúcich či v ŠKD. Pri práci 

využívajú rôzne kompenzačné pomôcky, ktoré žiakom napomáhajú pri zvládnutí učiva. Taktiež majú 

žiaci kompenzačné pomôcky k dispozícii v domácom prostredí pri príprave na vyučovanie, pri písaní 

domácich úloh a tvorbe projektov. 

Počas mimoriadnej situácie COVID 19 prebiehalo vyučovanie na II. stupni prebiehať dištančnou formou 

vzdelávania. Počas tohto typu výučby sa asistentky učiteľa spojili s vyučujúcimi daných predmetov 

pridelených žiakov, s ktorými prekonzultovali ďalšie postupy a najmä prístupy k našim žiakom. Učitelia 

využívali rôzne alternatívy vyučovania, na ktorých participovali aj asistenti učiteľa. 

So žiakmi, rodičmi a vyučujúcimi  asistenti učiteľa komunikovali prostredníctvom najrôznejších 

komunikačných médií. Žiakom, ktorí nemali podmienky na online vzdelávanie vypracovali rôzne učebné 

materiály, ako napríklad pracovné listy, spoznámkované a upravené učivo podľa ich možností 

a schopností, ktoré posielali papierovou formou komunitnému centru, krízovému centru, ale aj osobne do 

rúk riaditeľov týchto centier.  

Inkluzívny tím spolupracoval s Komunitným centrom pri meste Lučenec a s Komunitným centrom 3Pé. 

Naďalej konštatujeme rast vážnejších špeciálnych výchovno - vzdelávacích potrieb žiakov (autizmus, 

aspergerov syndróm, zdravotné postihnutie, žiaci v sledovaní pedopsychiatrami, žiaci navštevujúci 

psychologické terapie a pod., žiaci z problémových rodín – alkoholizmus, nevhodné výchovné pôsobenie, 

rozvody, konflikty medzi rodičmi).  

 

Napriek tomu sa škola zaoberala všetkými žiakmi a vytvárali sme čo najlepšie podmienky pre výchovno - 

vzdelávací posun týchto žiakov v podmienkach bežnej základnej školy. Aj v tomto smere máme za cieľ, 

aby aj žiaci so ŠVVP v procese ich výchovy a vzdelávania dosahovali osobný rast a úspech, ktorý má 

nesmierny motivačný vplyv.  

 

 

OBLASŤ PEDAGOGICKÉHO RIADENIA 

 

Dbali sme o to, aby metodické orgány, predmetové komisie a koordinátori jednotlivých oblastí boli 

garantmi kvality vyučovania v jednotlivých predmetoch a aktívnym poradným orgánom vedenia školy. 

Prioritou ostáva rozvoj spolupráce PK a MZ, 1. a 2. stupňa, 1. stupňa, MZ inkluzívneho tímu a ŠKD. 

 

Podporovali sme spolurozhodovanie zdola, rešpektovali potreby pedagogického zboru a nepedagogických 

zamestnancov, zároveň dbali na potreby školy vyplývajúce z koncepčného zámeru školy, inovovaného 
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školského vzdelávacieho programu, školskému vzdelávaciemu programu, potrieb súčasného školstva, 

trendov. Podporovali sme samostatnosť, iniciatívu, tvorivosť všetkých zamestnancov školy.  

 

Špecifikom školy je orientácia na inovácie a zapájanie sa do trendov spoločnosti. V tejto súvislosti sme sa 

zapájali do realizácie rôznych projektov a aktivít, ktoré vnímame ako rozvojové a zásadné pre 

skvalitnenie poskytovaných služieb žiakom, zamestnancom školy a zákonným zástupcom.  

 

U všetkých žiakov ako aj u rodičov sme sa snažili o to, aby žiacky pokrok nebol prioritne vnímaný 

známkou – fixáciou na známky, ale ako proces ich osobného rastu a chápania podmienok, z ktorých 

takýto žiaci pochádzajú. Snažili sme sa posúvať proces hodnotenia žiaka smerom k oceňovaniu aj 

emocionálnej aktivity žiaka, schopnosti tvoriť, analyzovať, kriticky hodnotiť, navrhovať vlastné riešenia 

a viedli sme žiakov ku schopnosti sebahodnotenia.  

 

Naším zámerom je vnímať potenciál dieťaťa, maximálne možne podnecovať jeho silné stránky, pracovať 

s jeho ťažkosťami, problémami.  

 

Podporovali sme vzdelávacie aktivity v rámci rámci profesijného rozvoja, zároveň sa pedagógovia 

zúčastňovali online seminárov, webinárov pretože vzdelávanie je nevyhnutou podmienkou rozvoja 

pedagógov v práci so školy a jednou z významných špecifík školy.  

 

Naďalej sme rozvíjali myšlienku interných vzdelávaní – Klub moderných učiteľov – organizovali sme 

interné vzdelávacie aktivity priamo v škole – učitelia učiteľom: 

a. Portál MS Teams – školitelia Mgr. Vavríková, Mgr. Matúšková, Mgr. Tuhárska, Mgr. Kleja 

b. Aktualizačné vzdelávanie – PaedDr. S. Tokárová PhD. – Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

prostredníctom Montessori čitateľských vrecúšok 

 

Intenzívne sme podporovali účasť pedagogických a odborných zamestnancov na webinároch a online 

vzdelávaniach zameraných na Tréning zvládania agresivity, sebapoznania a riešenia konfliktných situácií. 

 

V rámci podpory zamestnancov školy sme realizovali: 

a. Tímbildingové aktivity: výlet na Zbojskú, tímbildingová brigáda spojená so spoločným posedením 

27.8.2021 

b. Oceňovanie pedagogickej práce: každý pedagogický a odborný zamestnanec dostal pri príležitosti 

Dňa učiteľov Ďakovný list a darček; ďakovný list a darček dostali pri príležitosti Dňa učiteľov aj 

pedagógovia, ktorí boli príkladom dobrej praxe v realizácii online vyučovacích hodín: Mgr. 

Matúšková, Mgr. Vavríková, Mgr. Hašková a PaedDr. I. Balázsová 

c. Oceňovanie pedagogickej práce: Mesto Lučenec ocenilo pri príležitosti Dňa učiteľov: V. Bačová, 

Mgr. E. Slížová, Mgr. G. Aláčová 

d. Škola navrhla na ocenenie Ďakovný list mesta Lučenec Mgr. R. Tuhársku za celoživotnú 

pedagogickú prácu  

e. Pravidelne sme podporovali zamestnancov školy príspevkami zo sociálneho fondu – poukážky na 

knihy, do drogérie, vitamínový balíček a pod. 

 

Kontrolná a hospitačná činnosť bola venovaná predovšetkým kvalite online vyučovacích hodín, úrovne 

triednických hodín a práci triedneho učiteľa, kvalite činnosti inkluzívneho tímu.  

 

Aj v čase pandémie sme podporovali činnosť školského parlamentu pod vedením Mgr. Vavríkovej. 

Medzi aktivity, ktoré školský parlament organizoval bolo tradičné podujatie Žiaci učiteľmi. 

 

Veľmi dôležitou spätnou väzbou bola aktivita zameraná na predstavu žiakov ako aj zamestnancov školy, 

ako by mala vyzerať modernejšia škola. Získali sme vynikajúcu podnetnú spätnú väzbu od žiakov 

jednotlivých tried a svoje názory vyjadrili aj zamestnanci školy. Na základe uvedenej spätnej väzby sme 

pripravili projekt v rámci výzvy Modernejšia škola. Žiaci a zamestnanci sa tak stali dôležitými 

spolutvorcami rozvoja školy. 



 27 

OBLASŤ SPOLUPRÁCE 

 

Aj v školskom roku 2020/2021 sme podporovali rôzne formy spolupráce s inštitúciami a odborníkmi pri 

realizácii myšlienky otvorenej školy, hoci z dôvodu pandemických opatrení v redukovanej forme. 

 

Naďalej sme podporovali pravidelné stretnutia s rodičmi prostredníctvom online rodičovských stretnutí. 

Rodičia majú k dispozícii aj konzultačné hodiny. Každá trieda ma s triedny učiteľom vypracovaný svoj 

systém komunikácie. Mnoho triedy majú vytvorené triedne skupiny na sociálnych sieťach, 

prostredníctvom ktorých sa tiež prepájajú. 

 

Dôležitou je spolupráca s radou rodičov - OZ Školák Lučenec. Prostredníctvom OZ môžeme 

organizovať rôzne aktivity a poberať 2%. V školskom roku 2020/2021 sme z dôvodu pandemických 

opatrení komunikovali elektronicky.  

Vďaka OZ Školák Lučenec sme mohli zakúpiť ceny najúspešnejším žiakom školy, financovať časť 

nákladov na autobus Letného tábora ŠKD, pripraviť pre žiakov mikulášske balíčky. Z materiálno – 

technickej pomoci OZ Školák Lučenec sa podarilo financovať 9 vonkajších žalúzíí na hlavnej budove 

školy, zakúpiť schoolboxy, stojan na kolobežky. 

 

Pre riešenie mnohých dôležitých otázok je pre chod školy dôležitá aj rada školy.  

 

Veľmi významnou a neoceniteľnou v oblasti zanedbávania školskej dochádzky sa ukázala spolupráca 

Oddelením školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ v Lučenci a pri riešení týchto problémov 

aj spolupráca s PZ SR a ÚPSVaR.  

 

Úzka a kvalitná spolupráca je aj spolupráca s poradenskými zariadeniami, ktoré sú nápomocné v sociálnej 

diagnostike žiakov, v skupinovej a individuálnej práci so žiakmi a triedami, vo vzájomných 

konzultáciách, odborných radách, v podpore škole.  

 

V školskom roku pokračovala spolupráca so Spoločnosťou M. R. Štefánika a so Spolkom M. R. 

Štefánika v Lučenci.  

 

Veľmi významnou spoluprácou je rozvoj spolupráce s materskými školami v meste Lučenec, Spoluprácu 

koordinovala Mgr. Z. Fungáčová a v spolupráci s kolegami 1. stupňa pripravili rôzne zaujímavé aktivity 

pre a s deťmi z MŠ. Pandemická situácia nám neumožňovala prezentovať školu priamo v materských 

školách a organizovať Deň otvorených dverí.  

 

Pravidelne sme informovali o aktivitách a práci školy na webovej stránke, na Facebooku, v regionálnej 

i odbornej tlači, čím sme zabezpečovali informovanosť verejnosti a šírenie dobrého mena školy. 

 

Sme veľmi radi, že v školskom roku poctili našu školu navštívil minister školstva Branislav Gröhling, 

ktorému sme prezentovali kvality školy – aktivity matematickej triedy v VIII.M. Pod vedením pedagógov 

prezentovali žiaci naše základné smerovanie školy - podporu matematiky a prírodovedných predmetov, 

spoluprácu s HC Lučenec a prezentovali sme aj výsledky žiakov 1. ročníka. Premiér SR Eduard Heger si 

prišiel pozrieť aktivity Letnej školy. V diskusiách s obidvoma predstaviteľmi štátu sme prezentovali 

skúsenosti, ktoré nám priniesla pandémia a realizácia dištančného vzdelávania, spolu s primátorkou mesta 

Lučenec PhDr. Alexandrou Pivkovou sme apelovali na zásadné otázky týkajúce sa finančnej podpory 

škôl, projektov, personálnej podpory škôl predovšetkým dlhodobej požiadavky na dostatok asistentov 

učiteľa. Hovorili sme o stave budov a materiálno – technických potrebách škôl a možnostiach, ktoré 

ponúka plán obnovy.  

V súvislosti s návštevou premiéra Eduarda Hegera v auguste 2021 sa Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka 

školy zúčastnila besedy TA3 k téme Prípravy na školský rok ako diskutujúca.  
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XI. SPRÁVA Z PRIEBEHU DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 
 

Aj školský rok 2020/2021 bol ovplyvnený pandémiou COVID - 19. Od 26.10.2021 do polovice mája 

2021 boli žiaci II. stupňa na dištančnom vzdelávaní. Žiaci I. stupňa sa učili väčšinu školského roka 

prezenčne, v prípade výskytu ochorenia boli triedy izolované a pokračovali vo výchovno – vzdelávacom 

procese dištančne. 

Skúsenosti zo školského roka 2019/2020 nám umožnili pripraviť sa na niektoré oblasti vopred. Školy boli 

tiež efektívnejšie, odborne a cielene usmerňované MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, VÚDPaP. 

Chod školy závisel od pandemickej situácie, rozhodnutí ÚVZ, ktoré boli vydávané neskoro, 

nejednoznačné, neustále meniace sa. Vytváralo to v školách nervozitu a nastavovanie procesov pod 

stresom. Chod školy sa organizoval na týždňovej báze.  

 

1. Systém dištančného vzdelávania  

Na základe mapovania vzdelávacích potrieb (spätná väzba od pedagogických (PZ) a odborných 

zamestnancov (OZ), vedenia školy, žiakov a rodičov a usmernení MŠVVaŠ SR) vytvorila škola tzv. 

systém dištančného vzdelávania: 

1. Výchovno – vyučovací proces 

a. Mapovanie individuálnych možností žiakov pri prechode na dištančné vzdelávanie: technické 

možnosti, pripojenie na internet a iné individuálne podmienky žiakov ako aj problémy a bariéry 

v realizácii online vyučovania (realizovali triedni učitelia); 

b. Príprava online vzdelávania 

- V mesiaci 9/2020 prebehla diskusia s PZ a OZ ohľadom zabezpečenia online vyučovania – výber 

programu, prostredníctvom ktorého by sa realizovalo online vzdelávanie. Rozhodnutie padlo na 

MS Teams, pričom vybraní pedagógovia (Mgr. Vavríková, Mgr. Matúšková, Mgr. Tuhárska, Mgr. 

Kleja) sa začali vzdelávať v tejto oblasti, testovať program so žiakmi a následne preškolili 

ostatných PZ a OZ. Tým škola zabezpečila pripravenosť PZ a OZ pre realizáciu online hodín. 

c. Príprava rozvrhov hodín 

- Rozvrhy hodín pre I. a II. stupeň boli upravené na základe usmernení ŠPÚ – rozvrh hodín 

vychádzal z tzv. indikatívnej záťaže.  

- Pri nástupe žiakov II. stupňa v máji 2021 sa upravovali rozvrhy hodín a zosúlaďovali sa 

s povinnosťou zabezpečiť adaptačné obdobie, t.j. do rozvrhu sa zapracovávali triednické hodiny; 

- Z rozvrhov hodín pre online vzdelávanie boli vypustené výchovné predmety a technika.  

d. Podpora žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a žiakov, ktorí nemali 

vytvorené podmienky na online vzdelávanie 

- Súčasťou systému dištančného vzdelávania bolo aj zabezpečovanie podpory žiakom so ŠVVP a 

žiakom, ktorí nemali vytvorené podmienky na online vzdelávanie. Asistentky učiteľa 

zabezpečovali individuálne online doučovania, telefonické konzultácie, vypracovávali 

v spolupráci s príslušnými vyučujúcimi pracovné listy, komunikovali so zákonnými zástupcami. 

Intenzívne sme spolupracovali komunitnými centrami – Komunitné centrum pri meste Lučenec, 

s Komunitným centrom 3Pé. Spolupracovali sme aj s Centrami pre deti a rodinu a s poradenskými 

zariadeniami; 

- Od polovice decembra 2020 sme v priebehu 3 týždňov realizovali aj výučbu 5 + 1 pre žiakov zo 

SZP. Konštatujeme, že výsledky a efektivita práce so žiakmi zo SZP pri doručovaní pracovných 

listov bola nízka. Taktiež bola efektivita vytvorenej skupiny 5 + 1 nízka a to z dôvodu absencií 

žiakov. Od nového roka 2021 sme už tento spôsob podpory žiakov nerealizovali.  

- Po ukončení dištančného vzdelávania sme realizovali projekt Spolu múdrejší – doučovanie 

žiakov I. a II. stupňa v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra, žiakov, ktorí sa 

nezúčastňovali online hodín a žiakov, ktorí potrebovali dobehnúť alebo preopakovať učivo. Túto 
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aktivitu doučujúci pedagógovia hodnotili ako efektívnu a v prípade takýchto aktivít 

organizovaných MŠVVaŠ SR sa do nich ako škola opäť zapojíme.  

- Už druhý školský rok sa škola zapojila do projektu Letná škola, ktorej cieľom je podpora jednak 

vzdelávacích aktivít a jednak rozvoj zručností, socializácia žiakov. Považujeme projekt Letnej 

školy za efektívny, u žiakov obľúbený a zmysluplný.  

e. Umožnili sme žiakom aj zapojenie do projektu CVČ Magnet Lučenec Poznávajme nové miesta 

a naučme sa zodpovednosti   

f. V podpore žiakov sme ponúkali prostredníctvom webovej stránky a správ na edupage kontakty na 

odborných zamestnancov školy, poradenské zariadenia, portály na psychologickú podporu ako 

napr. ipcko. 

 

2. Organizácia výchovno – vyučovacieho procesu a hodnotenie žiakov 

Hodnotenie žiakov, úprava obsahu a rozsahu a iné usmernenia sa realizovali na základe Metodického 

usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávacieho procesu v základných školách ŠPÚ zo dňa  

26.10.2020, 11.1.2021 a 27.5.2021. 

Pandemické opatrenia boli zapracované do všetkých potrebných dokumentov školy, vrátane 

školského poriadku.  

Škola sa zapájala do rôznych online predmetových súťaží a olympiád.  

Začali sme spolupracovať s P-MATom, zorganizovali sme Memoriál M. R. Štefánika a boli sme 

súčasťou podujatia Deň Štefánika v Lučenci. 

 

3. Digitalizácia, materiálno – technické vybavenie 

a. Online platforma: MS Teams 

b. Materiálno – technická podpora online vyučovania : 

- Nové notebooky pre 15 pedagogických a odborných zamestnancov  

- Zakúpené grafické tablety, konferenčné mikrofóny, webkamery a iné 

- Dátové a hlasové služby zdarma pre záujemcov z radov PZ a OZ 

c. Personálna podpora: 

- Spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov so správcom PC siete, s kolegami 

s vysokou mierou ovládania MS Teams – vzájomná pomoc PZ a OZ 

d. Oceňujeme podporu zo strany niektorých rodičov, ktorí žiakom, ktorí nemali vytvorené technické 

podmienky v domácom prostredí, podarovali počítače; 

 

4. Finančná podpora: 

Okrem dotácií napríklad na technické zabezpečenie chodu online vzdelávania sme finančné 

prostriedky zo záujmových útvarov používali na nákup vecí súvisiacich s pandémiou, napr. 

dezinfekciu, hygienické stojany, hygienické utierky.  

 

5. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Pozitívne hodnotíme množstvo ponúkaných webinárov a vzdelávaní, ktoré rôzne inštitúcie PZ a OZ 

ponúkali: metódy a formy, hodnotenie žiakov, úprava rozsahu a obsahu učiva, triednictvo, práca so 

žiakmi so ŠVVP, ako zvládať obdobie izolácie, tréningy zvládania agresivity, sebapoznania a iné 

 

6. Najvážnejšie negatívne aspekty školského roka 2020/2021 počas dištančného vzdelávania 

a. Izolácia (žiaci, zamestnanci, rodičia) 

b. Psychologické aspekty – nárast psychických problémov (žiaci, zamestnanci):   

- neistota, strach, obavy, úzkosti, sebapoškodzovacie sklony a pod.  

- pripútanosť k internetu, sociálnym sieťam, technike 

- obmedzenie pohybu žiakov, na II. stupni sa 7 mesiacov neučila telesná výchova, 

v obmedzenej miere aj na I. stupni; 
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c. Problematická organizácia chodu školy: 

- Škola bola organizovaná z týždňa na týždeň;  

- Množstvo vyhlášok, nejasné, chaotické, nejednoznačné; 

- Usmernenia predovšetkým ÚVZ vydávané neskoro; 

Pozitíva: 

a. Posun v oblasti zručností využívania digitálnych technológií: 

- Zmysluplné využívanie online priestoru – online programov (na online vyučovanie, portál 

edupage) na vyučovací proces, porady, meetingy, rodičovské stretnutia; 

- Rozvíjala sa schopnosť žiakov prezentovať výsledky práce v online priestore 

b. Zvýraznil sa význam 

a.  práce triedneho učiteľa – ako centrálneho bodu v živote žiaka, triedy a teda aj v spolupráci 

s rodičmi, asistentami, odbornými zamestnancami, vedením školy; 

- Od triednych učiteľov sa vyžadovalo byť vnímavým k potrebám žiakov i rodičov, nápomocný, 

vedieť intervenovať v rôznych oblastiach, byť kreatívny; 

- V rámci triednických hodín sa TU venovali témam ako organizácia dňa – vedieť si naplánovať 

deň, netradičné triednické hodiny napr. spoznávanie domácich miláčikov, zapojili sme školský 

parlament do spolupráce s triednymi kolektívmi (Žiaci učiteľmi), zapájali sme žiakov do 

rôznych vyhlásených súťaží, kariérová poradkyňa vstupovala do triednických hodín, taktiež 

riaditeľka školy napr. v rámci vyhodnocovacích triednických hodín, či len tak ponechať 

žiakom priestor „byť spolu“ a voľne sa zhovárať; 

- Dávali sme žiakom podnety a pocit „sme tu pre Vás“ 

b. práce inkluzívneho tímu – nenahraditeľná podpora odborných zamestnancov a asistentov 

učiteľa v rámci vyučovacieho procesu i v mimovyučovacom čase; 

c. Otvorili sa témy: 

- ako hodnotenie žiakov-  posun k slovnému hodnoteniu, ale aj otázky individualizácie 

hodnotenia žiackeho výkonu, sebahodnotenie, sebareflexia; 

- inovácie vo výchovno – vyučovacom procese; 

- modernizácia priestorov v škole; 

- otázky zamerané na duševné zdravie žiakov, zamestnancov; 

 

7. Z hľadiska organizácie chodu školy: 

a. nerealizovali sa prezenčné zápisy do 1. ročníka  

- už 2 školské roky sa neorganizovali zápisy do 1. ročníka prezenčne – pričom vieme zápisy 

pripraviť prezenčne tak, aby sme dodržiavali pandemické opatrenia. 

- Spolupracovali sme s materskými školami. 

- Pri posudzovaní špecifických prípadov detí (napr. deti s autizmom, deti s vážnymi ŠVVP, 

ktoré budú vzdelávané individuálne) sme spolupracovali s rodičmi, odbornými zamestnancami 

poradní, triednymi učiteľmi, poradenskými zariadeniami. 

b. Testovanie 9 – 2021 – školy mali pripravenú celú organizáciu T9, nakoniec sa T9 zrušilo – opäť – 

školy vedia zorganizovať takúto aktivitu pri dodržaní pandemických opatrení; 

Škola bola ale vybraná do monitoringu žiakov 9. ročníka. 

c. Realizovali sa prijímacie konania na stredné školy; 

8. Komunikácia 

Komunikácia sa presunula do online priestoru tak v rámci porád, zasadnutí metodických orgánov ako aj v 

rámci realizácie rodičovských stretnutí. 

O všetkých zásadných skutočnostiach v súvislosti s pandemickými opatreniami, s organizáciou výchovno 

– vyučovacieho procesu, hodnotenia žiakov boli informovaní aj zákonní zástupcovia prostredníctvom 

webovej stránky školy, Edupage a prostredníctvom triednych učiteľov.  
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9. Testovanie klokataním 

Škola od 14.4. – 28.4.2021 realizovala aj testovanie žiakov kloktaním. Ako škola sme chceli vyjsť 

v ústrety žiakom a rodičom, ktorí odmietali AG testovanie. Napriek zvládnutiu aj tejto aktivity, je vhodné, 

aby testovanie nezabezpečovali školy. Táto otázka by mala byť zodpovednosťou zákonných zástupcov 

a zdravotníckych zariadení.  

 

10. Opatrenia pre školský rok 2021/2022 

a. realizovať úpravu obsahu a rozsahu v jednotlivých ročníkoch v rámci Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu; 

b. vo výchovno – vyučovacom procese a v hodnotení žiackeho výkonu pristupovať diferencovane 

a individuálne, upriamovať pozornosť na sebahodnotenie, osobný pokrok žiakov; 

c. podporovať aktivity triednych učiteľov, realizovať triednické hodiny; realizovať metodické 

združenie triednych učiteľov a pripraviť koncept triednických hodín v spolupráci s odbornými 

zamestnancami, kariérovou poradkyňou, výchovnou poradkyňou a poradenskými zariadeniami; 

d. Realizovať podporný systém s cieľom predchádzania opakovania ročníka, predčasného 

ukončovania povinnej školskej dochádzky, zmierňovať následky rozdielnych podmienok 

v zabezpečovať dištančného vzdelávania a pod. Medzi aktivity, ktoré budeme realizovať patria 

projekty Spolu múdrejší, Letná škola a pod.  

e. Spolupracovať so zákonnými zástupcami, odbornými zamestnancami poradenských zariadení, 

terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ÚPSVaR, polícia a inými inštitúciami; 

f. Skvalitňovať úroveň digitálnych zručností u žiakov a PZ a OZ; 

g. Zlepšovať materiálno – technické vybavenie s cieľom zlepšovať kvalitu úrovne digitálnych 

zručností žiakov a PZ a OZ; 

Správa vychádza z analýz vedenia školy, spätnej väzby metodických orgánov školy, triednych učiteľov, 

členov inkuzívneho tímu. 

Správa je súčasťou Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 

Správu vypracovala Mgr. Gabriela Aláčová 

Prerokované na pedagogickej rade 31.8.2021 

 

        

XII. OBLASTI,  V  KTORÝCH  ŠKOLA  DOSAHUJE  DOBRÉ  VÝSLEDKY  A  

OBLASTI,  V  KTORÝCH  SÚ  NEDOSTATKY  A  TREBA  ÚROVEŇ  

VÝCHOVY  A  VZDELÁVANIA  ZLEPŠIŤ 

 

Základná škola vynaložila maximálne úsilie v starostlivosti o nadané a talentované deti prípravou na 

súťaže  a olympiády - svedčia o tom vynikajúce úspechy a umiestnenia žiakov v obvodných, krajských 

a celoslovenských kolách.  
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Pytagoriáda 54 1 2      

Matematická olympiáda 19 2 2 4     

Banskobystrický 

Matboj 2020 
     

1.miesto družstvo 

2.miesto – 2 

družstvá 

4.miesto – 3 

družstvá 
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Logická olympiáda       

1 žiak – 

7.miesto  

2 žiaci – repr. 

 

Pikopretek        

1 družstvo – 

7.miesto 

3 družstvá – 

reprez. 

Ďalšie súťaže: Attomat 6, Attomat 7, Klokan, Klokanko, Maksík, Všetkovedko, IQ olympiáda, iBobor, Juniorinternet 

Amavet: Festival 4 

živlov 
      

Družstvo – 

ocenenie 

3 družstvá – 

reprez. 

 

Amavet: 4 živly v 

pokusoch 
      

2 žiaci - 

ocenenie 
 

Chemická  

olympiáda 
  1   

1 žiak – 23.miesto 

1 žiak – 26.miesto 
  

Geografická  

olympiáda 
 1 1 1  

1 žiak – 1. miesto 

1 žiak – 23.miesto 

1 žiačka – 

6.miesto 
 

Dejepisná  

olympiáda 
 1  2     

Technická olympiáda   1  1 družstvo  1 žiak - 3.miesto   

Biologická  

olympiáda 
10 2 1 1  1 žiak – 10.miesto   

Čo vieš o hviezdach?    1  1 žiak – repr.   

Ďalšie súťaže: program Bocian 

Olympiáda zo SJL   1      

Olympiáda z ANJ 2 žiaci repr.     3 žiaci – repr. 
3 žiaci – 

1.miesto 
 

Olympiáda z RUJ      1 žiak – 1.miesto 
1 žiak – 

2.miesto 
 

Olympiáda NEJ  1 1   1 žiak – 10.miesto   

Puškinov pamätník       2 žiaci repr.  

Hviezdoslavov Kubín  5 2  

1 žiak 2. miesto 

1 žiak – 3.miesto 

2 žiaci – reprez. 

   

Poznávame nárečia 

našich predkov 

2 žiaci - 

ocenenia 
1 1 1     

Dúha       
1 žiak – čestné 

uznanie 
 

Voda pre život – život 

pre vodu 
      

Cena poroty – 

kolektív  
 

Ďalšie literárne súťaže: Literárny Lučenec, Rozprávková Žilina, Čarovanie perom, Medziriadky, Najkrajší list, Hodžov novinový článok, 

Informačná bezpečnosť 

Zelený svet 2020       
1 žiak – 

1.miesto 
 

Anjel Vianoc 2020       
1 žiak – čestné 

uznanie 
 

Memoriál 

M.R.Štefánika – VYV 
      

1 žiak – 2 

miesto, 2 žiaci 

- ocenenie 

 

Petrohrad očami detí       

1 žiak – I.cena 

1 žiak – 

III.cena 

 

Človek vo vesmíre        
1 žiak 

ocenenie 

Rodina bez cigariet       
1 žiak – 

1.miesto 
 

Dúha       
1 žiak – 

1.miesto 
 

Vesmír očami detí 
1 žiak 

ocenenie 
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Budúcnosť EÚ    1     

Maľujeme Timravu   

1 

+ cena 

kolektívu 

2     

Biblia očami detí         

Ďalšie súťaže: Vedci – superhrdinovia dnešných dní, Deti a architektúra, Rusko mojimi farbami, Kraslice z Políchna, Kniha rozprávok o Lučenci 

Čokoládová tretra       

1 žiak – 

5.miesto 

1 žiak – 

6.miesto 

 

Cezpoľný beh žiaci   družstvo družstvo     

Šach      

1 žiak – 9.miesto 

1 žiak – 16. 

miesto 

1žiak – 12. 

miesto 

   

 

Realizácia súťaží, olympiád bola ovplyvnená pandemickým opatreniami. Veľká časť súťaží 

a olympiád bola realizovaná online formou.  

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY: 

1. Kvalitný inovovaný školský vzdelávací program; 

2. Tradície školy – matematické triedy od 5. ročníka, podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka, 

podpora hokeja otváraním bežných tried so športovou prípravou; 

3. Vnímanie trendov a vytváranie nových tradícií školy. 

4. Maximálne úsilie učiteľov o vynikajúce úspechy a umiestnenia žiakov, ich zaangažovanosť do vecí 

verejných, do kultúrneho života a športového diania. 

5. Výučba cudzích jazykov od 1. ročníka (anglický jazyk) a kvalitná výučba cudzích jazykov 

(možnosť výberu výučby 2. cudzieho jazyka v 7. ročníku- ANJ, NEJ, RUJ) 

6. Vysoká úspešnosť prijímania absolventov na gymnáziá a stredné odborné školy;  

7. Autonómnosť školy - jedna z prvých škôl, ktorá prešla od roku 2000 na právnu subjektivitu, s tým 

spojené možnosti podnikania a iné aktivity; 

8. Kvalitný pedagogický zbor - zamestnanci dbajú o svoj profesijný rast - pracujú na sebe a napredujú 

- neboja sa zmien; 

9. Pedagogickí zamestnanci majú pozitívny postoj k žiakom, starajú sa o talenty a dosahujú 

vynikajúce výsledky so žiakmi v olympiádach, v rôznych súťažiach v rámci okresu, kraja 

i Slovenska; 

10. Činnosť inkluzívneho tímu (asistenti učiteľa, sociálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, školský 

psychológ), ktorý zabezpečuje kvalitnú starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami, podporu triednych kolektívov, odbornú pomoc vyučujúcim, triednym 

učiteľom, žiakom, rodičom; 

11. Modernizácia vyučovania prostredníctvom moderných technológií; 

12. Škola  je kapacitne využitá a jej priestory sa neustále upravujú a modernizujú; 

13. Projektovo orientovaná škola - získavanie finančných prostriedkov na zlepšenie materiálnych 

podmienok pre vyučovanie, budovanie areálu školy, športovísk a rozvoj výchovno-vyučovacích 

potrieb žiakov; 

14. Veľmi dobrá spolupráca s radou školy a radou rodičov;  

15. Výborná spolupráca s inými organizáciami; 

16. Blízkosť mestského parku, centra mesta a spojov pre dochádzajúcich žiakov, možnosť poskytnutia 

športových aktivít pre žiakov v ich mimovyučovacom čase; 

17. Škola má k dispozícii vozidlo na prepravu stravy a inej pomoci školám; 

 

SLABÉ STRÁNKY: 
 

1. Vysoký počet žiakov v oddeleniach ŠKD; 
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2. Nízke finančné ohodnotenie vychovávateliek ŠKD a nepedagogických zamestnancov; 

3. Riešenie internetového prepojenia optickými káblami; 

4. Modernizačný dlh budov – nutnosť hľadania finančných zdrojov na odstraňovanie technických 

problémov (zatekanie, opravy striech elektroninštalácia, kanalizácia); 

5. Potreba komplexného riešenia informatickej učebne v pavilóne A, rekonštrukcie sociálnych 

zariadení – aktuálne nie sú k dispozícii žiadne projektové výzvy 

6. Škola nemá vybudovaný bezbariérový prístup; 

7. Parkovacie plochy v Ul. Szabóa, stav premávky na Ul. Szabóa, problematická doprava v Ul. 

Szabóa, raňajšie dopravné zápchy, poškodený chodník; 

8. Vysoké teploty v triedach v letnom období. 

 

PRÍLEŽITOSTI: 
 

1. Posun poskytovaných služieb vo výchovno-vyučovacom procese vnímaním celospoločenských 

trendov (napr. starostlivosť o talentovanú mládež, duálne vzdelávania, medzinárodná spolupráca 

škôl); 

2. Potenciál pedagogického zboru v skvalitňovaní výchovno-vyučovacieho procesu, v realizácii 

vzdelávacích aktivít interného charakteru i v rámci celoslovenského meradla, v tvorivých 

zručnostiach, potenciál nepedagogických zamestnancov, ich samostatnosť a záujem skvalitňovať 

chod školy; 

3. Rozvoj spolupráce so zákonným zástupcom, zlepšovanie komunikačných zručností zamestnancov 

školy, schopnosti adekvátne riešiť konflikty, zvládať záťažové, konfliktné situácie; 

4. V oblasti spolupráce s rodičmi pritiahnuť rodičov II. stupňa k záujmu o zvýšenú mieru účasti na RZ 

a informatívnych dňoch a akciách a podujatiach školy až do 9. ročníka; 

5. Vybudovanie II. stupňa pre žiakov s autizmom od školského roka 2019/2020 vnímame ako priestor 

pre kvalitatívny posun školy ako aj školstva v meste Lučenec; 

6. Rozvoj kvality výchovno-vyučovacieho procesu a žiackych kompetencií (napr. v oblasti kritického 

myslenia, individuálnej podpory žiakov, čitateľskej gramotnosti, jazykového prejavu, práce 

s informáciami, práce s IKT a pod.); 

7. Využívanie potenciálu a zvyšovanie úrovne najlepších žiakov – individuálna podpora vynikajúcich 

a nadaných žiakov zo strany školy v spolupráci s rôznymi firmami a organizáciami a odbornou 

verejnosťou; 

8. Rozvoj kompetencií všetkých žiakov, rozvoj kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno -

vyučovacími potrebami; 

9. Oblasť inkluzívneho vzdelávania; 

10. Spolupráca s odbornou verejnosťou v rôznych oblastiach; 

11. Záujem zo strany širokej verejnosti o spoluprácu so školou; 

12. Podpora rozvoja nepedagogických zamestnancov; 

13. Stmeľovanie kolektívu všetkých zamestnancov školy; 

14. Generačná výmena pedagogických zamestnancov, budovanie tímu; 

15. Podkrovie hlavnej budovy – nevyužitý priestor; 

16. Dobudovanie okolia multifunkčného ihriska – fitnespark, altánok, výsadba stromov; 

17. Skvalitňovanie hygienickej a estetickej úrovne školy;  

18. Možnosť získavania finančných prostriedkov – napr. 2%, projekty, sponzori; 

19. Prenájom športového zariadenia, telocvične a multifunkčného ihriska a prenájom učební na 

vzdelávacie účely (napr. učebne kontinuálneho vzdelávania MPC). 
 

OHROZENIA: 
 

1. Otváranie súkromných škôl v meste Lučenec spôsobuje znižovanie počtu žiakov v školách so 

zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta Lučenec; 

2. Pribúda počet žiakov s poruchami učenia a rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

a začlenených žiakov. Táto situácia si vyžaduje zvýšené požiadavky na rast odbornosti pedagógov 
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v oblasti špeciálneho školstva, odbornú pomoc špeciálneho pedagóga, asistenta, špecializovaných 

zariadení a zvýšenú mieru spolupráce so zákonnými zástupcami; 

3. Následky pandémie a dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov, fyzické a duševné 

následky u žiakov a zamestnancov školy; 

4. Súčasný stav rodín – sa odráža na výchovno – vyučovacích výsledkoch žiakov a ich správaní. 

Pozorujeme nepodnetné rodiny, patologické prejavy výchovy (rozvody, dvojitá výchova, 

alkoholizmus, chudoba, internetová závislosť detí, „nezdravá“ prílišná ochrana detí, preťažovanie 

detí a pod.). Táto situácia si vyžaduje od pedagógov vysokú mieru zvládania rôznych situácií 

v správaní sa žiaka na vyučovaní, v kolektívne vo vzťahu k spolužiakom, k vyučujúcim, k majetku 

školy a pod., ako aj nutnosť úzkej spolupráce so zákonným zástupcom, školským špeciálnym 

pedagógom, vedením školy, odbornými zamestnancami poradní); 

5. Pribúdajú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov ohrozených chudobou; 

6. Legislatívny nesúlad pri preraďovaní žiakov zo ŠZŠ do bežnej základnej školy, rozdielna úroveň 

vedomostí žiakov v rovnakom ročníku; 

7. Preťažovanie pedagógov byrokraciou, tlakom na výkon; 

8. Fluktuácia zamestnancov; 

9. Zabezpečovanie personálnych výdavkov (napr. na odborných zamestnancov, asistentov učiteľa) 

prostredníctvom časovo obmedzených projektov; 

10. Finančná motivácia pedagogických zamestnancov; 

11. Normatívne financovanie na žiaka spôsobuje tlak na napĺňanie počtu žiakov v triedach na 

maximum. 

 

XIV. PSYCHOHYGIENICKÉ  PODMIENKY  VÝCHOVY                                         

A  VZDELÁVANIA  V  ŠKOLE 
      

Zdravé životné podmienky sú podmienky, ktoré priaznivo ovplyvňujú zdravie detí a vytvárajú 

predpoklady na podporu optimálneho telesného, duševného a sociálneho vývoja mladej generácie. 

Zdravím životným podmienkam sme prispôsobili prevádzku školy, vrátane dodržiavania zásad výchovno-

vzdelávacej činnosti a psycho - hygienických podmienok výchovy a vzdelávania, ktoré považujeme za 

dôležité faktory ovplyvňujúce kvalitu zdravých životných podmienok detí. 

 

- V triedach sú žiakom k dispozícii nastaviteľné lavice a stoličky podľa výšky. 

- V triedach sú skrine, ktoré poskytujú žiakom úložný priestor pre úbory a učebné pomôcky. 

- Žiaci II. stupňa majú k dispozícii schoolboxy.  

- Každý žiak má k dispozícii skrinku na odkladanie prezuviek v šatni, resp. triedy v pavilóne 

A majú triedy svoje šatňové skrine; 

- Estetizujeme priestory chodieb a vytvárame učiace sa kúty – v školskom roku sme na I. a II. 

stupeň zakúpili nové stoly a stoličky pre individuálnu prácu asistentov so žiakmi. Na 

chodbách sú žiakom k dispozícii lavičky, „učiace“ kúty so stoličkami a lavicami.  

- V školskom roku 2020/2021 sme boli úspešní vo výzve Modernejšia škola, v rámci ktorej 

v školskom roku 2021/2022 vytvoríme oddychové kúty vo všetkých triedach I. stupňa, na I. 

poschodí pavilónu A oddychový priestor  s akváriom. V rámci tejto chodby sú žiakom 

k dispozícii stolno – tenisový stoly, ktoré žiaci aktívne počas prestávok využívajú. K nim 

pribudne stolová hra s rôznymi druhmi hier a do jednotlivých tried aj šachy. 

Na prízemí pavilónu A sa vytvorí centrálna oddychová zóna – moderný oddychový priestor – 

tribúna, pódium so sedacími vakmi, stolovou hrou. Priestor, ktorí je multifunkčným 

priestorom – sústreďuje sa tu väčšina žiakov pred vyučovaním, kým čakajú na vyučovanie, 

počas veľkej prestávky i po vyučovaní. Zároveň tento priestor využívame na akadémie, 

vystúpenia, výstavy. V tejto časti sa nachádza školská knižnica a priestor bude slúžiť aj 

v rámci vyučovacieho procesu na netradičné hodiny literatúry spojené s výpožičkou kníh.  

- V školskom roku 2020/2021 sme v tejto časti vymenili v obidvoch častiach schodišťa dlažbu 

za protišmykovú a z projektu Modernejšia škola sme priestor schodišťa využili na edukáciu – 

na schodoch sú nalepené edukačné polepy. Aj v hlavnej budove sme priestor schodišťa 

oživili edukačnými polepmi. 
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- Zabezpečili sme žiakom mliečny program, program Školské ovocie, ako zdroj pitného režimu 

slúži voda z vodovodu. Dbáme o to, aby školský bufet poskytoval bohatú rôznorodú zdravú 

stravu pre žiakov ako aj ďalšiu  variantu zabezpečovania pitného režimu; 

- Stravovanie vo výdajnej  školskej jedálni zabezpečuje Školská jedáleň pri ZŠ Ul. Vajanského 

v Lučenci. Poskytovaná strava je kvalitná, pestrá, žiaci majú k dispozícii výber z dvoch jedál, 

k dispozícii sú rôzne druhy šalátov, ovocia, pitný režim. Od školského roka 2019/2020 sme 

predĺžili obedňajšiu prestávku medzi 6. a 7. hodinou na 30 minút, zároveň z dôvodu, aby 

dochádzajúci žiaci stihli spoje sme skrátili 7. hodinu na 40 minút.  

- Na základe realizácie revízií telocvičňového náradia, herných prvokov na multifunkčnom 

ihrisku, elektrospotrebičov, kontrol technika BOZP pravidelne odstraňujeme vzniknuté 

problémy a zabezpečujeme bezrizikové prostredie pre žiakov a zamestnancov školy. 

- Do budúceho obdobia je naším cieľom rekonštrukcia dievčenských a chlapčenských toaliet 

s bezbariérovým prístupom na prízemí pavilónu A.  

- Do ďalšieho obdobia patrí k naším cieľom vybudovanie bezbariérového vstupu cez šatňu na 

prízemí pavilónu A.  

- Od školského roka 2019/2020 realizujeme hygienické opatrenia v súvislosti s pandemickou 

situáciou ochorenia Covid 19. Toalety sú vybavené dávkovačmi mydla a papierovými 

utierkami. V triedach sú dávkovače dezinfekcie, papierové utierky, mydlá, dezinfekcia sa 

nachádza aj na pri vstupoch do budov školy. Zabezpečujeme vetranie, zvýšenú mieru 

dezinfekcie vnútorných priestorov školy, dotykových plôch, lavíc, stoličiek a pod. V prípade 

nariadenej karantény sa realizuje mimoriadna dezinfekcia priestorov.  

- Rešpektujúc opatrenia nosia žiaci a zamestnanci rúška (príp. ochranné štíty) podľa aktuálne 

platných vyhlášok.  

- Pravidelne sa realizuje opiľovanie stromov z dôvodu bezpečnosti, v školskom roku 

2020/2021 sme realizovali výrub nebezpečných drevín v areáli školy a následne sme vysadili 

nové dreviny.  

- Staráme s vonkajší areál školy s cieľom tvoriť čisté a upravené prostredie, s dostatkom 

zelene, oddychovými zónami.  

- Podporujeme dochádzanie žiakov do školy na bicykloch a kolobežkách. Žiaci majú 

k dispozícii stojany na bicykle a kolobežky.  

- Z dôvodu prehrievania tried v letnom období sme v školskom roku 2020/2021 realizovali 2. 

etapu výmeny vnútorných žalúzií za vonkajšie žalúzie na hlavnej budove školy. V súvislosti 

s BOZP sledujeme teploty v triedach a pri dlhodobom horúcom počasí skracujeme vyučovací 

proces. 

- V prípade výskytu pedikulózy sa realizujú opatrenia v súlade s prevádzkovým poriadkom 

školy. 

- Dĺžka a organizácia vyučovacej hodiny je dodržaná – fyziologická primeranosť a postupnosť 

v dávkovaní školskej záťaže; 

- Režim prestávok – začiatok a koniec vyučovacej hodiny je oznamovaný elektronickým 

 školníkom – prestávky sa maximálne využívajú na aktívny oddych v priaznivom počasí na 

 školskom dvore. V čase veľkej prestávky dbáme o to, aby počas priaznivého počasia žiaci 

 zmenili činnosť a otužovali sa na školskom dvore; 

- Rozvrh hodín – v súlade s psycho - hygienickými zásadami  a vyhláškou o základnej škole; 

- Školské tašky – prijímame opatrenia, aby žiaci, ktorí trpia chorobami chrbtice mali učebnice 

 doma aj v škole, aby tašky ostatných žiakov neprekračovali stanovenú hmotnosť (2,5 kg – 

5  kg podľa veku žiaka), postupne dokupujeme a poskytujeme žiakom skrinky na odkladanie 

 osobných vecí a školských potrieb; 

 

 

XV. VOĽNOČASOVÉ  AKTIVITY  ŠKOLY 

 

PREHĽAD KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

- nerealizovala sa 
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INÉ VOĽNO-ČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY 

- Školské výlety, letný tábor ŠKD, letná škola  

 

 

XVI. SPOLUPRÁCA  S  RODIČMI 
 

Rodičia sú prvým pozorovateľom a meračom úspešnosti a problémov školy. Sledujú organizáciu školy, 

vyučovací proces, personálne zloženie pedagogického kolektívu, vychovávateľov i ostatných 

zamestnancov školy. Rodičia vnímajú školu z pozitívneho hľadiska vtedy, keď škola vytvára dobré 

podmienky práve ich dieťaťu - žiakovi školy. Žiak prezentuje doma zážitky zo školy a primerane jeho 

veku ich predkladá  rodičom. Rodičia sa zaujímajú o výsledky svojich detí, úspechy i problémy, sú 

ochotní pre vzdelanie svojich detí investovať čas, financie, pomoc. 

 

Škola si uvedomuje, že bez spolupráce s rodičmi by nebola úspešná. Spolupráca rodičov, ich názory, 

námety sú nezastupiteľné pre chod školy. Záleží nám na vytváraní komunity školy a rodičov! 

 

V spolupráci s rodičmi riešime dôležité otázky týkajúce sa chodu školy, rodičia sa aktívne zaujímajú 

o výchovno – vyučovací proces, materiálno – technické vybavenie, smerovanie školy, poskytujú spätnú 

väzbu, ktorá je pre školu a jej kvalitatívny rast nenahraditeľná.   

 

Dôležitou je spolupráca s radou rodičov - OZ Školák Lučenec. Prostredníctvom OZ môžeme 

organizovať rôzne aktivity a poberať 2%. Rada rodičov poskytuje finančné prostriedky na rôzne aktivity 

ako napr. mikulášske balíčky, oceňovanie najúspešnejších žiakov a pod. 

 

Vďaka finančným prostriedkom OZ Školák Lučenec sme investovali finančné prostriedky na II. etapu 

rekonštrukcie vonkajších žalúzií a v školskom roku 2020/2021 sme namontovali 9 vonkajších žalúzií.  

 

Spoluprácu s rodičmi v školskom roku 2020/2021 ovplyvnila pandémia Covid 19. Obmedzenie mobility 

ovplyvnilo realizáciu rôznych aktivít. Komunikácia sa presunula do online prostredia.  

 

Rodičia sú nápomocní škole v rôznych oblastiach: podporujú individuálne triedne kolektívy, v čase 

dištančného vzdelávania darovali niektorí rodičia žiakom vyradené počítače, podporili školu aj dodaním 

dezinfekcie a stojanov na dezinfekciu. 

 

RODIČOM I ŽIAKOM POSKYTUJEME AJ NASLEDOVNÉ SLUŽBY: 

- Zákonný zástupca mal v školskom roku 2020/2021 k dispozícii 4 zasadnutia online triednych 

rodičovských stretnutí. 

- Realizovali sme 1 prezenčné mimoriadne rodičovské stretnutie v II.A. 

- Spätnú väzbu na úroveň, chod školy, požiadavky zo strany rodičov sme realizovali prostredníctvom 

online dotazníka.  

- Informovanosť je zabezpečovaná aj prostredníctvom aplikácie Edupage, internetovej žiackej 

knižky, webovej stránky školy, školského facebookovej stránky, mailov na každého pedagogického 

a odborného zamestnanca, telefonické kontakty, možnosti konzultácií, triedne kolektívy majú zriadené aj 

vlastné triedne online skupiny; 

- Preplácanie cestovného pre dochádzajúcich žiakov (Tomášovce + žiaci – hráči ľadového hokeja); 

- Pre žiakov v hmotnej núdzi nakupujeme učebných pomôcky, poskytujeme stravu v ŠJ, 

 umožňujeme nižšie platby do ŠKD; 

- Pre začlenených žiakov nakupujeme 2x ročne učebné pomôcky; 

- Nákup zošitov a učebných pomôcok pre nasledujúci školský rok podľa záujmu žiakov (vždy 

 v mesiaci máj); 

- Odbornú spoluprácu, podporu a intervenciu, konzultácie s odborníkmi z poradní;  

- Možnosť doučovania žiakov z jednotlivých predmetov po dohode s vyučujúcim; 

- Možnosť venovať škole 2% z daní.  
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XV. VZÁJOMNÝ  VZŤAH  MEDZI  ŠKOLOU  A  PRÁVNICKÝMI  

 OSOBAMI,  KTORÉ  SA  NA  VÝCHOVE  A  VZDELÁVANÍ  

 PODIEĽAJÚ  

 

ZA SPOLUPRÁCU V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 ĎAKUJEME: 

 

- Mesto Lučenec, Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Mesta Lučenec, Školský úrad 

Lučenec, Oddelenie ekonomiky a majetku mesta 

- Obvodný úrad Banská Bystrica, Odbor školstva, 

- Rada školy pri ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, 

- OZ Školák Lučenec, 

- Školský parlament pri ZŠ M. R. Štefánika, 

- Materské, základné a stredné školy v meste Lučenec, 

- HC Lučenec, 

- RÚVZ Lučenec, 

- Štátna školská inšpekcia, 

- Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, 

- Spolok Milana Rastislava Štefánika Lučenec 

- Dom Matice slovenskej Lučenec, Živena; 

- CVČ Magnet Lučenec, CVČ Junior Banská Bystrica, IUVENTA, 

- CPPPaP Lučenec, CPPPaP Poltár, CŠPP pri Spojenej škole internátnej v Lučenci, DIC Lučenec,  

Súkromné CŠPP Poltár, PaSA Lučenec, SZŠ Lučenec; VÚDPaP, 

- Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, 

- NÚCEM 

- Červený kríž Lučenec, Únia nevidiacich a slabozrakých Lučenec 

- Včelí kRAJ, 

- Mestská polícia Lučenec, Polícia SR, 

- Novohradská knižnica, Novohradské múzeum a galéria, Novohradské osvetové stredisko, 

- športové kluby v meste Lučenec:  

- MUDr. Mária Gáfriková, Fotocolor - Róbert Kozlok, manželia Šinkovci, p. Renáta Sekeráková 

  

Poďakovanie za náročný rok v oblasti pracovnej, medziľudskej, materiálno – technickej, ktorý bol 

ale aj úspešným školským rokom patrí pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy. Sú 

tými, ktorí zabezpečujú každodenný život školy, skvalitňujú  výchovno-vyučovací proces a šíria 

svojou prácou dobré meno školy.  

Naším cieľom je neustále sa zlepšovať!  

 

Ďakujeme zamestnancom školy, rodičom, žiakom a všetkým organizáciám, pretože sme spoločne 

dokázali zvládnuť školský rok 2020/2021 – školský rok ovplyvnený pandémiou Covid 19. 

 

Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom, organizáciám a priateľom školy za podporu škole 

v akejkoľvek podobe!   

 

Ďakujeme všetkým za morálnu i materiálnu podporu, korektnú spoluprácu a prejavenú dôveru!  

 

 

ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠOU SÚČASŤOU! 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti prerokovaná na pedagogickej rade 28.9.2020. 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti bola prerokovaná na zasadnutí rady školy 4.10.2021 

 

V Lučenci, 27.9.2021    

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy  


