
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2018/2019 

 

 

1. názov školy: Základná škola Jána Zemana Nová Baňa 

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

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

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

5. údaje o zriaďovateľovi školy: Mesto Nová Baňa 

6. mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

riaditeľ školy : Mgr. Slavomíra Bagalová (do 2/2019) 

poverená riadením školy: Mgr. Mariana Andrášiková (od 2/2019) 

zástupca pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie:  PaedDr. Martina Jakubcová 

vedúca ŠJ:  Jarmila Krúpová 

ekonómka: Katarína Mičová 

7. údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch: 

Rada školy 

o Mgr. Peter Hudec – predseda 

 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: 

o  PaedDr. Lucia Považanová 

o  Mgr. Zuzana Floreková 

 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy: 

o  Katarína Mičová 

 zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy: 

o  Ing. Bohumil Červenka 

o  PaedDr. Jana Letková 

o  PharmDr. Petra Sabaková 

o  RNDr. Jaroslav Hromádka 

 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

o Ing. Jozef Koperdák 

o  Maroš Marko 

o  Dáša Zigová 

Ďalšie poradné orgány  

 výchovný poradca  

 koordinátori  

 Metodické združenia na I. stupni a v ŠKD  

o MZ ŠKD + CVČ: Bc. Jana Kršiaková 

o MZ 1. -4. ročník : Mgr. Eva Sučanová 

 Predmetové komisie na II. stupni 

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

o PK Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Katarína Štefančová 

1. Základné identifikačné údaje o škole: 

 



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

o PK Človek a hodnoty: PaedDr. Lucia Považanová 

o PK Zdravie a svet práce: Ing. Vlasta Müllerová 

 pedagogická rada 

 samosprávne orgány 

 

 

 Počet tried: 20 

o 1.- 4. ročník: 10  

o 5. – 9. ročník: 10 

 Počet žiakov: 387 

o 1.- 4. ročník: 196 

o 5. – 9. ročník: 191 

 Počet žiakov so ŠVVP: 49 

o 1.- 4. ročník: 17 

o 5. – 9. ročník: 32 

 Počet žiakov v ŠKD: 154 

 

 

 Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka k 30. 06. 2019: 52/19 

 Počet žiakov s odloženou školskou dochádzkou : 6/3 

 Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 09. 2019: 46/16 

 

 

SOŠ pedagogická Trnava    1 žiak 

SOŠ pedagogická Levice    3 žiaci 

Stredná zdravotnícka škola Nitra   1 žiak 

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica  1 žiak  

Stredná zdravotnícka škola Zvolen   1 žiak 

SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce  5 žiaci 

Gymnázium Nová Baňa    3 žiaci 

Gymnázium Žiar nad Hronom   1 žiak 

Konzervatórium Banská Bystrica   1 žiak 

Stredná umelecká škola Hodruša- Hámre  2 žiaci 

SOŠ lesnícka  Banská Štiavnica   1 žiak 

SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa   3 žiaci 

SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom  1 žiak 

SSOŠ pedagogická Žiar nad Hronom  1 žiak   

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

školy: 

 

Základné identifikačné údaje o škole: 

 

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

 

2. Základné identifikačné údaje o škole: 

 



 

 

 

V školskom roku 2018/2019 sa žiaci 1. až 4. a 5. až 8. ročníka vzdelávali podľa inovovaného Školského 

vzdelávacieho programu. Žiaci deviateho ročníka pokračovali vo vzdelávaní podľa Školského 

vzdelávacieho programu. Vzdelávacie programy v jednotlivých predmetoch smerujú výchovno-

vzdelávaciu činnosť k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a 

tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 

Voliteľné (disponibilné) hodiny boli použité na: 

 slovenský jazyk 2., 3. ročník 

 anglický jazyk 1. a 2. ročník 

 telesná a športová výchova 3. a 4. ročník 

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

 matematika 5. a 6. ročník 

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

 biológia 6. a 9. ročník 

 dejepis 9. ročník 

 geografia 6. a 7. ročník 

 výtvarná výchova 5. ročník 

PROSPECH 

Z celkového počtu 387 žiakov k 31. 06. 2019 prospelo s vyznamenaním 203 žiakov, 84 žiakov prospelo 

veľmi dobre, 99 žiakov prospelo, 3 neprospeli a dvaja sa nezúčastnili komisionálnych skúšok 

(zahraničie).  

Prospech v jednotlivých predmetoch a ročníkoch na konci školského roka: 

I. stupeň 

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

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

 SJL MAT ANJ PRI/PRV VLA 

2. ročník 1,73 1,52 1,51 1,47 --- 

3. ročník 1,65 1,55 1,19 1,10 1,10 

4. ročník 1,51 1,44 1,33 1,19 1,18 

 

II. stupeň 

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

5. ročník 2,03 1,88   2,05 1,06 1,00 1,11 1,71 1,63   

6. ročník 2,48 2,17   2,12 1,00 1,00 1,50 1,83 1,99  2,07 

7. ročník 2,49 2,11 1,80 2,10 2,00 1,05 1,19 1,43 1,79 1,58 1,29 1,89 

8. ročník 2,37 2,22 1,79 2,63 2,41 1,00 1,04 1,62 2,15 1,98 1,92 2,40 

9. ročník 2,91 2,69 1,98 1,92 2,36  1,48 1,52 1,94 1,88 1,73 2,29 

 

 

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

vzdelania: 

 



SPRÁVANIE 

 1. – 4. ročník 5. – 9. ročník 

Pochvala od triedneho učiteľa 65 36 

Pochvala od riaditeľky školy 32 40 

Ocenenie vecným darom 0 1 

Zápis do kroniky cti 0 1 

 

 1. – 4. ročník 5. – 9. ročník 

Napomenutie od triedneho učiteľa 5 52 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 2 11 

Pokarhanie od riaditeľky školy 3 8 

 

Znížená známka zo správania 

 1. – 4. ročník 5. – 9. ročník 

2. stupeň 1 7 

3. stupeň 1 1 

4. stupeň 0 0 

 

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

správanie a za neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní. 

DOCHÁDZKA 

Celkový počet vymeškaných hodín: 17 820 h, t.j. 46,05 h / žiak 

1.- 4. ročník: 8596, t.j. 45,01 h / žiak 

5.- 9. ročník: 9224, t.j. 49,59 h / žiak 

Celkový počet neospravedlnených hodín: 174 h, t.j. 0,46 h / žiak 

1.- 4. ročník: 149, t.j. 0,78 h/ žiak (138h prenesených z inej školy) 

5.- 9. ročník: 25, t.j. 0,13 h / žiak 

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ 

V školskom roku 2018/2019 sa v 5. ročníku uskutočnil monitorovací spôsob skúšania vedomostí žiakov 

z matematiky a slovenského jazyka. 

Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 40 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy v matematike: 63,45 % 

priemerná úspešnosť v rámci SR 59,3 % 

5. A - úspešnosť triedy 72,9 % 

5. B - úspešnosť triedy 54,0 % 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy v slovenskom jazyku: 64,85 % 

priemerná úspešnosť v rámci SR 58,4 % 

5. A - úspešnosť triedy 68,9 % 

 5. B - úspešnosť triedy 60,8 % 

 



CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ 

V školskom roku 2018/2019 sa v 9. ročníku uskutočnil monitorovací spôsob skúšania vedomostí žiakov 

z matematiky a slovenského jazyka. 

Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 25 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy v matematike: 48,0 % 

priemerná úspešnosť v rámci SR 63,1 % 

 9. A - úspešnosť triedy 37,78 % 

 9. B – úspešnosť triedy 56,67 % 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy v slovenskom jazyku: 51,0 % 

priemerná úspešnosť v rámci SR 62,3 % 

 9. A - úspešnosť triedy 44,73% 

9. B - úspešnosť triedy 58,72 % 

 

 

 

Počet zamestnancov: 52 

Pedagogický zamestnanec: 29 

Pedagóg na rodičovskej dovolenke: 1 

Asistent učiteľa: 6 

Vychovávateľka v školskom klube detí: 4 

Vychovávateľka v CVČ: 1 

Nepedagogický zamestnanec:  15 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019: 

I. stupeň: vo všetkých vyučovacích predmetoch - 100% okrem INF (50%) 

II. stupeň: 

SJL - 100%    

PIK – 99,8% 

ANJ - 100%   

ETV - 95% 

NEJ - 100%   

NBV - 100% 

HUV - 100 % 

DEJ - 100%   

VYV - 100 % 

MAT - 100%   

VUM - 100% 

GEO - 100%   

FYZ - 100%  

RUJ - 100% 

TŠV – 92%  

CHE - 100% 

BIO - 100%   

INF - 100% 

OBN - 100%  

TECH – 99,5% 

 

 

 

PaedDr. M. Maslenová – Poruchy senrického spracovania a správanie dieťaťa v školskom prostredí 

– workshop, 

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

 

 

7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 



- Sexuálne zneužívanie detí – seminár, 

PhDr. A. Šmondrk – Vychovávame k občianskej statočnosti – seminár, 

Mgr. R. Uhrecký - Vychovávame k občianskej statočnosti – seminár, Verbálna i neverbálna 

komunikácia – aktualizačné vzdelávanie, 

Ing. V. Müllerová – Hour of code – základy programovania hravou formou – seminár, 

         - Programovanie pre Android – seminár, 

PaedDr. A. Pacalajová –    Edukačná príprava pred I. atestáciou – vzdelávanie, 

- školenie k Detskej atletike 

- Tréner atletiky I. stupňa    

Mgr. M. Andrášiková – Školenie k testovaniu pohybových predpokladov žiakov 1. – 3. ročníkov 

ZŠ,   

                                       -Tréner atletiky I. stupňa    

PaedDr. S. Dojčánová – Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP, 

Mgr. T. Repiská – Škola hrou – projekt, 

Mgr. M. Rajčanová – aktualizačné vzdelávanie, 

PaedDr. M. Jakubcová – Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich zamestnancov 

a vedúcich odborných zamestnancov – funkčné vzdelávanie, 

      - Medziľudské vzťahy a komunikácia - seminár, 

      - Informatika trocha inak, workshop, 

Mgr. K. Štefančová – odborné vedenie školskej knižnice, 

Mgr. M. Bartková – vzdelávanie SČK o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci, 

         - Zelená škola – seminár, 

         - Biológia, inovačné vzdelávanie, 

Mgr. E. Sučanová – Zelená škola – seminár, 

Mgr. M. Raffajová – seminár k nemeckému jazyku, 

PaedDr. L. Považanová – Geografia – inovačné vzdelávanie 

- Tréner atletiky I. stupňa    

 

 

 

 

SÚŤAŽE 

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA ŽIAKOV V OKRESNOM KOLE 

1. miesto 

Cezpoľný beh 

Bedminton 

8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 



Stolný tenis – chlapci   

Atletika –  jednotlivci 2x 

Hviezdoslavov Kubín  

Matematická olympiáda Z7  

Biologická olympiáda kat. E     

Biologická olympiáda kat. D   

Biologická olympiáda kat. C   

Slávik Slovenska – 2x 

Dodekova Nová Baňa – výtvarná časť 2x   

Pytagoriáda kat. P7 

Fyzikálna olympiáda  

Rozpoviem ti rozprávočku- zlaté pásmo 

Čarovný svet rozprávok 

 

2. miesto 

Technická olympiáda  

Cezpoľný beh 

Stolný tenis – dievčatá  

Volejbal - chlapci 

Atletika – chlapci - družstvo 

Malý futbal - dievčatá 

Šaliansky Maťko  

Hviezdoslavov Kubín – 2x 

Slávik Slovenska 

Dodekova Nová Baňa – výtvarná časť 2x  

Fyzikálna olympiáda  

Deň tanca 

Rozpoviem ti rozprávočku- 4x strieborné pásmo 

Čarovný svet rozprávok 3x       

        

3. miesto 

Bedminton 

Vybíjaná - dievčatá 

Atletika – dievčatá - družstvo 

Malý futbal - chlapci 



Šaliansky Maťko 

Hviezdoslavov Kubín  

Dodekova Nová Baňa – literárna časť 

Biologická olympiáda kat. E  

Chemická olympiáda   

Geografická olympiáda 

Pytagoriáda kat. P3 

Pytagoriáda kat. P6 

Čarovný svet rozprávok 2x 

 

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA ŽIAKOV V KRAJSKOM KOLE 

Biologická olympiáda kategória E   - 3. miesto 

Biologická olympiáda kategória C   - 1. miesto 

Bedminton      - účasť 

Chemická olympiáda      - účasť 

 

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA ŽIAKOV V CELOSLOVENSKOM KOLE 

Hovorme o jedle: Jedz a hýb sa!   - 2. miesto 

Robohranie       - 2. miesto 

Vesmír očami detí     - účasť 

Galaxiáda    - účasť 

Matematický klokan    – 10 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi a     

                                                                                      1 žiačka sa stala šampiónkou školy 

Všetkovedko      - 30x úspešní riešitelia 

Maksík      - 5x najmúdrejší maksáčik 

 

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA ŽIAKOV V MEDZINÁRODNOM KOLE 

I-Bobor       - 28 úspešných riešiteľov 

 

Ostatné súťaže, ktorých sme sa zúčastnili 

Olympiáda v anglickom jazyku  

Futsal   

Biblická olympiáda     

Pytagoriáda kat. P4      

Pytagoriáda kat. P5 



Pytagoriáda kat. P6   

Pytagoriáda kat. P8  

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

Dejepisná olympiáda  

Civilná ochrana očami detí 

Hasiči očami detí 

Vianočná pohľadnica 

Záložka spája školy 

Nebuď otrok drog    

Minifutbal McDonald Cup 

Detské atletické dni – 1. miesto 

Kin-ball 

Ochranárik čísla tiesňového volania č.112 a civilnej ochrany  

 

AKTIVITY PORIADANÉ ŠKOLOU  

 slávnostný zápis do 1. ročníka 

 základný plavecký výcvik pre žiakov I. stupňa 

 zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 8. roč.  

 škola v prírode 

 lyžiarsky a snowboardový výcvik 

 návšteva planetária 

 karneval pre žiakov I. stupňa 

 Vianočné trhy 

 stretnutie s dôchodcami, bývalými zamestnancami školy 

 Deň matiek 

 Deň otcov 

 Florbalová liga – viackolová regionálna súťaž 

 Deň Zeme 

 Olympiáda nádejí 

 Veľkonočný a koncoročný volejbalový turnaj 

 ocenenie žiakov školy a najlepších športovcov školy 

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

 príprava programu pre dôchodcov v Domove dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším 

 Mikulášske predpoludnie 

 vianočný program pre Domov dôchodcov 

 imatrikulácie prvákov – prijatie do ŠKD 

 noc v škole 



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

 návšteva predstavenia vo Zvolene, Nitre 

 Európsky deň jazykov 

 výchovný koncert pre I. a II. stupeň 

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

stužky 

- Dospievanie 

- Drogy a drogové závislosti, Lieky a ich správne užívanie 

- s mestskou políciou na tému Šikana 

- beseda so spisovateľkou 

 exkurzie a výlety pre I. a II. stupeň 

 vlastivedné a prírodovedné vychádzky do okolia 

 účasť žiakov 9. ročníka na podujatí Stredoškolák 

 Medzinárodný deň školských knižníc – čitateľské aktivity 

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

 Recyklujeme 

 

 

A) Dlhodobé 

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – zriadenie a aktívne využívanie 

tabletovej učebne. 

- PV odborne – podpora polytechnickej výchovy na školách – vybavenie odborných učební 

predmetov BIO, FYZ, CHE a TECH pomôckami pre podporu praktických aktivít na vyučovacích 

hodinách.  

- Zelená škola – Téma: Odpad 

- Novovytvorené miesta v ZŠ Jána Zemana- Operačný program Ľudské zdroje 

- Grantový program – Regióny – Vybavenie školskej  knižnice 

- Grantový program  -Technika hrou od základných škôl 

B) Krátkodobé 

- Európsky deň jazykov – zdôrazniť význam štúdia cudzích jazykov. 

- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. 

- e – Twinning 

 

 

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

 

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

 



V školskom roku 2018/2019 v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa nebola vykonaná 

inšpekcia. 

 

 

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

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

alebo od sponzorov školy. 

Škola má v súčasnosti k dispozícií: 

 zabezpečovací kamerový systém, 

 zabezpečovací poplachový systém, 

 bezpečné uskladnenie bicyklov, 

22 kmeňových učební 

 15 kmeňových učební je vybavených notebookom s pripojením na internet 

a dataprojektorom, 

 4 kmeňové učebne sú vybavené PC s pripojením na internet, audio vybavenie, 

 4 kmeňové učebne slúžia aj ako priestor pre ŠKD. 

12 odborných učební 

 techniky (školská dielňa), 

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

vybavenie), 

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

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

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

vybavenie) 

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

interaktívna tabuľa), 

 biológie (PC s pripojením na internet, dataprojektor), 

 chémie (PC s pripojením na internet, dataprojektor), 

 fyziky (PC s pripojením na internet, dataprojektor), 

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

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

2 telocvične 

 telocvičňa na kolektívne športy (basketbal, volejbal, florbal), 

 gymnastická telocvičňa. 

Športový areál 

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

 



 multifunkčné ihrisko, 

 futbalové ihrisko s atletickou dráhou, 

 doskočisko pre skok do diaľky, 

 sektor pre vrh guľou 

 oddychové kúty s novými lavičkami. 

Školská kuchyňa s jedálňou 

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

stravu, 

 je vybavená moderným čipovým systémom, ktorý umožňuje prihlásenie, odhlásenie 

a zmenu obeda prostredníctvom terminálu, ale aj cez internet. 

Pedagogickí zamestnanci majú k dispozícii dostatočné množstvo výpočtovej techniky na prípravu 

vyučovacích hodín a administratívnu činnosť.  

Škola má zriadenú a pravidelne aktualizovanú internetovú stránku http://zsjzemananb.edupage.org/. 

Katka Mičová 

 

 

  

Hlavný cieľ č.1: 

Naučiť žiakov do roku 2018 efektívne pracovať s informáciami v každej podobe a zdokonaliť sa v 

rôznych formách komunikácie. 

Špecifické ciele: 

Žiaci budú vedieť: 

• odpovedať na otázky k danému prečítanému textu, 

• tvoriť otázky k prečítanému textu,  

• pracovať s informáciami z nesúvislých textov (tabuľky a grafy), 

• vyhľadávať informácie v texte, určovať kľúčové informácie v texte, 

• vyhľadávať informácie na internete, 

• triediť informácie podľa daných kritérií, 

• zostavovať pracovné postupy, 

• zostavovať osnovy textu, 

• tvoriť anotácie k textu, 

• komunikovať vo dvojici, v skupine. 

Hlavný cieľ č.2: 

Naučiť žiakov do roku 2018 prezentovať svoje projekty pomocou IKT. 

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

13. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom  zámere  rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 



Špecifické ciele: 

Žiaci budú vedieť: 

• získať podklady na tvorbu projektu z dostupných informačných zdrojov (Internet, 

encyklopédie,...), 

• vytvoriť projekt v papierovej a elektronickej forme za pomoci textového editora MS Word a 

prezentačného programu Power Point, 

• ovládať základy práce s interaktívnou tabuľou Promethean, 

• prezentovať svoj projekt pred kolektívom triedy na interaktívnej tabuli, 

• podložiť svoje závery  a tvrdenia faktami.  

Hlavný cieľ č.3: 

Naučiť žiakov do roku 2018 samostatne sa učiť učivá v predmetoch DEJ, GEO, BIO, IKP pomocou 

metódy SQ3R. 

Špecifické ciele: 

Žiaci budú vedieť: 

• oboznámiť sa s učebným textom, predvídať, čo sa naučí čítaním tohto učiva, 

• zostaviť otázky a odpovede k jednotlivým častiam a odsekom,  

• určiť hlavné, kľúčové informácie z jednotlivých častí textu, 

• prerozprávať otázky a odpovede vlastnými slovami, 

• urobiť súhrn podstatných a dôležitých informácií z textu ako celku, 

Hlavný cieľ č.4: 

Naučiť žiakov do roku 2018 využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning. 

Špecifické ciele: 

Žiaci budú vedieť: 

• prihlásiť sa do prostredia školského e-Learningu pomocou prihlasovacieho mena a hesla a 

podľa potreby ich meniť, 

• vyhľadať si učivo svojho ročníka a predmetu, 

• spustiť si učivo ako prezentáciu, 

• riešiť úlohy s využitím IKT, 

• zasielať učiteľovi domáce úlohy a ostané požadované materiály e-mailom, 

• skontrolovať si správnosť svojich riešení (sebakontrola a sebahodnotenie). 

Ciele sa plnia priebežne a vyhodnotenie je vždy k 30. 06. príslušného roka. 

 

 

 

 

Silné stránky 

14. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a 

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 



 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

 modernizácia vybavenia odborných učební, 

 podpora a spolupráca so ZRPŠ, 

 ochota školy ku zmenám, 

 súčinnosť vedenia školy, predmetových komisií a ostatných pedagógov, 

 školská telocvičňa, vonkajší areál s oddychovými zónami, 

 neustála modernizácia učební v oblasti IKT, 

 dobrá spolupráca s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa, 

 starostlivosť o začlenených žiakov so ŠVVP a talentovaných žiakov, 

 rozmanitosť krúžkov, športových a kultúrnych aktivít, 

 individuálny prístup k žiakom i rodičom, 

 korektné vzťahy medzi zamestnancami, 

 rozvoj učenia sa žiakov pomocou metód SQ3R, Cornell, Insert, tvorby pojmových máp, 

rozvoj prezentačných zručností žiakov, 

 účinný informačný systém (RIS, internetová žiacka knižka), 

 kvalitné výchovné poradenstvo i kariérové poradenstvo, 

 prevencia sociálno-patologických javov prostredníctvom aktivít, 

 príjemné estetické interiérové prostredie školy, 

 ochota pracovníkov školy ku zmenám, 

 oceňovanie žiakov školy, 

 úspešná reprezentácia školy v súťažiach, 

 početná dochádzka detí do ŠKD, 

 vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka. 

Slabé stránky 

 nedostatočné ohodnotenie pedagogických pracovníkov, 

 nárast počtu detí s vývinovými poruchami učenia a správania, 

 absencia odborných zamestnancov na škole, 

 nedostatok asistentov učiteľa, 

 neochota pedagogických zamestnancov vzdelávať sa v oblasti žiakov so ŠVVP, 

 syndróm vyhorenia pedagógov ako dôsledok nedostatočnej psychohygieny pre učiteľa, 

 nízka iniciatíva pedagógov v oblasti individuálnych konzultácií učiteľ – žiak, 

 slabá činnosť žiackeho parlamentu, 

 slabá informovanosť rodičov a verejnosti o aktivitách a výsledkoch práce detí na web 

stránke školy, 

 chýbajúca kvalitná knižnica pre pedagógov, 

 poloha školy, prístupová cesta,  

 migrácia žiakov do iných škôl v mieste pracoviska rodičov. 

Príležitosti 

 legislatívna podporujúca priaznivé a želané smerovanie školy, 

 spolupráca so zriaďovateľom – podpora školských a mimoškolských činností, 

 supervízia – odborná pomoc pre zamestnancov, 

 podpora inkluzívneho vzdelávania 

 účinnejšie zapojenie trojuholníka škola- rodina- žiak – ako kľúč k stabilite školy, 

 pokračovanie v dobre fungujúcej spolupráci s rodičovským združením školy, 

 záujem rodičov o inovácie, 

 neustála propagácia školy smerom k verejnosti ( web stránka, Novobanské noviny), 



 podpora polytechnickej výchovy na školách – pracovné vyučovanie odborne, oslovením 

miestnych podnikateľov, získavať materiál na praktické vyučovanie, 

 kreativita učiteľov. 

 

Riziká 

 nepriaznivý demografický vývoj, 

 ďalšia škola v meste, jej aktivity smerom k verejnosti ako možný motív nerozhodnúť sa pre 

našu školu, 

 rozsiahla byrokracia v činnosti učiteľov na úkor času určeného na prípravu na vyučovanie, 

 málo funkčný systém vzdelávania pedagógov pre nové formy výučby,  

 strata motivácie a entuziazmu pedagogických zamestnancov, 

 nestabilita vo financovaní rozvoja škôl na úrovni regionálneho školstva - nedostatok 

finančných prostriedkov na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

 nedostatočný záujem rodičov o výsledky a prácu svojich detí 

 

 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

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

 vyučovanie bolo súvislé a bez voľných hodín, 

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

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

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

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

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

krúžky), 

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

hodiny, aj to nie za sebou, 

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

minút. Po 2. vyučovacej hodine je veľká prestávka v trvaní 15 minút, čo dáva žiakom priestor na 

relaxáciu, pobyt vonku na čerstvom vzduchu, dodržiavanie pitného režimu a pod. 

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

rozbore v škole a sú rovnomerne rozložené na jednotlivé dni v týždni. Písomné práce žiakov, ktoré 

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

učením.  

b) voľnočasové aktivity školy 

 Atletický krúžok 1, 2 

 Turistický krúžok 

 Počítačový krúžok 1, 2 

 Tanečný krúžok 

 3D modelovanie a vizualizácie na PC 

 Posilňovňa u Marušku 

 Volejbalový krúžok 

 Florbalový krúžok 

 Balerína 

15. Ďalšie informácie: 

 



 Batacuda/Balao 

 Pestré všeličo 

 Cvičenie pre zdravý chrbát 

 Šikovná vareška 

 Zumba 

 Základy španielčiny 

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

 škola vytvárala priestor pre spoluprácu s rodičmi prostredníctvom osobného kontaktu, 

konzultácií, triednych schôdzok, 

 výchovný poradca a kariérny poradca zabezpečoval poradenstvo žiakom aj zákonným 

zástupcom v oblasti osobného a profesijného vývinu detí (stretnutia deviatakov so 

zástupcami stredných škôl, účasť deviatakov na prezentácii SŠ – „Stredoškolák“, 

poskytnutie informácií o voľbe povolania pre žiakov 9. ročníka prostredníctvom programu 

PROFORIENT). 

 

 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Mariana Andrášiková 

V Novej Bani 20.9. 2019 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.9. 2019 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Rada školy pri Základnej škole Jána Zemana sa na zasadnutí dňa 27.11. 2019 oboznámila so 

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

2018/2019. 

Rada školy berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2018/2019. 

 

 

 

 


