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I. Prerokovanie v pedagogickej rade školy: 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2014/2015 prerokovala pedagogická rada školy dňa 2.9.2015. 

 
________________________ 

        Mgr. Katarína Hološková 
                riaditeľka školy 

 
 

II. Vyjadrenie rady školy:  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2014/2015 prerokovala rada školy dňa ________________________ 
 
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obci Liešťany Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015   s c h v á l i ť . 
 
 

   _____________________________ 
Mgr. Zlatica Vrecková 
 predseda rady školy 
 
 
 

III. Stanovisko zriaďovateľa: 

 
Obec Liešťany 

a. schvaľuje   

b. neschvaľuje  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2014/2015. 
 
Dňa___________________       ___________________________ 

Ľubomír Noska 
                                                          starosta obce Liešťany 
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Vypracovala a predkladá:  
                       

 Mgr. Katarína Hološková 
                                          riaditeľka školy               
 
 
 
Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005  o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
3. Koncepcia školy  
4. Plán práce školy na školský rok 2014/2015 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení  
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Liešťany 
7. Ďalšie podklady  
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SPRÁVA O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 
 

Základná škola 
 
Základná škola s materskou školou Liešťany je základnou školou spojenou s dvojtriednou 
materskou školou. 

 
Organizačné zložky:  Základná škola, Liešťany 

Materská škola, Liešťany 
Školský klub detí, Liešťany 
Školská jedáleň, Liešťany 

 
 

I. Základné identifikačné údaje o škole 

 
Názov školy Základná škola s materskou školou  Liešťany  

Adresa školy Liešťany 192, 972 27 Liešťany 192 

Právna forma samostatná rozpočtová organizácia  

IČO 36131415 

Druh zariadenia Základná škola s materskou školou, neplnoorganizovaná 

Tel.  046/5457125 

Webová stránka www.zsmsliestany.eu 

E-mail zsmsliestany@centrum.sk 

Zriaďovateľ Obec Liešťany, 972 27 Liešťany 1 

 

II. Vedúci zamestnanci 

 
Štatutárny zástupca: riaditeľka školy  Mgr. Katarína Hološková  

Zástupkyňa pre MŠ Mgr. Ivana Ivanišová 

Vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Janka Sieklová 

Ekonómka pre ZŠ, MŠ a ŠJ Ing. Lenka Zaťková                          

 

 

III. Poradné orgány školy 

 
1. Rada školy pri ZŠ s MŠ Liešťany (RŠ) 

 
Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
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školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 
orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s 
pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená. 
 
     Rada školy pri  ZŠ s MŠ Liešťany v zmysle § 24 uvedeného zákona bola zriadená po voľbách 
dňa 25.11.2013. Jej funkčné obdobie začalo 17. 1. 2014, kedy bola zriaďovateľom podpísaná 
zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy konaného 16. 1. 2014. Funkčné obdobie 
končí dňom 16. 1. 2018.  

Členovia rady školy v šk. roku 2014/2015 
 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Zlatica Vrecková  predseda  zástupca rodičov MŠ 

Zdenka Uhlárová  podpredseda  zástupca rodičov ZŠ 

Marta Bartová člen zástupca pedagogických zamestnancov - ZŠ 

Bc. Kohútová Katarína člen zástupca pedagogických zamestnancov - MŠ 

Eva Cebáková člen zástupca pedagogických zamestnancov  

Ivan Vrecko  člen zástupca rodičov ZŠ 

Branislav Krpelan  člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Janka Javorčeková člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Bc. Marta Miniková člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 
Rada školy sa na svojich zasadnutiach vyjadrovala k: 

- plánu práce školy na školský rok 2013/14 
- k správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ za 

šk. rok 2014/15 
- výchovno-vzdelávacej činnosti 
- výsledkom hospodárenia a návrhu rozpočtu. 

V priebehu školského roku RŠ neobdržala zo strany rodičov žiadne podnety na prerokovanie 
v rade školy, či podnet na riešenie problému. 
 
 
2. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Liešťany (RZ) 

 
Rodičovské združenie je občianskym združením s právnou subjektivitou. Presadzuje záujmy 
žiakov. Spolupracuje s vedením školy pri príprave rôznych podujatí školy a hospodári s 
finančnými prostriedkami rodičov. Pomáha škole modernizovať učebné pomôcky, 
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zabezpečuje účasť žiakov na súťažiach, seminároch a pod. 
 

Členovia rodičovského združenia v šk. roku 2014/2015 
 

Správna rada 

Meno a priezvisko Funkcia 

Branislav Krpelan  predseda  zástupca rodičov ZŠ 

Róbert Vojáček podpredseda  zástupca rodičov MŠ 

Mária Rypáková hospodár zástupca rodičov ZŠ 

Pavlína Javorčeková zapisovateľ zástupca rodičov ZŠ 

Katarína Kotulová člen zástupca rodičov ZŠ 

Martina Oršulová člen zástupca rodičov ZŠ 

Mária Grušpierová člen zástupca rodičov MŠ 

Monika Kluvancová člen zástupca rodičov MŠ 

 

  

Dozorná rada 

Meno a priezvisko Funkcia 

PhDr. Monika Sýkorová člen zástupca rodičov MŠ 

Zdenka Uhlárová člen zástupca rodičov ZŠ 

Mgr. Zlatica Vrecková člen zástupca rodičov MŠ 

 

  

IV. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  

 
 Počet 

Ročník žiakov z Nevidzian v ŠKD integrovaných so ŠVVP zo soc.znev.prostr. 

I. 7 1 7 0 1 2 

II. 9 1 7 1 1 1 

IV. 4 2 3 0 1 2 

SPOLU 20 4 17 1 3 5 
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Všetci zainteresovaní pedagogickí pracovnící boli koordinátorom pre prácu s deťmi 
so ŠVVP oboznámení s potrebnými informáciami, vytvárali podmienky a predpoklady 
pre úspešné zvládanie učiva a napredovanie žiakov. Dodržiavali pokyny a odporúčania 
odborníkov z CPPPaP a CŠPP s ktorými spolupracujú. 

V našej škole sú vytvorené všetky podmienky a predpoklady pre úspešnú integráciu a jej 
zvládnutie vďaka kvalite a ochote pedagogického personálu. 

So žiakmi so ŠVVP pracujeme individuálne, rešpektujúc ich individuálne potreby. 
Pôsobením asistenta učiteľa a logopéda v ZŠ sa práca počas vyučovania zefektívnila. 
 
 

V. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy 

 

V školskom roku 2014/2015 sme žiakov do 1. ročníka prijímali v súlade so školským 
zákonom. Pred zápisom sa uskutočnilo stretnutie rodičov budúcich prvákov, p.učiteliek z MŠ, 
riaditeľky ZŠ s MŠ Liešťany a pozvanie prijali aj starosta obce Liešťany p. Ľ. Noska, Mgr. 
Dudžíková - psychologička z CPPPaP, Mgr. Bálint - riaditeľ ZUŠ v Prievidzi.  

P. starosta rodičom tlmočil záujem obce Liešťany o zachovanie ZŠ s MŠ. Umocnil to 
prísľubom, že obec dá každému budúcemu prvákovi príspevok vo výške 35€ na školské 
potreby a pomôcky.  

P.riaditeľ ZUŠ prejavil záujem  o spoluprácu so ZŠ Liešťany, čím sa vytvorí možnosť na 
spestrenie záujmovej činnosti detí zo ZŠ i MŠ, rozvíjanie talentovaných a nadaných detí 
priamo v budove ZŠ.  

P. Dudžíková rodičom umožnila zistiť mieru pripravenosti detí na vstup do ZŠ. Rodičia boli 
oboznámení s výhodami malej školy rodinného typu, s humánnym prístupom vo výučbe i v 
hodnotení detí, o zaujímavých aktivitách, ktoré ZŠ organizuje.  

Stretnutie bolo veľmi efektívne, šlo naozaj o dialóg medzi všetkými zúčastnenými. 

Do 1.ročníka v šk. roku 2015/2016 ZŠ prijala 15 detí, pričom vyhovela žiadosti rodičov 
jedného dieťaťa o odklad povinnej školskej dochádzky a rodičom dvoch detí umožnila na 
základe odporučenia CPPPaP a pediatra predčasné zaškolenie. 

 

Zapísaní žiaci a žiaci, korí ukončili školskú dochádzku v ZŠ k 31.8. 2013 

 Počet Z toho dievčat S odloženou šk.doch. 

Zapísaní prváci (2.2.2014) 16 8 1 

Skutočný počet k 15.9.2015 14 8 1 

Ukončenie školskej doch. (4.ročník) 4 1  

 
 

Traja žiaci 4.ročník úspešne ukončili a budú pokračovať v plnení PŠD v spádových ZŠ 
našej obce (1 dieťa- ZŠ s MŠ Nitrianske Rudno, 1 dieťa ZŠ s MŠ Čavoj), 1 žiak nastupuje do ZŠ 
Bojnice a 1 žiak nastupuje do 4.ročníka v ZŠ s MŠ Nitrianske Rudno. 
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VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

 

 Dochádzka PROSPECH 

Ročník Vymeškané hodiny SJL MAT 

 Osprav 
1.polr. 

Osprav 
2.polr. 

Neospr. Spolu ø na žiaka %-na  
úspešnosť 

ø na žiaka %-na 
úspešnosť 

ø na žiaka 

Prvý 122 122 0 328 46,86 85 2 94 2 

Tretí 175 132 0 307 34,11 71,57 2 75,5 2,14 

Štvrtý 246 311 0 557 139,25 85 1.53 85 1.7 

Spolu 543 565 0 1108 59,6 80,33 1,84 82,5 1,9 

 

 
 
R. 

CELKOVÝ PROSPECH Výchovné opatrenia 

PV PVD P N SPOLU Pochvala Napomienka  Pokarhanie 

 CH D CH D CH D CH D prospeli CH D CH D CH D 

1. 5 8 - -  - - - 13 1 5 0 0 0 0 

3. 3 2 0 1. 1 - - - 7 0 2 0 0 1 0 

4. 6 4 5 0 0 0 0 0 15 4 4 0 0 0 0 

 14 14 5 1 1 0 0 0 35 5 11 0 0 1 0 

 

 

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

 

ZŠ Liešťany je neplnoorganizovaná škola s nízkym počtom zamestnancov. Tento typ školy 
podmieňuje aj základné špecifikum personálneho a sociálneho riadenia, a to, že ho vykonáva 
výlučne jedna osoba, v tomto prípade riaditeľ školy. V základnej škole sú tri učiteľky  a jedna 
vychovávateľka v ŠKD.  

Nevýhodou malého kolektívu je kumulácia funkcií a jednotlivých postov v škole, čo 
neúmerne zaťažuje všetky pedagogické pracovníčky. Napriek tomu sa všetky k svojim 
pracovným povinnostiam stavajú veľmi zodpovedne a ochotne plnia úlohy, ktoré sú im 
pridelené často aj nad rámec ich povinnosti.  

Všetky pedagogické pracovníčky si vo vlastnom záujme sústavne rozširujú svoju 
kvalifikáciu a získavajú nové kompetencie, aby mohli formovať vo svojich žiakoch tvorivé 
myslenie, zvyšovať ich gramotnosť v oblasti IKT, vychovávať z nich pracovitých, 
zodpovedných a morálne vyspelých ľudí.  

Silným motívom pre nás je spokojnosť s vlastnou prácou, sebarealizáciou, s dobrými 
výsledkami a vzťahmi s rodičmi i žiakmi. Problémy, ktoré sa v škole vyskytnú, sa snažíme 
riešiť bezodkladne a v čo najkratšom čase. 
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VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

školy 

 
Ďalšie vzdelávanie Počet 

absolventov 
Počet 

študujúcich 
Názov programu 

1.kvalifikačná skúška 2   

Kvalifikačné 2  Príprava kvalifik.učiteľov 1.st.ZŠ s rozšírením 
kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka 

Aktualizačné 3  Interaktívne technológie v vyučovacom procese 

 1  Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 

 1  Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia  
v pedagogickom povolaní  

 2  Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na 
ZŠ (ENGLISH ONE) 

 1  Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej 
výchovy 

 
 

Zoznam zamestnancov, ktorým bol priznaný kreditový príplatok 
podľa § 47 ods. 2 písm. a) bod 13, Z.z. č. 390/2011 

 
 

   Meno a priezvisko Počet uznan. 
kreditov 

1. Mgr. K. Repková (MD) 60 

Počet zamestnancov 

pedagogických nepedagogických 
Učiteľov ZŠ Učiteľov MŠ vychovávateľov iných V ZŠ V MŠ V ŠJ 

3 4 1 logopéd 1 1 4 

   asistent 1 

Počet Kvalifikovaných Čiastočne 
kvalifikovaných 

Nekvalifikovaných Spolu 

Učiteľov ZŠ 2 1  0 3 

Vychovávateľov 1 0 0 1 

Asistentov 

(do 31.12.2014) 

1 0 0 1 

Učiteľov NBV 1 0 0 1 

Učieľov MŠ 4 0 0 4 

Spolu 9 1 0 10 
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2. Bc. I. Ivanišová 30 

3. PaedDr. D. Cigániková 60 

4. Mgr. K. Hološková 60 

5. Bc. K. Kohútová 30 

6. M. Kistnerová 60 

7. Jana Juríčková 30 

 
 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 Spoločenské a kultúrne podujatia, aktivity, tradície: 

 5. 9. 2014  – Cvičenie v prírode 
12. 9. 2014  – Medzinárodný deň čokolády  
17. 9. 2014  – Svetový deň 1. pomoci 
24. 9. 2014  – Svetový deň mlieka 
26. 9. 2014 – Európsky deň jazykov 
29. 9. 2014  – Svetový deň srdca  
3. 10. 2014  – Mini karaoke show  
10. 10.2014 – Návšteva Tv Markíza a rádia Expres  
17. 10.2014  – Svetový deň výživy – tematický týždeň 
20. 10. 2014  – Medzinárodný deň stromov 
Didaktické hry – Ochrana prírody a človeka 
22. 10. 2014  –Šarkaniáda – spolupráca ZŠ s MŠ a s rodičmi  
29. 10. 2014  – Deň jablka  
29. 10. 2014 – Strašidelný večer v škole   
Záložka do knihy  
14. 11. 2014  – Medzinárodný deň tolerancie  
21. 11. 2014  – Európsky týždeň boja proti drogám  
20. 11. 2014 – Medzinárodný deň bez fajčenia  
Tvorivé dielne 
 1. 12. 2014  – Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska   
 5. 12. 2014  – Sviatok sv. Mikuláša  
 7. 12. 2014  – Uvítanie do života  
13. 12. 2014  – Posedenie pod jedličkou  
14. 12. 2014  – Vianočné koledovanie  
18. 12. 2014  – Pasovanie prvákov  
19. 12. 2014  – Vianočný koncert žiakov ZUŠ   
  9. 1. 2015 – Súťaž v stavaní snehuliakov  
 15. 1. 2015  – Výchovný koncert  
 20. 1. 2015  – Otvorená hodina pre predškolákov  
 28. 1. 2015  – Deň otvorených dverí  
  2. 2. 2015  – Zápis do 1. ročníka  
  4. 2. 2015  – Karneval  
 13. 3. 2015  – Školské kolo lit.-dramat.súťaže Hviezdoslavov Kubín  
 20. 3. 2015  – Vynášanie Moreny 
 24. 3. 2015  – Svetový deň vody  
  1. 4. 2015  – Svetový deň spánku  
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 14. 4. 2015 – Slávik Slovenska  
 30. 4. 2015  – Stavanie májov  
 10. 5. 2015  – Deň matiek  
 11. 5. 2015  – Exkurzia SKLENNÝ SEN  
  1. 6. 2015  – Medzinárodný deň detí  
 19. 6. 2015  – Nocovačka  
 22. 6. 2015  – Školský výlet - Habakuky 
 24. 6. 2015  – Rozlúčka štvrtákov so školou a spolužiakmi  
 

 Kultúrne podujatia pre deti: 
 koncert Viktora Guľváša - ,,Viktor“ – zábavné a poučné piesne - január          
 divadlo ,,Na traky“ s rozprávkou ,,Rozprávka z mlyna“ - apríl   
 divadlo ,,Na traky“ s rozprávkou ,, O vláčikovi Pomaláčikovi“ - máj   

                 

 Súťaž v zbere papiera a batérií 
 

 Besedy a stretnutia: 
 beseda s členmi PZ - DOV, ochrana zdravía a majetku 
 Knižný detektív - vzájomné prezentovanie prečítanej knihy výtvarnou, či ústnou 

formou -  beseda o knihe 
 

 Exkurzie a výlety: 
 Valaská Belá - návšteva sklárskej umeleckej dielne plné tajomného umenia 

prepleteného množstvom silných emotívnych dojmov 
 Donovaly - návšteva významnej partizánskej dedinky Kalište, ktorá bola vypálená a po 

smutnej realite sme sa preniesli do Dobšinského sveta rozprávok v kúzelnej krajinke 
Habakuky    

Podrobný popis jednotlivých aktivít tvorí prílohu č. 1 tejto správy. 

Spolupráca MŠ so ZŠ 

Každoročne sa snažíme o prehĺbenie spolupráce ZŠ a MŠ. Aj v tomto školskom roku sa deti z 
MŠ a ZŠ vzájomne navštevovali, realizovali spoločne mnohé akcie. Naši malí umelci 
navštevujúci ZUŠ si dokonca pre kamarátov z MŠ pripravili koncert. 

 

Prehľad jednotlivých spoločných aktivít 

priebežne Cieľavedomou spoluprácou základnej školy s materskou školou vytvoriť plynulý prechod od 
hravej činnosti k systematickej práci v škole 

november 
marec 

Spoluprácou pri diagnostike detí predchádzať problémom a podporovať  rozvíjanie nadania 
a talentu detí z MŠ  
-  čítaním našim najmladším kamarátom rozvíjať predčitateľskú  a čitateľskú gramotnosť detí, 
vytvárať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre 

október Spoločná jesenná akcia – farebný týždeň 

 Strašidelný večer, lampiónový sprievod 

október,  máj                                                   Spoločná návšteva krátkych divadelných predstavení v MŠ 

jeseň, jar Spoločná vychádzka do prírody, odovzdávanie poznatkov školákov v starostlivosti o životné 
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prostredie    

december Zachovávanie zvykov a tradícií - LUCIE 

 Spoločná Vianočná besiedka 

zimné mesiace Staráme sa o zvieratká ( zhotovenie kŕmidiel pre vtáčikov a kŕmenie zvieratiek v spolupráci 
s rodičmi a poľovníkmi 

január Súťaž o najkrajšieho snehuliaka 

 Návšteva detí v 1. ročníku 

február Spoločný karneval   

 Spoločná realizácia zápisu detí do ZŠ - účasť aj p.učiteliek z MŠ          

marec Zachovávanie zvykov a tradícií -  VYNÁŠANIE MORENY 

 Maľovanie, frotážovanie vajíčok ( burza) 

máj Zachovávanie zvykov a tradícií -  STAVANIE MÁJA 

 Besiedka pre naše mamičky 

 Dopravné hry na ihrisku v obci 

jún Spoločná oslava MDD 

 
  

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 
 vzdelávací projekt Integrované tematické vyučovanie (ITV) - vzdelávanie pre 21. 

storočie (v triedach vytvárame podmienky pre efektívne učenie, učíme deti, 
aby poznatky chápali v súvislostiach, objavné vyučovanie cez vlastný zážitok, 
rešpektujeme, že každý sa učí iným spôsobom - rozvoj 8 druhov inteligencií) 

 Škola priateľská k deťom (ŠPD) - celoročným zapájaním do aktivít súvisiacich 
s právami dieťaťa a prispievaním do zbierok UNICEF sme sa stali ŠPD 

 Škola podporujúca zdravie - propagácia zdravého spôsobu života 

 projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ - modernizácia vyučovania 
prostredníctvom IKT 

 Školské mlieko 

 Školské ovocie – ide o pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo 
vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl 

 Veselé zúbky - prostredníctvom IKT techniky sme sa zapojili do projektu, v ktorom 
deti získali poznatky a zručnosti týkajúce sa zubnej hygieny 

 Mliečny projekt – TAMI - aj zbieraním vrchnáčikov z jogurtov TAMI, sme podporovali 
zdravé stravovanie detí. 

 Svetový deň jazykov 

 Vyčistíme si Slovensko 

 Čítajme si – UNICEF 

 Záložka do knihy spája školy - medzinárodný projekt na podporu čítania a vytvárania 
priateľských vzťahov medzi deťmi a školami prostredníctvom výmeny záložiek do kníh 

 K interaktívnej tabuli QOMO a notebooku Lenovo, ktoré sme získali zapojením sa do 
projektu AMV sme získali ďalšiu interaktívnu tabuľu a notebook Lenovo – z projektu 
DIGIŠKOLA  

 Zapojením sa do projektu “Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Nové 
trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka v ZŠ ” (ENGLISH ONE) sme získali 
didaktické prostriedky na výučbu angličtiny pre učiteľa aj žiakov: 

- metodické príručky pre učiteľa 
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- digitálny vzdelávací obsah pre predmet ANJ 
- digitálny vzdelávací obsah pre predmet MAT v anglickom jazyku 
- sada pracovných listov pre každý ročník - pre 17 žiakov 

 Zapojením sa do projektu “Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - 
Zvýšenei kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy” sme získali sady 
pomôcok na: 

- pohybové hry - FRISBEE (sada) 
- športové hry - KUŽELE (sada), ROPE SKIPPING 
- individuálne športy - SADA PREKÁŽOK, GUMOVÝ ODRÁŽAČ, FIT LOPTA 
- plávanie a príroda - PLAVECKÝ SLÍŽ, SLACKLINE (naťahovacia guma na 

rovnováhu), SLIDEBOARD (trenažér) 
- gymnastika a estetická aktivita - OVERBALL, DYNA- BAND (naťahovací 

gumený pás), CD S HUDBOU, ŽINENKA, DIAGNOSTIKA.  
 

 
V priebehu školského roka sme sa zapojili do súťaží: 
 

 internetová výtvarná súťaž Svet očami detí 

 zrealizovali sme školské kolo matematickej Pytagoriády,  

 zrealizovali sme školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín 

 zrealizovali sme školské kolo súťaže v sólovom speve Slávik Slovenska. 
 

Naši žiaci boli síce v školských kolách súťaží ocenení, ale žiaľ, ani tí najtalentovanejší neboli 
našu školu reprezentovať v ďalších kolách. Potrebujú ešte získať potrebné sebavedomie a 
snáď ich väčšie úspechy ešte len čakajú. 
 
 

XI. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 
Triedy Učebne Iné priestory 

3 PC Kabinet s učeb. a šport.pom. WC pre chlapcov 

 Interaktívna Zborovňa Chodba so skrinkami 

 Herňa (ŠKD) Riaditeľňa, kancelária Chodba so skrinkami 

  WC pre dievčatá ŠJ 

  WC učiteľ Školský areál 

 
 

1. Školský klub detí (ŠKD) 

 
Hlavnými cieľmi výchovy v ŠKD sú rozvoj schopností, osvojenie vedomostí a návykov, 

získanie skúseností a sformovanie charakteru žiaka.  
Výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania pomáha odstraňovať 

a kompenzovať zaťaženie detí z vyučovania. Prioritou je relaxácia a aktívny pohyb.  
ŠKD rešpektuje psychohygienu dieťaťa, v každej záujmovej činnosti sa účinne rozvíja celá 

osobnosť dieťaťa. Práca pedagóga v ŠKD tvorí medzistupeň medzi vyučovaním v škole 
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a výchovou v rodine. ŠKD a ZŠ úzko spolupracujú v mnohých aktivitách. 
 
ŠKD je zameraný na nasledovné činnosti : 

 
 oddychová a rekreačná: odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny, 

otužovanie a upevňovanie zdravia 
 vychádzkami do blízkeho okolia a prírody, 
 relaxačnými hrami, pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu, 
 stolovými a tematickými hrami, vhodnými pohybovými hrami, 
 hrami podľa vlastného výberu detí s cieľom individuálnej sebarealizácie  

 záujmová: prispieva k uspokojovaniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich schopností a 
zručností formou , rozhovoru, názorných ukážok, hier a súťaží 

 príprava na vyučovanie: významnou činnosťou ŠKD je príprava na vyučovanie, pri 
ktorej si deti osvojujú správny spôsob učenia. Príprava na vyučovanie poskytuje 
deťom možnosť vypracovať si domáce úlohy a formou didaktických hier si upevňovať 
vedomosti získané na vyučovaní. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD prebieha v jednom oddelení podľa týždenných 
plánov, v ktorých sa rešpektujú individuálne záujmy dieťaťa, princíp dobrovoľnosti, 
príťažlivosti a práv dieťaťa. Miestnosť ŠKD sa využíva aj počas vyučovania napr. na 
precvičovanie posilňovacích cvikov na rebrinách a iné cvičenia, hry a aktivity žiakov.  

 

XII. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 
návrhov opatrení (SWOT analýza) 

 

Silné stránky školy (Strenghts): 

 kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabezpečovaný kvalifikovanými pedagogickými 
zamestnancami ( celkový priemer prospechu žiakov je 1,2) 

 snaha učiteľov odborne rásť prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 

 realizácia triednickych hodín formou ranných komunít, zameraných na celkový rozvoj 
osobnosti dieťaťa - s dôrazom na rozvoj gramotnosti, komunikačných i sociálnych 
zručností a všeobecného rozhľadu - spojenie školy s reálnym životom  

 dobrá spolupráca ZŠ a MŠ 

  orientácia  na vyučovanie cudzích jazykov -  anglický jazyk od 1.  ročníka,  

 fungujúci ŠKD 

 zapájanie sa do projektov 

 menší počet žiakov v triedach – možnosť individuálnej práce so žiakmi 

 priama činnosť asistenta učiteľa a logopéda vo výchovno-vzdelávacom procese 

 úzka spolupráca s odborníkmi z CPPPAP Prievidza 

 ponuka záujmových krúžkov 
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 dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie, neobmedzený prístup k internetu 
vo všetkých učebniach, možnosť využívania kopírky, interaktívnych tabúľ 

 školská knižnica 

 vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou 

 počítačová gramotnosť pedagógov 

 multifunkčné ihrisko 

 prezentácia školy na webe 

 dobrá spolupráca s väčšinou rodičov našej školy, zriaďovateľom, RZ, RŠ 

 

Slabé stránky školy ( Weaknesses): 

 

 staršie PC, chýba správca siete 

 ZŠ nemá vnútornú telocvičňu 

 obmedzené finančné zdroje na rozvoj školy 

 čiastočne nevyhovujúci esteticky stav budovy a šk. dvora 

 

Návrh opatrení 

 Vďaka aktívnej pomoci rodičov a obyvateľov obce Liešťany sa nám podarilo uspieť 
v súťaži EKOHRA. V spolupráci vedením obce, ktorá nám pomohla s dofinancovaním 
projektu sa nám podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko pre deti. Nie je len náhradou 
za telocvičňu, ktorá nám chýbala, ale ponúka nám predovšetkým možnosť bezpečného 
pohybu na čerstvom vzduchu. 

 Našou snahou bude sledovať rôzne granty a podľa možností hlavne v spolupráci 
s rodičmi sa do nich zapájať, aby sme získali čo najviac finančných prostriedkov na 
zatraktívnenie školy a zefektívnenie vyučovacieho procesu. 

 V spolupráci s RZ, RŠ a obcou Liešťany sa pokúsime pre žiakov získať do užívania priestory 
v budove školy (súčasné fitnes), ktoré by mohli škole slúžiť ako telocvičňa. 

 

 

Príležitosti (Oprtunities) 

 – to, čo by nám mohlo pomôcť, čo by sme mohli využiť 

 možnosť vzdelávania sa ped.zamestnancov, možnosť zvyšovania svojej odbornosti - 
vykonanie prvej a druhej atestácie 

 vyučovanie angl.jazyka od 1.ročníka - nadviazanie na výučbu ANJ už v MŠ 

 spolupráca so Súkromnou základnou umeleckou školou v Prievidzi - v hudobnom, 
výtvarnom i tanečnom odbore 

 zviditeľňovanie školy - pravidelná aktualizácia webstránky školy, príprava kultúrnych 
podujatí pre verejnosť, prezentácia našej práce na verejnosti napr. formou školských 
novín 
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 spolupráca s aktívnymi rodičmi, akcie pre rodičov a verejnosť 

 zapájanie sa a získavanie financií z grantov 

 využívanie fitnescentra ako náhradu teločvične 

 

Ohrozenia ( Threats) 

 

 zmena legislatívy, napr. zákona o financovaní škôl (nie na žiaka, ale na triedu) 

 nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku školy  

 zvyšujúca sa administratíva a byrokracia vo výchovno-vzdelávacej práci 

 demografický vývoj obyvateľstva má tendenciu s klesajúcim počtom žiakov 

 racionalizačné opatrenia 

 neobjektívnosť niektorých rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania 

 strata podpory vedenia obce 

 zvyšujúce sa finančné zaťaženie rodičov – zvyšovanie poplatkov 

 

XIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium 

 

Naša základná škola úspešne pripravuje žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky. 
Výchovno - vzdelávacia činnosť sa riadi ŠkVP, plánom práce školy na školský rok 2014/2015, 
plánom práce metodického združenia, konkrétne rozpracovanými mesačnými plánmi 
a rozdelením úloh medzi jednotlivých zamestnancov. 

Školský vzdelávací program je vypracovaný podľa ISCED I tak, aby predovšetkým kvalitne 
napĺňal vzdelávacie ciele a kompetencie uvedené v Štátnom vzdelávacom programe. 
Doplnením vyučovacích hodín cudzieho jazyka už od 1.ročníka rozvíjame jazykové zručnosti 
detí prihliadajúc na to, že sa najlepšie vyvíjajú od útleho veku, nadväzne na MŠ. Zároveň sme 
využívali aktuálne možnosti školy a regiónu a nabádali rodičov a žiakov ku spolupráci, vnímali 
a podľa možností rešpektovali ich návrhy a požiadavky.  

Výchovno- vzdelávacie ciele sme plnili s prihliadaním na špeciálne výchovno- vzdelávacie 
potreby (ŠVVP) detí, objektívnym hodnotením individuálnych vedomostí, schopností a 
zručností sme prispievali k pozitívnemu sebahodnoteniu a sebapoňatiu detí.  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť im, ale aj rodičom spätnú 
väzbu o tom, ako zvládli danú problematiku, aké pokroky dosiahli, i v čom majú nedostatky. 
Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je povzbudenie, motivuácia žiakov k ďalšiemu 
vzdelávaniu a sebazdokonaľovaniu, ale i návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 
Klasifikácia je prepojená so slovným hodnotením (ústnym alebo písomným). Slovné 
hodnotenie, alebo tzv. "Obrázkové vysvedčenie" je aj obľúbeným doplnením klasického 
vysvedčenia.  
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Vytváraním mozgovokompatibilného prostredia a rodinnej klímy sme vytvárali 
podmienky na efektívny proces osvojovania všeobecného vzdelania, smerujúceho 
k celoživotnému vzdelávaniu, ale aj k praktickému využívaniu osvojených vedomostí, 
zručností, schopností, návykov a skúseností v praktickom živote. Usilujeme sa o všestranný 
rozvoj osobnosti každého žiaka, na základe pochopenia a prijatia všeobecných platných 
mravných noriem práv dieťaťa, s dôrazom na zdravý životný štýl a zmysluplné využívanie 
voľného času žiakov. 

Samozrejmou súčasťou vyučovania je využívanie dostupných moderných informačno-
komunikačných technológiíi, ktorá plynule nadväzuje na získané komunikačné zručnosti, 
schopnosti a vedomosti, vštepované žiakom.  

 

XIV. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

Psychohygienické podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov sú dodržiavané a v súlade 
so schváleným prevádzkovým poriadkom školy. Správne zostavený rozvrh hodín je hlavným 
predpokladom prevencie nadmerného preťažovania žiakov. 

Jednotlivé činnosti na hodinách sú cieľavedome systematicky organizované tak, aby sa 
vytvoril zmysluplný celok, pri ktorom sa strieda práca a odpočinok  

Veľká prestávka sa využíva na pohyb detí na čerstvom vzduchu a jednoduché pohybové 
aktivity, ktoré prispievajú k efektívnosti vyučovania. Prosociálnymi aktiviami, hrami 
a rozhovormi a inými aktivitami vytvárame v triedach priaznivú sociálno – emocionálnu klímu 
a pozitívne medziľudské vzťahy, čím sa u detí utvára základ duševného zdravia a emocionálna 
stabilita. 

Voľnočasové aktivity 

 
Názov záujmového útvaru Počet detí Vedúci 

Pohybobo - relaxačný krúžok 16 PaedDr. D. Cigániková 

Angličtina cez PC 13 PaedDr. D. Cigániková 

 
 
Okrem záujmovej činnosti v krúžkoch mali deti našej ZŠ s MŠ možnosť rozvíjať svoj talent aj v 
hudonom, tanečnom a výtvarnom odbore SZUŠ so sídlom v Prievidzi. 
 

 Výtvarný 
odbor 

Tanečný 
odbor 

Hudobný odbor 

Odbor ZUŠ Sopránová 
zobcová 
flauta 

Klavír Gitara Husle 

Počet detí z MŠ 5 19 8 3 0 2 

Počet detí zo ZŠ 8 12 6 4 10 2 

Spolu 13 31 14 7 10 4 
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XV. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 

 

Minuloročný zostatok 5737,5 

 
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 
* (normatívne finančné prostriedky): PK- podľa stavu žiakov k 15.9.2013 schválený rozpočet 
na finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
* (nenormatívne -účelové - finančné prostriedky):  

 príspevky na žiakov zo SZP - dotácia z ÚPSVaR na školské potreby a na stravu 
pre žiakov zo SZP  

 doprava žiakov z obce Nevidzany  

 asistenti učiteľa 

 vzdelávacie poukazy - zo štátneho rozpočtu na záujmové vzdelávanie pre jedného 
žiaka základnej školy.- vydaných - 20, prijatých - 22 vzdelávacích poukazov. Finančné 
prostriedky boli využité na odmeny vedúcim záujmových útvarov. 

 
2. Finančné  prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení  podľa 
finančných aktivít: 

 
 Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Liešťany zabezpečilo v šk.roku 2014/2015: 

- poplatok za webstránku ZŠ s MŠ,  

- Mikulášske balíčky,  

- odmeny na karneval,  

- knihu na pamiatku pre odchádzajúcich štvrtákov,  

mes. PK Asiste
nt 

SZP HN- 
strava 

HN 
pom. 

PK 
dopr. 

VP OK Vl.P ŠJ OK MŠ OK ŠKD OK 

9. 8601 600  27         

10. 9351 600     285      

11. 9723,73 600 45 21  160 97,8      

12. 8749,76 624 22 40  -22,25       

Zostat 706,67  166,42   22,25 110 40 40    

1. 5540,   129    8412,5  2000 5775 637,5 

2. 6798   47 49,8   8412,5 470 2000 5775 637,5 

3. 6169 321 51 91  213 384 8412,5 1566,3 2000 5775 637,5 

4. 6169 321 51     8565,8 3123,5 2025 5903,3 637,5 

5. 6169 322  123   196,14 8565,8 1392,9 2025 5903,3 637,5 

6. 6169 322  85  213  8565,8 402,5 2025 5903,3 637,5 

7. 6169 322 35 21    8565,8 1029,4 2025 5903,3 637,5 

8. 6169 322  40    8565,8  2025 5903,3 637,5 

Spolu 86484,16 4354 370,42 624 49,8 586 1072,9
4 

68106,
5 

8024,6 16125 46841,5 5100 

OK zvyš.        4946,7     

Spolu 86484,16 4354 370,42 624 49,8 586 1072,9
4 

73053,
2 

8024,6 16125 46841,5 5100 
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- doplatok poplatku za ŠKD vo výške 1,50€ /mesiac za žiaka - za mesiace január - jún 

2015 v celkovej výške 120 €. 

 

 

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

 
Cieľom našej školy je vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť 

a zdôvodniť svoje názory, získal základ najdôležitejších poznatkov z prírodovedných 
a spoločenských vied a dokáže sa vyjadrovať v materinskom jazyku ústne i písomne a bol 
vedený k úcte k životu a ku všetkému, čo vytvorila ľudská spoločnosť, k rodnej obci k regiónu 
a k vlasti.  

 
Viesť proces edukácie tak, aby deti dokázali: 

 socializovať sa v škole, rodine, spoločnosti  
 celoživotne a iniciatívne sa vzdelávať  
 asertívne komunikovať v rodnom i v cudzom jazyku  
 vidieť a vedieť prežívať krásu súčasnosti i minulosti  
 žiť zdravým štýlom života  
 reálne zhodnotiť svoje možnosti na trhu práce. 

Úlohou učiteľa je teda: 

 efektívne plniť ciele výchovy a vzdelávania §4 Zákona o výchove a vzdelávaní 
č. 245/2008 (Školský zákon) 

 zvýšiť účasť rodičov na dianí v škole a spoluprácu s MŠ, podpora a spolupráca 
s vedením školy 

 zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov diferencovaným prístupom k talentovaným, 
slaboprospievajúcim žiakom a  k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami: 

 odhaliť nadané deti a venovať im mimoriadnu pozornosť v ich individuálnom rozvoji, i 
v príprave na súťaže a olympiády 

 zdokonaľovať samostatné a dôsledné čítanie s porozumením. Pestovať schopnosť 
pracovať s textom, rozvíjať vlastnú tvorbu, komunikačné schopnosti, individuálne 
štúdium 

 venovať pozornosť písomnému prejavu žiakov, priebežne kontrolovať estetickú    
úroveň písomností 

 do vyučovacieho procesu zavádzať nové, inovatívne  netradičné metódy a formy  

 vyučovania a využívania rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie ako aj 
miesto vyučovania (knižnica, náučný chodník) 

 individualizovať vyučovací proces – vytvárať vhodné podmienky všetkým žiakom 

 poskytovať všetkým žiakom dostatok podnetov v rámci základného vzdelania 
k rozvoju všetkých ich kľúčových kompetencií novými modernými metódami a 
formami  

 vzbudzovať u žiakov záujem samostatne a zodpovedne poznávať, prežívať a tvoriť 
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v prostredí školy i mimo nej  

 podporovať rozvoj zdravého životného štýlu a pohybových schopností žiakov 
v školských i mimoškolských aktivitách  

 vštepovať žiakom toleranciu a humánne myslenie, úctu k tradíciám a národnému 
i celosvetovému dedičstvu  

 rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov 
- v materinskom jazyku  
- v cudzom jazyku  
- v informačných a komunikačných technológiách  
- v sociálnych vzťahoch  

 využívanie informačných technológií vo výučbe a domácej príprave 

 rozvíjanie národného povedomia, čitateľskej gramotnosti 

 zapájanie sa do projektov 

 naďalej spolupracovať s rodičmi a inými organizáciami a inštitúciami 

 získavať finančné prostriedky na obnovu a modernizáciu školy 

 upevňovanie hygienických návykov 

 utužovanie vzťahov medzi žiakmi 

 upevňovanie sebaobslužných návykov 

 pestovanie lásky k prírode, histórii a spoločenskému prostrediu okolo nás – ochrana 
životného prostredia 

 obohacovanie žiakov o nové poznatky a vedomosti hravou, zábavnou formou 

 rozvíjanie pozitívnych, vôľových vlastností, odstraňovanie zlozvyky a sklonov 
k agresivite 

 rozvíjanie výnimočných schopností a nadania detí, podporovanie talentu 

 individuálny prístup k deťom s poruchami správania a slabším prospechom 

 vytváranie estetického prostredia 

 štúdium odbornej literatúry 

 vychovávani v duchu humanizmu 

 predchádzanie všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu 

 dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd 
 efektívne využívanie voľného času detí, s dôrazom na ochranu zdravia a dostatok 

pohybovej aktivity 

 zefektívnenie práce s interaktívnou tabuľou - modernizácia vyučovania. 

 

 

 

  

XVIII. Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a 
rodičom  
 

1. Spolupráca školy s rodičmi 

 
Záujem o dianie a problémy v ZŠ prejavuje RŠ aj RZ. Pomáhajú aj pri riešení problémov 

ZŠ, ktoré vznikajú hlavne poklesom detí v ZŠ, a to nielen tým, že demografická krivka klesá, 
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ale aj napriek snahe stabilizovať situáciu a vzťahy v ZŠ, niektorí rodičia ZŠ nedôverujú. ZŠ sa 
tak prvýkrát za obdobie jej dlhej histórie dostala do finančných problémov, ktorých riešenie 
stojí pred nami.  

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Liešťany sa aktívne podieľa na organizácií rodičovských 
stretnutí a na príprave rôznych spoločných aktivít, nielen pre deti. 

 
 

2. Poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

 
Naša ZŠ spolupracuje s CPPPaP v Prievidzi, ktoré poskytuje prostredníctvom špeciálnych 

pedagógov a psychológov odbornú starostlivosť žiakom, ktorí to potrebujú - 
diagnostikovanie, odporúčania pre pedagógov i rodičov, pokyny k metodickým postupom 
a hodnoteniu, ktoré treba pri práci s jednotlivými deťmi rešpektovať. 

Rovnaké služby poskytuje našim žiakom ZŠ aj CŠPP v Prievidzi 
Veľkým pozitívom našej ZŠ s MŠ je poskytovanie logopedickej intervencie priamo 

v budove ZŠ, ktoré je našim deťom poskytované v spolupráci s CŠPP pri ZŠI pre žiakov 
s narušenou komunikačnou schopnosťou v Brezulupoch. Žiakom našej Zš i MŠ je poskytnutá 
logopedickú starostlivosť a zároveň výborná spolupráca so ZŠ, s asistentom našej ZŠ, i spätná 
väzba pre rodičov. Asistent je s logopédom v priamom kontakte a pomáha v intenzívnej a 
pravidelnej logopedickej náprave. Samozrejme, do spolupráce sú zapojení aj rodičia detí 

 
 

3. Spolupráca školy a verejnosti 

 
Naša ZŠ s MŠ má snahu rozvíjať a prehlbovať aj spoluprácu s verejnosťou . Má záujem 

podieľať sa na kultúrnom živote obce - udržiavať regionálne zvyky a tradície ako Mikuláš, 
Lucie, Vynášanie Moreny, Stavanie mája, ale aj pripravoať kultúrne programy na rôzne 
príležitosti - uvítanie detí do života, program pre darcov krvi, dôchodcov, program ku dňu 
matiek, MDD, v spolupráci s RZ pomôcť rodičom pri zmysluplnom využívaní voľného času detí 
aj počas letných prázdnin. 
 
 
V Liešťanoch 2.septembra 2015        
 Mgr.Katarína Hološková 
 

 
 
Použité skratky: 

ŠVVP - špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby  
CPPPaP - centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
CŠPP - centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
PŠD - povinná školská dochádzka 
ETV - etická výchova 
NBV - náboženská výchova 
DOV- dopravná výchova 
SČK - Slovenský červený kríž 
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ŠKD - školský klub detí (školská družina) 
ŠPD - škola priateľská k deťom 
IKT- informačné a komunikačné technológie 
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (detská celoslovenská organizácia)  
ŠVP - Štátny vzdelávací program = záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele 
vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať 
ŠkVP - školský vzdelávací program - vypracuje každá ZŠ konkrétne na jej podmienky 
PK - prenesené kompetencie 
OK - originálne kompetencie 
SZP - príspevok na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 
HN - príspevok pre deti s rodiny v hmotnej núdzi 
Vl.P. - vlastné príjmy 

 
 



 

23 

 

Príloha č.1 

Šk. aktivity 2014/ 2015 
 

2. 9. 2014 – Slávnostné otvorenie šk. roka 

Nový šk. rok otvoril srdečný príhovor p. riaditeľky a uvítanie nových žiakov, prvákov. 
A môžeme úspešne a s elánom vykročiť do nového šk. roka 2014/ 2015. 
 

5. 9. 2014 – Cvičenie v prírode 

Pod vedením p. vychovávateľky Martušky sme sa prvé dve vyučovacie hodiny venovali 
teoretickej príprave na dnešné cvičenie v prírode, povedali sme si, ako sa v prírode správame, 
a nezabudli sme si spomenúť, ako sa poskytuje 1. pomoc poranenému. Potom sme sa na dve 
hodiny vybrali do terénu, kde sme si celú teóriu vyskúšali v praxi. V tento krásny deň bolo 
odmenou pre nás opekanie špekáčikov a slaninky. Už sme boli poriadne hladní... 
 

12. 9. 2014 – Medzinárodný deň čokolády 

V tento deň sme si doniesli do školy kopec čokoládových maškŕt a popri tom  našom  
maškrtení sme sa rozprávali o čokoláde, o jej význame, o tom, ako vzniká, čo všetko sa z nej 
dá vyrobiť. Obaly z rôznych maškrtiek sme odovzdali  p. učiteľke Denise, ktorá ich použila pri 
tvorbe nástenky o čokoláde a o dnešnom čokoládovom dni. 
 

17. 9. 2014 – Svetový deň 1. pomoci 
P. uč. Deniska nám  nachystala  na  rannú  komunitu obrazoky o tom, ako máme poskytnúť 
prvú pomoi. Bolo to pre nás všetkých veľmi poučné. Rozprávali sme si o tom, ako zastavíme 
spolužiakovi krvácanie z nosa, alebo ako spolužiačke pomôžeme, keď si poraní koleno, 
a dokonca sme hovorili aj o tom, koho máme zavolať, keď náš kamarát cíti nevoľnosť. 

24. 9. 2014 – Svetový deň mlieka 

Na dnešný deň nám p. učiteľka Denisa nachystala biele aktivity. Na rannej komunite sme si 
rozprávali o význame mlieka, povedali sme si o tom, ako sa mliečko dostane až na náš stôl, čo 
všetko sa z mlieka vyrába. Počas rannej komunity sme mohli ochutnávať všetky mliečne 
výrobky, ktoré sme si priniesli z domu.  A samozrejme neoddeliteľnou súčasťou dnešného 
dňa, bola biela farba na našom odeve. Aj naše milé tety kuchárky na nás v tento biely deň 
mysleli, pretože na desiatu a obed nám nachystali mliečne jedlá. 
 

26. 9. 2014 – Európsky deň jazykov 

Dnešný deň sme oslávili piesňou „Hlava, ramená, kolená, ...“ v troch jazykoch, ktoré 
poznáme, a to v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. P. učiteľke Katke Hološkovej 
srdečne ďakujeme za tak spevavé spríjemnenie dnešnej komunity. 
 

29. 9. 2014 – Svetový deň srdca 

P. učiteľky sa spolu so žiakmi porozprávali o význame a jedinečnosti nášho srdca. Dôležité 
bolo, aby si žiaci uvedomili, že srdiečko má okrem svojej životnej úlohy v ľudskom tele aj inú 
úlohu, a to zbližovať ľudí, byť k sebe milší a vedieť si prejavovať lásku, ktorej nakoniec je 
práve spomínané srdce symbolom.  A aby sme si mohli na naše srdiečko a jeho význam 
spomenúť častejšie, venovala p. učiteľka Denisa, tomuto dňu a aktivitám spojeným s týmto 
dňom, nástenku na školskej chodbe.    
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3. 10. 2014 – Mini karaoke show 

V našej škole sa po prvýkrát uskutočnila súťaž v speve moderných pesničiek. Deti z našej 
školy, ale aj naši bývalí žiaci, nám zaspievali v karaoke verzii svoje obľúbené piesne od 
známych slovenských spevákov a speváčok. Celý program uvádzali Spievanka a Zahrajko. 
V závere tejto šou zatancovali žiaci a škôlkári z tanečno – dramatického krúžku (ZUŠ). Na 
konci boli všetci speváci a speváčky ocenení lietajúcim drakom. Spievanka a Zahrajko sa 
rozhodli, že všetci súťažiaci budú na 1. mieste, pretože spievali výborne! 
 

10. 10. 2014 – Farebný týždeň v škole 

6. Aj v tomto školskom roku nachystali p. učiteľky pre nás všetkých týždeň plný farebnej 
zábavy. Každý deň sme prišli do školy oblečení v inej farbe. Všetko farebné sme si na sebe 
každý deň zrátali, a po farebnom týždni bolo veľké vyhodnotenie. V pondelok sme boli 
oblečení v modrej. V utorok sme boli červení, v stredu sme boli zelení, vo štvrtok sme boli 
žltí, no a v piatok sme prišli v hnedej farbe. Odmenou pre nás všetkých bola nielen zábava, 
ale aj balóny, cukríky a rôzne iné ocenenia, ako napr. šmolko - vrecúška, kartičky, karty, ... 
 

10. 10. 2014 – Markíza a rádio Expres 
V piatok sme sa stali na maličkú chvíľu súčasťou televízie Markíza a rádia Expres. Oslovila nás 
ZŠ z Čavoja, či by sme sa chceli pridať k ním a absolvovať spoločne výlet do Bratislavy. No, 
odmietnite takúto ponuku!  Nedá sa to... V Markíze sme sa pozreli do štúdií, v ktorých sa 
natáča Teleráno, Reflex, Počasie a Televízne noviny. Rozprávali sme sa s redaktorom relácie 
Reflex p. Vince a autográm nám neodmietli poskytnúť veselá Peťa Polnišová, Zuzka Šebová 
a vtipní páni Dangl a Pomajbo. Potom sme sa vybrali do rádia Expres, kde nás celý čas 
sprevádzal ukecaný šéf. Pozreli sme sa, ako vyzerá štúdio a pult, za ktorým sedí moderátor. No 
a nakoniec sme si mohli zaspievať pesničku Cesty 2. triedy. Dostali sme aj skvelé darčeky, a to 
tričká s logom rádia Expres a svietiace tyčinky. Bol to nádherný zážitok na celý život. 

17. 10. 2014 – Svetový deň výživy – tematický týždeň 

A je tu ďalší zábavný a zároveň veľmi zaujímavý týždeň, ktorý pre nás pripravili p. učiteľky. 
Každý deň bol venovaný niečomu inému, no hlavne zdravému. V pondelok sme si rozprávali 
o ovocí, v utorok sme sa venovali zelenine, v stredu sme si povedali o význame mlieka a vo 
štvrtok sme si hovorili o cereáliách. V piatok sme mali zhrnutie celého týždňa. Každý deň sme 
si mohli do školy doniesť ochutnávku, vhodnú pre daný deň. Takže sme sa počas tohto týždňa 
nielen zabavili a najedli, ale aj sme sa zasa niečo nové naučili o zdravom a chutnom 
stravovaní, s ktorým súvisí aj slušné stolovanie. 
 

20. 10. 2014 – Medzinárodný deň stromov 
Dnešný deň sme všetci venovali stromom - rozprávali sme si o ich nenahraditeľnosti, 
vysádzaní, ale aj o tom, ako rôzne ich my ľudia využívame. ťažbe, spracovaniu.Nezabudli sme 
ani na to, že si ich musíme chrániť a pestovať, a preto sme si spoločne vyrobili krásne stromy, 
ktoré sme si vystavili v triedach. 

Didaktické hry – Ochrana prírody a človeka 
Dnes ráno nás v škole prekvapilo varivné volanie “Hórííí,” a tak nám nezostávalo nič iné, iba 
bezpečne a ohľaduplne vybehnuť na školksý dvor - samozrejme, každá trieda tým správnym 
východom. Potom sme si rozprávali o dôležitých telef. číslach, záchrane ľudského života 
a všetkých záchranných zložkách, ktoré máme na Slovensku. A nezostalo len pri slovách a 
obrázkoch na interaktívnej tabuli, nakoniec sme si mohli všetko naučené vyskúšať aj vonku v 
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prírode. 

22. 10. 2014 - Šarkaniáda – spolupráca ZŠ s MŠ a s rodičmi 

V stredu popoludní sme sa všetci (škôlkári, školáci, p. učiteľky, p. vychovávateľka a rodičia) 
stretli na futbalovom ihrisku. Doniesli sme si malých i veľkých, krásnych, farebných, okatých 
i bez očí šarkánov a drakov. Samozrejme sme si nezabudli pribaliť aj úsmev, dobrú náladu 
a pokriky „Utekaj!, Bež!, Drž!, Ťahaj!, Letí!“ ... Za tento nádherne „uletený, slnečný a vyfučaný 
“ deň, ďakujeme p. učiteľkám.  

29. 10. 2014 – Deň jablka 

Dnes sme sa dozvedeli veľa nového o jabĺčko, ktoré sme už všetci videli i ochutnali. A presa 
sme o ňom toľko nevedeli. Hovorili sme si o dôležitosti jabĺčka pre naše zdravie, o jeho 
vitamínoch, kedy a ako je najlepšie jabĺčko konzumovať. Samozrejme, že sme si jabĺčko aj 
priniesli-  poniektorí aj jablčnú dobrotu v podobe výborného koláčika a ochutnali. Mňam...  
 

29. 10. 2014 – Strašidelný večer v škole 

Jáááj! Óch! Pomóóóc! ...takto, ba aj podobne kričali veľkí aj malí od strachu. Pani učiteľky  zo 
ZŠ a poniektoré maminy, nachystali školu do strašidelnej podoby. V jednej triede čakal  na 
škôlkárov a školákov strašidelný tunel, v ktorom boli hady, pavúky, myši, potkany, kostry, ... . 
V ďalšej triede boli strašidelné aktivity - tu sme si mohli vyrobiť strašidielko, vymaľovať 
strašidelný obrázok alebo fixkou nakresliť na vrchnáčik z PET fľaše strašidelnú tvár. Po týchto 
aktivitkách sme sa spoločne vybrali s lampášmi a lampiónmi po dedine. A aby sme boli všetci 
celkom spokojní, nakoniec sme si ešte trošíčka zatancovali, občerstvili sa a pobrali sme sa živí, 
vystrašení a vytešení domov. Poviem vám, že nakoniec na žiadnom z nás nebolo vidieť ani 
najmenší náznak strachu, ale skôr sme sa všetci tvárili šťastne, radostne a spokojne...   ... tak, 
aký to bol strašidelný večer? :-) 
 

Záložka do knihy 

P. vychovávateľka Martuška nás ešte v septembri prihlásila do projektu pre celé Slovesnko a 
dokonca aj Čechy. To preto sme všetci usilovne vyrábali záložky a veľmi pekné.udú pomáhať 
našim kamarátom zo ZŠ Hlubočky v Mariánskom Údolí. Boli na nich naše obľúbené rozprávky 
a rozprávkové postavy. Naši kamaráti nám zaslali krásne záložky - Šmolkov, niektoré 
postavičky mali pohyblivé hlavy, ba dokonca sa našli aj zbrojnoši, ...  a krátky list. Veľmi sa 
tešíme tejto krásnej medziškolskej a medzištátnej aktivite. 
 

14. 11. 2014 - Medzinárodný deň tolerancie 

Pri príležitosti tohto dňa sme sa spoločne na rannej komunite porozprávali o tom, čo je to 
tolerancia a ako by sme sa podľa toho mali k sebe správať, a to nie iba vtedy, keď sa 
o tolerancii rozprávame, ale na každom kroku a všade, pretože do styku s ľuďmi prichádzame 
denne. Máme právo byť tolerovaný, a preto je potrebné aj tolerovať iných. 
 

21. 11. 2014 – Európsky týždeň boja proti drogám 

Celý tento týždeň, no hlavne počas komunít, venovali protidrogovej problematike. Hovorili 
sme si o alkohole a fajčení, o ich nepriaznivom a škodlivom vplyve na naše detské telo, 
povedali sme si o tom, prečo ľudia začínajú fajčiť a piť alkohol. Spoločne sme si o tom 
vypracovali pracovné listy.  
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20. 11. 2014 – Medzinárodný deň bez fajčenia 

Dnešný deň sme sa zamerali hlavne na zlozvyk akým je fajčenie. Ráno sme sa všetci stretli 
v prváckej triede. Tu sme sa na koberci v kruhu rozprávali o fajčení, o jeho škodlivosti na naše 
telo, aj o tom, aké ľahké je začať a aké nesmierne ťažké je skončiť s fajčením. 
 

Tvorivé dielne 

Celý týždeň do našej školy mohli nosiť rodičia žiakov ZŠ Liešťany výrobky do Vianočnej burzy. 
Peniažky z predaja darovali našej škole. Veľmi pekne ďakujem všetkým snaživým a tvorivým 
rodičom.  
 

1. 12. 2014 Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska  
Pri príležitosti otvorenia multifunkčného ihriska sa na školskom dvore v tento, aj keď upršaný 
deň, stretlo veľa žiakov zo ZŠ aj MŠ, rodičia, občania Liešťan, p. učiteľky, poslanci, p. starosta 
a p. Bezák – hovorca spoločnosti LIDL. Dve naše bývalé žiačky, Lenka Potočná a Katka 
Hološková, vítali všetkých hostí chlebom a soľou. Úvodné slovo mal p. starosta obce Liešťany, 
všetkých prítomných privítala aj p. riaditeľka našej školy. Žiaci zaspievali hymnu našej školy 
a zarecitovali básničku o zbere PET fliaš, ktorú vymyslela (ako aj hymnu našej školy) naša 
šikovná p. riaditeľka Katka Hološková. Potom sme sa všetci za spevu žiakov a „PET – 
fľašového“ pochodu presunuli k novému ihrisku. P. starosta a p. Bezák slávnostne otvorili 
ihrisko prestrihnutím červenej stužky a všetky deti ZŠ a MŠ si na ihrisku zaspievali a zahrali 
Zlatú bránu. Hádam najkrajší pohľad, je pohľad na usmiatu detskú tvár, a za to, že sa naše 
deti usmievali pri otváraní multifunkčného ihriska ďakujeme všetkým zaangažovaným, 
ktorých nič neodradilo pri spoločnom zbere plastových fliaš. Ďakujeme. 
 

5. 12. 2014 - Sviatok sv. Mikuláša 

...a prišiel aj k nám! Všetci sme sa tešili na príchod Mikuláša do našej školy. Deťúrence boli 
plné očakávaní, či príde, koho si prizve so sebou na pomoc – anjela alebo čerta, a čo donesie 
– akú maškrtu.  V tento netradičný a hlavne pre deti deň plný očakávaní, zavítal do 
našej školy Mikuláš. Vzorní žiaci dostali od Mikuláša sladkú odmenu a našli sa aj takí žiaci, 
ktorí Mikulášovi a anjelovi zaspievali, či zarecitovali dáku mikulášsku pesničku alebo básničku. 
Uvidíme, akí slušní, či neposlušní budeme až do budúceho príchodu Mikuláša, či budeme ním 
opäť odmenení alebo napomenutí. 
 

7. 12.  2014  - Uvítanie do života 

Naše milé druháčky za hudobného doprovodu p. uč. Katky uvítali ďalších novonarodených 
občanov. Aj táto milá aktivita je dôkazov pevnej spolupráce školy s OcÚ.  
 

13. 12. 2014 - Posedenie pod jedličkou 
Vďaka dobrej spolupráci s OcÚ sa uskutočnila ďalšia milá akcia. Celé dlhé týždne, si p. 
učiteľky spolu so žiakmi pripravovali krásne pásmo scénok, kolied a tančekov. V KD vystúpili 
všetci, vrátane škôlkarov a žiakov zo ZUŠ. Aj keď poniektorí účinkujúci mali obrovskú trému, 
a nie všetko bolo podľa nacvičených scenárov, vystúpenie bolo krásne, zaujímavé a pútavé. 

14. 12. 2014 – Vianočné koledovanie 
Nedeľné ráno po skončení sv. omše v kaplnke, sa uskutočnil vianočný predaj výrobkov, 
zhotovených a vyrobených žiakmi z výtvarného odboru ZUŠ a rodičmi, ktorí tiež prispeli 
svojou šikovnosťou. Predaj bol spojený s vianočným koledovaním za hudobného doprovodu 
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p. uč. Katky, ktorá deti sprevádzala hrou na gitare. Na zahriatie kupujúcich, sa podával 
vianočný punč. 

18. 12. 2014 - Pasovanie prvákov 

Predposledný deň pred vianočnými prázdninami boli naši prváčikovia pasovaní za veľkých 
školákov. Triedna p. uč. Katka si nachystala veľmi milé pasovanie, resp. priebeh pasovania 
prvákov. Pani učiteľka Katka sa zmenila na Snehulienku a z malých prváčikov bolo odrazu 
sedem maličkých, statočných a  šikovných trpaslíkov. Snehulienka mala nachystané rôzne 
úlohy pre trpaslíkov, ktorí čítali, počítali, spievali, recitovali a veru si aj zacvičili. Nakoniec 
každý jeden trpaslík bol odmenený čudesnou „maškrtou“ a pasovacím dekrétom. 
A samozrejme, my všetci ich kamaráti, prajeme našim prváčikom, aby aj naďalej boli takí 
usilovní ako v deň ich veľkého pasovania. Prváci držte sa! 
 

19. 12. 2014 – Vianočný  koncert žiakov ZUŠ 
Všetci žiaci ZŠ a MŠ z odborov ZUŠ (hudobný, tanečný, výtvarný) spríjemnili predvianočné 
popoludnie svojim spolužiakom a rodičom vianočným koncertom. Hudobníci nám ukázali, 
ako sa naučili hrať na mnohých hudobných nástrojoch, ako sú flauta, husle, gitara a klavír. 
Tanečníci nám zasa ukázali, ako si nacvičli rôzne tančeky a scénky, a výtvarníci sa popýšili 
svojimi výtvormi, ktoré si vyrobili a namaľovali počas ich stretnutí.  
 

9. 1. 2015 - Súťaž v stavaní snehuliakov 

Hurááá, konečne sme sa dočkali snehovej nádielky, aj keď už po vianočných prázdninách! Na 
hodine výtvarnej výchovy vybehli deti, za dozoru p. vychovávateľky Bartovej, na školský dvor 
a súťažili v stavaní snehuliakov a rôznych postavičiek zo snehu. Keďže každý jeden snehuliak, 
či snehové čudo – mudo bolo najbelšie, najsnehovejšie, najlepšie, najkrajšie, či netypické, 
víťazom tejto studenej, snehovej a ku koncu aj mokrej hry bol každý zúčastnený žiak. 

15. 1. 2015 - Výchovný koncert 
Všetci školáci aj škôlkari, zišli sme sa v MŠ na výchovnom koncerte, na ktorý nás pozval Viktor. 
Bol to jeden milý pán Viktor, ktorý si pripravil repertoár krásnych, vtipných a poučných piesní. 
Naučil nás aj cudziu reč, čo reč, ale pieseň v mnohých cudzích jazykoch o Afrike - „Afrika 
čierna“. Nakoniec sa preobliekol za šaša a zlatým klincom programu bolo jeho – naše 
vystúpenie vo veselej šašo verzii. Takýto parádny výchovný koncert sme tu už dávno nemali. 
 

20. 1. 2015 - Otvorená hodina pre predškolákov 

Základná škola veľmi úzko spolupracuje s materskou školou, čoho dôkazom bola otvorená 
hodina v triede prvákov. Maličkí škôlkari sa prišli pozrieť, ako to vyzerá už vo veľkej škole 
a hlavne v prvej triede. Na ich návšteve, u ich bývalých kamarátov zo škôlky, si spoločne 
kreslili, tancovali, spievali, prváci sa popýšili ako vedia pekne čítať a škôlkari zasa na oplátku 
ukázali prvákom, že vedia tíško počúvať, keď ich kamaráti čítajú. Všetci boli veľmi šikovní 
a keď sa lúčili, bolo vidieť, že spokojnosť je na obidvoch stranách – škôlkari sa neboja školy 
a prváci sa pochválili, čo sa v škole naučili. Škôlkari potešili našich školákov milými darčekmi, 
ktoré vyrobili v škôlke za pomoci p. učiteliek. Ďakujeme. 
 

28. 1. 2015 - Deň otvorených dverí 
Počas prvých dvoch vyučovacích hodín (SJL a MAT) boli dvere našej školy otvorené pre 
všetkých kamarátov – malých i veľkých, starých i mladých, rodičov i starých rodičov, ... Každý, 
kto zavítal v túto chvíľu do školy, mohol vidieť a počuť, ako sa v škole učí a vyučuje, ako sa 
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žiaci zapájajú do vyučovacieho procesu, kto sa ako počas hodín hlási, prípadne kto a ako p. 
učiteľky zlostí, ... My, p. učiteľky, sme však presvedčené, že každý, kto sa prišiel na nás pozrieť, 
ako v škole spoločne pracujeme, odišiel s dobrým pocitom pri srdci a peknou spomienkou na 
tento deň, ktorý strávil v našom školskom - rodinnom kruhu. 
 

2. 2. 2015 - Zápis do 1. ročníka 

Prišiel deň očakávaní. P. učiteľky čakali na maličkých predškolákov – budúcich prvákov našej 
školy a maličkí predškoláci zasa čakali, čo sa bude diať na ich zápise do 1. triedy. Budúci 
prváčikovia podávali jeden lepší výkon než ten druhý. Všetci boli veľmi aktívni, snaživí 
a poniektorí sa dokonca predbiehali vo svojich výkonoch. Všetci usilovne kreslili a maľovali, 
počítali a triedili ovocie či zeleninku, k tomu aj nejaký ten štvorček či obdĺžnik, recitovali 
a spievali a veru ani trocha sa nehanbili. Iní zasa svoju prácu pečiatkou si ohodnotili 
a nakoniec si aj krásny obrázok farebne vymaľovali. Ako odmenu im pani učiteľky za ich snahu 
krásne darčeky rozdali. 

4. 2. 2015 – Karneval 
Dnes je veľká paráda, my sa hráme na hada... Nastal čas zábavy, žartíkov a tanca. Je tu 
karneval! Všetci, aj malí, aj veľkí, sme sa na tento karnevalový čas zábavy a tanca 
neuveriteľne tešili. Pani učiteľky Katka, Deniska a Martuška krásne moderovali celý program 
karnevalu. Éj, ale nám bolo veselo. Všetci žiaci mali nádherné masky a kostými – boli tu 
princezné a víly, rytieri a piráti, ba aj Pat a Mat, ... Radosť sa pozerať na tie masky od výmyslu 
sveta. A ako krásne nám zatancovali malé i veľké tanečnice z tanečného krúžku ZUŠ. 
Samozrejme ďakujeme aj DJ-ovi Jakubovi za parádnu diskotéku. 
 

13. 3. 2015 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 
 Všetci sme sa zišli v tento umelecký deň v triede našich druhákov a spríjemnili sme si 
dopoludnie prednesom poézie a prózy. P. uč. Katka srdečne privítala nás všetkých 
prítomných, súťažiacim popriala veľa odvahy a menších nepozorníkov poprosila, aby sa veľmi 
nevrteli na stoličkách, pretože to našich malých básnikov ruší. Najprv začali štvrtáci, po nich 
sa predviedli druháci a ako poslední vystúpili prváci. Všetci prednášali svoje rozprávky, či 
básničky veľmi pekne. No, pravda je taká, že len tí najlepší z najlepších mohli byť ocenení. 
Preto sa naša porota – p. učiteľky – odobrali na kratšiu poradu, aby sa mohli v tichosti 
dohodnúť na 1., 2. a 3. mieste v prednese poézie, a tak isto aj v prednese prózy - aj keď 
v tejto časti rozhodovanie bolo veľmi jednoduché, lebo Lukáško Kotula bol v tejto kategórii 
sám.   

Próza: 

1. miesto – Lukáško Kotula, 4. ročník 

Poézia: 
1. miesto – Karolínka Haragová, 4. ročník 
2. miesto – Laurika Krpelanová a Paťka Javorčeková, 2. ročník 
3. miesto – Dominika Rypáková a Dominik Štrbák, 1. ročník 

Všetkým srdečne blahoželáme! 
 

20. 3. 2015 – Vynášanie Moreny 
 ...a prišiel deň, keď sa s nami pani Zima nakoniec musela rozlúčiť. Za spevu a tanca, oblečení 
v krojoch, presunuli sme sa spoločne so škôlkarmi k potoku Belanka, kde sme sa zapálili 
Morenu a hodili ju do potoka, nech si pláva šírim svetom a hlási príchod dlho očakávanej jari. 
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24. 3. 2015 – Svetový deň vody 

V triede prvákov sme sa na posledných dvoch vyučovacích hodinách poriadne zabavili. Najprv 
sme si čo – to povedali o vode, kolobehu vody, význame vody, znečisťovaniu vody i jej 
ochrane. No, a potom sme si zasúťažili. V prvom kole mali žiaci pohľadať cestičky živočíchov 
žijúcich v blízkosti vody k ich „domčeku“, a potom v druhom kole mali vylúštiť tajničku 
s danou témou. A čo by to bol za deň, keby sme si nezasúťažili? Ako sa už určite nazdávate, 
súťaže sa týkali vody. Žiaci mali šatkou previazané oči a ich úlohou bolo zistiť, aký nápoj sa 
nachádza v pohári. Ej, ale bolo že to hanby, keď poniektorí neuhádli najzdravší nápoj, a to 
pitnú vodu. Nakoniec sme si ešte pozreli veľmi peknú a náučnú rozprávku o Kvapke.  

1. 4. 2015 – Svetový deň spánku 

Ale čože, všetci sú ešte v pyžamách?! To by si zaiste pomysleli tí, čo by nás v tento deň videli 
pobehovať v škole. Ale my sme sa nezabudli ráno preobliecť, len sme v škole mali „pyžamový 
deň“. Pyžamkami sme spoločne oslávili Deň spánku. Veľkú radosť sme mali z toho, keď nám 
p. učiteľky dovolili na maličkú chvíľočku vankúšovú hádzanú.  
 

14. 4. 2015 – Slávik Slovenska 

- ...spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali... Ako každý rok, ani tento rok nebol výnimkou. Aj 
v tomto šk. roku sme sa započúvali do slávičích hláskov v našej škole. A veru sme aj dáke 
našli. Porota, pozostávajúca z našich p. učiteliek, mala čo robiť, aby vybrala tie najladnejšie 
hlásky. Súťažiacich bolo veľa, ale nie každý bol v tento deň naladený na spev, a preto aj 
výsledok našej školskej súťaže bol nasledovný – vybrali sme troch žiakov, ktorých spev sa nám 
veľmi páčil, a keďže spievali rovnako krásne, rozhodli sme ich oceniť rovnakým miestom. 

Tu sú víťazi: 
  Karinka Javorčeková, 1. ročník 

                  Dominik Štrbák, 1. ročník 
                  Lukáš Kotula, 4. ročník 
Všetci spoločne sa umiestnili na peknom druhom mieste. Blahoželáme! 

30. 4. 2015 – Stavanie Mája 
„Sadíme my Máje, čo nám dajú za ne, ...“ nieslo sa celou obcou Liešťany, pretože žiačky našej 
školy stavali krásne Máje vo svojej rodnej obci spolu s folklórnym súborom Lieska. Tanečnice 
sa obliekli do krojov a pyšne tancovali a spievali za hudobného doprovodu p. riaditeľky Katky 
a p. učiteľky Denisy. Bol to nádherný zážitok. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na tejto akcii srdečne ďakujeme. 
 

10. 5. 2015 - Deň matiek 
Pri príležitosti tohto dňa, si žiaci našej školy pripravili program a darčeky pre svoje mamičky a 
babky. Školáci mamičkám zaspievali a zarecitovali, malé a veľké tanečnice si nachystali ľudové 
tančeky a žiaci navštevujúci hudobný odbor krásne zahrali na svojich hudobných nástrojoch. 
Tento program bol pre mamičky ako odmena za to, že sa o nás každodenne starajú, ale aj 
strachujú, tešia i radujú z našich úspechov. Mamičky naše, ľúbime vás. 
 

11. 5. 2015 - Exkurzia SKLENNÝ SEN 

 Žiaci našej školy sa zúčastnili exkurzie vo Valaskej Belej. Cieľom tejto exkurzie bolo poznať 
vlastnosti skla, vidieť prácu so sklom ako aj spoznať prostredie obce Valaská Belá. 
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1. 6. 2015 – Medzinárodný deň detí 
Paráda! V tento deň sme sa neučili, len sme sa zabávali spolu s kamarátmi zo ZŠ Čavoj. Naše 
milé p. učiteľky nám pripravili bojový deň plný zábavy. Boli sme na futbalovom ihrisku 
v Liešťanoch s vojakmi - VÚ Zemianske Kostoľany. V ich spoločnosti sme si vôbec 
neuvedomovali, ako čas beží. Každá nimi pripravená a zostavená disciplína bola plná napätia, 
zábavy a odvahy. A aby bojové podmienky boli naozaj bojové, riadne sme sa zamaskovali 
vojenskými farbami na tvár. Museli sme sa plaziť, strieľať, číhať na nemeckého nepriateľa, 
poskytnúť 1. pomoc, stopovať, ... a nakoniec nechýbalo spestrenie dňa – „kúpanie sa“ 
v pene...  

19. 6. 2015 – Nocovačka 

Aj tento koncoročný školský čas si nás p. učiteľky ponechali v škole cez noc. Po vyučovaní sme 
si zasúťažili, postavili sme stany, naučili sme sa básničku v stane, najedli sme sa špekačiek 
a zaspievali si pri ohníčku. Keďže sa už začalo stmievať, pobrali sme sa zo šk. dvora do šk. 
jedálne, kde nás čakala večera. Pred spaním sme si ešte zatancovali, aby nám vytrávilo, 
a potom sme sa už konečne pobrali spať do našich spacákov rozložených na karimatkách 
v prvej triede. Celú noc držali nad nami hliadku naše starostlivé p. učiteľky Katka a Denisa. 
Ráno sme sa naraňajkovali chutných dobrôt, ktoré nám nabalili mamičky a babičky, zbalili 
sme si spacáky a karimatky, rozlúčili sme sa a pobrali domov.  
 

22. 6. 2015 - Školský výlet - Habakuky 
Tento šk. rok sme mali možnosť zúčastniť sa školského výletu do Habakukov. Niektorí z nás 
mali na výlete aj svoju maminku. Pred školou nám zastavil autobus, slušne sme si doň 
nastúpili, usadili sa a plnou parou vpred sme vyrazili. Cesta nám rýchlo ubehla, pretože sme si 
spievali, smiali sa a zabávali. Pred cieľom Habakuky sme si ešte pozreli dedinku Kalište. Keď 
sme prišli na miesto výletu, natešení sme sa náhlili pozrieť si rozprávkové predstavenia O 12 
mesiačikoch, Prorok rak a bábkové predstavenie 3 zhavranelí bratia. Čakal nás aj obed podľa 
vlastného výberu. Domov sme sa vrátili unavení s množstvom krásnych zážitkov. 
 

24. 6. 2015 – Rozlúčka štvrtákov so školou a spolužiakmi 
A prišiel čas lúčenia. Pre niektorých z nás čas, kedy môžu jednu časť svojho života uzavrieť 
a začať niečo nové, pre iných zasa čas, kedy by najradšej túto príležitosť ešte oddialili. Štvrtáci 
nám pripravili peknú rozlúčku. Zlatým klincom programu bolo ich zaspomínanie si na časy v 
MŠ. Toto ich predstavenie bolo hrané bez slov. Všetci sme sa parádne zasmiali, lebo táto 
scénka pod vedením p. učiteľky Cigánikovej bola veľmi smiešna, humorná, komediálna. Ako 
spomienku na školu im bola darovaná darčeková krabička, v ktorej sa ukrýval gumičkový 
náramok. 
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Príloha č.2  

 
KOMUNITY

M D CIEĽ 

SEP
TEM

B
ER

 

3. Čo je to komunita, pravidlá komunity- aktívne počúvanie 

5. Pravidlá K - aktívne počúvanie –podávanie slova  

8. ŠPD 9.9. Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO) 

10. Pravidlá K - zopak., mám právo zdržať sa, učíme sa hodnotiť 

12. 13.9. Medzinárodný deň čokolády - pozit.účinky, zloženie 

17. 14.9. - Svetový deň 1.pomoci - význam, dôležitosť 

19. Pravidlá spolužitia - AP, úcta (nevysmievanie sa) 

22. Význam komunity - spoznávanie sa, hodnotenie, sebahodnotenie 

24. ŠPD Svetový deň mlieka - význam pre ľudský organizmus, deti, konzumácia 

26. 26.9. Európsky deň jazykov - komunikácia vo svete, dorozumievanie sa 

27. 29.9. Svetový deň srdca - dôležitosť srdca (aj v prenesenom význame) 
 
 

O
K

TÓ
B

ER
 

1. 1.10. Medzinárodný deň starších - úcta, spolupatričnosť, pomoc 

3. Vzájomné spolužitie ľudí s prírodou - Ži a nechaj žiť! 

6. Pravidlá spolužitia - dôvera, pravdivosť 

8. 9.10. Deň jablka - blahodárne účinky, jablčné dobroty (10.10.) 

10. ŠPD 11.10. Deň proti bolesti  

13. ŠPD (právo na dostatok zdravej výživy)  14.- 18.10  
16.10.   Svetový deň výživy - tematický týždeň (16.10.) 
18.10. 

15. 

17. 

20. 
 

22. 
24. 
27. 
29. 

ŠPD - pocit bezpečia v škole- linka detskej istoty 116 111 
Práva dieťaťa: 
- na lásku a starostlivosť; hru a voľný čas; voľbu vierovyznania 
- vyjadriť vlastný názor; na dostatok zdravej výživy 
- právo stretávať sa; na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, prístup k 
informáciám. Všetky deti sú si rovné. 
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3. 
 
 

5. 
7. 

10. 
12. 

ŠPD - sebapoznanie a vzťah k sebe 
Aktivita - Kniha o mne (s. 30) - Cítim sa výborne, keď... 
   Som unavený, keď... 
   Moja mama si myslí, že som... 
   Najradšej robím... 
   Nahnevám sa, keď... 
   Môj otec si o mne myslí, že...             (OSR 2.1 ) 

14. ŠPD 16.11. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)  

19. ŠPD 19.11. Svetový deň prevencie a zneužívanie detí (PSPJ) 

21. ŠPD 20.11. SVETOVÝ DEŇ DETÍ (UNECSO) 

24. Moderné je nefajčiť (PSJP, OSR 4.2 )                        

26. Ja to zvládnem - Sám doma (PSPJ) 

28. Víkend s knihou 

D
EC

EM
B

ER
 

1. Zvyky a tradície od Ondreja po Luciu (REV 5.1 ) 

3. Zvyky a tradície od Ondreja po Luciu (REV 5.1 ) 

8. 6.12. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí 

10. Predchádzanie konfiktom  

12. 11.12. Medzinárodný deň vysielania pre deti 

15. 
17. 
19. 

ŠPD- SZ - sebapoznanie, poznávanie druhých- priateľstvo 
Najradšej robím..., Najradšej sa hrám... 
Vianočné zvykya tradície (REV 1.5.) 

JA
N

U
Á

R
        

 
 

9. Novoročné zvyky a tradície (REV 1.5) 

12. ŠPD- A- To som ja(s.31) sebapoznávanie, predsavzatia 

14. ŠPD- A- To som ja(s.31) spolupráca-Kniha o mne - pokrač. 

16. Ochrana ŽP-starostlivosť o zvieratá počas zimy (ENV 4.4 ) 

19. Pravidlá spolužitia - najlepší osobný výkon 

21. Máme rady prírodu - šetríme energie (ENV 4.2) 

23. Ľudské práva a solidarita k ŽP (ENV 5.1- 2 ) 

26. ŠPD- Prvá vec, ktorú chcem urobiť, keď vyrastiem, je ... 

28. ŠPD- Keď vyrastiem, chcem byť ... 

30. 
 

Najlepší osobný výkon PS- sebahodnotenie, pravdivosť (hodn.) 

Spolupráca, spolupatričnosť, vzájomná pomoc SZ(vzáj. hodn.)     FEB
R

U
Á

R
 

4. 6.2. Svetový deň bez mobilu (ENV 5.4 ) 

6. 8.2. Deň pre bezpečnejší internet (MEV 4.4) 

9. 11.2. Svetový deň chorých 

11. 12.2. Svetový deň manželstva (VMR) 

13. 14.2. Valentín (VMR) 

23. ŠPD- Každý iný, všetci rovní (PSPJ) 

25. ŠPD Nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe 

27. ŠPD Budem ti nápomocný 
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 M
A

R
EC

 

2. ŠPD Buď mi nápomocný 

4. Jar prináša.., na jar sme... 

6. 8.3. Medzinárodný deň žien 

9. ŠPD Zrkadlo sebapoznávania (s. 32, 54) 

11. Spolupatričnosť, pomoc - Rozpr. Krajina chumáčikov (s. 36, 59) 

13. Keby som bol- kvet, vták, hud.nástroj, mesto, potrava...  

16. Ja to zvládnem, keď ma niekto osloví (PSPJ) 

18.  

20. 20.3. Svetový deň divadla pre deti a mládež (MEV 3.) 

23. 22.3. Svetový deň vody (2.1) 

25. Vynášanie Moreny (REV 5.1 ) 

27. 28.3. Deň učiteľov 

30. 2.4. Medzinárodný deň detskej knihy (MEV 3.) 

A
P

R
ÍL 

1. Bláznivý apríl- čo ma zabaví, rozveselí 
ŠPD 31.3. Svetový deň zdravého spánku (OSR 4.2) 

8. ŠPD 4.4. Medzinárodný deň bez násilia (OSR 2.8) 

10. ŠPD- 7.4. Svetový deň zdravia (OSR 4.2), Veľkonočné zvyky (REV 5.1 ) 

13. 
17. 

DÚHOVÝ TÝŽDEŇ 13.4. Deň narcisov - boj poti rakovine ZELENÝ deň 

20. 20.4. Medzinárodný deň šťastia, Apríl- mesiac Zeme- (ENV 4.6 ) 

22. 22.4. Deň Zeme (ENV 6.1-4 )- ochrana 

24.  

27. 28.4. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci 

29. Lesoochranárska súťaž (ENV 4.3 ) 

 4. ŠPD Svetový deň - Pohybom ku zdraviu (OSR 4.2) 

M
Á

J 

6. ŠPD- 10.5. Deň matiek (VMR 1.2) 

11.  

13. A- silné a slabé stránky (s. 12, 58) 

15. ŠPD- 15.5. Svetový deň rodiny (VMR 1)  

18.  

20.   22. Veľké pátranie (s. 33, 55) vyhodnotenie 

25. A- Čo sa stane s triedeným odpadom (ENV 4.3 ) Panáčik...s.56 

27. ŠPD - A – Právo na vzdelanie (MUV 6.8 ) Panáčik...s.59 

29. ŠPD-31.5. Svetový deň bez tabaku 

JÚ
N

 

1. ŠPD 1.6. MDD 

3. 1.6. Svetový deň životného prostredia 

5. Pavučina priateľstva 

8. 8.6. Deň najlepších priateľov 

10. 14.6. Svetový deň darcov krvi 

12. ŠPD 15.6. Deň otcov 

15. SZ Priateľstvo: Keby som mohol potešiť 3 ľudí, boli by to ... 

17. SZ Praiteľstvo: Keby som mohol niekomu pomôcť, bol by to .. 

19. ŠPD 26.6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému 
obchodovaniu (PSPJ) 

22.-26. ŠPD  Rozlúčka so školou 

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-6-26/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-6-26/
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Použité skratky:  
K- komunita 
A- aktivita 
AP - aktívne počúvanie 
ŠPD - Škola priateľská k deťom 
ŽP- životné prostredie 
PSPJ - prevencia sociálno- patologických javov 
SZ- sociálne zručnosti  
PS- pravidlá spolužitia 
REV- regionálna výchova 
ENV- environmentálna výchova 
VMR- výchova k manželstvu a rodičovstvu 
MUV – multikultúrna výchovova 
 
Pravidlá spolužitia  
- DÔVERYHODNOSŤ: Správať sa takým spôsobom, ktorý robí človeka hodným 
dôvery.  
- PRAVDIVOSŤ: Správať sa jednoznačne a s osobnou zodpovednosťou.  
- AKTÍVNE POČÚVANIE: Počúvať s plným vedomím a pozornosťou.  
- ÚCTA, nevysmievanie sa, NEPONIŽOVAŤ: Nikdy nerobiť nič, čo by pokorovalo, 
ponižovalo alebo zneuctilo iných či už slovami, gestami alebo činmi.  
- NAJLEPŠÍ OSOBNÝ VÝKON : Vydať zo seba to najlepšie podľa okolností   

  
Použitá literatúra: 
Bagalová, Ľ., Gogolová, D.: Ľudské práva a zručnosti potrebné na ich uplatnenie, 
ŠPÚ Bratislava, 2007 
Zajac, L., Návojský, A. : Panáčik proti chudobe, MPC Trenčín, 2006; 

 
 


