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PREROKOVANIE V PEDAGOGICKEJ RADE ŠKOLY: 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 

prerokovala pedagogická rada školy dňa 16. októbra 2020. 

 
________________________ 

        Mgr. Katarína Hološková 

                riaditeľka školy 

 

VYJADRENIE RADY ŠKOLY:  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 

prerokovala rada školy dňa 28. októbra 2020. 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obci Liešťany Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2019 /2020   s c h v á l i ť . 

____________________________                       

Mgr.   Zlatica Vrecková         

predseda rady školy 

 

 

STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA: 

 

Obec Liešťany 

 schvaľuje   

 neschvaľuje  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  2019/2020. 

 

Dňa___________________       

___________________________               

Ľubomír Noska 

                                                                                                                              starosta obce Liešťany                                                                                                                       
 

Vypracovala a predkladá:  

                       

Mgr. Katarína Hološková 

            riaditeľka školy 
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Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 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. 

 Metodického usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

 Koncepcie školy  

 Plánu práce školy na školský rok 2018/2019 

 Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického združenia 

 Informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Liešťany 

 Ďalšie podklady  
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 SPRÁVA O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/ 2020 

 

Základná škola 

 

Základná škola s materskou školou Liešťany je základná škola spojená s dvojtriednou materskou 

školou. 

 

Organizačné zložky:  Základná škola, Liešťany 

Materská škola, Liešťany 

Školský klub detí, Liešťany 

Školská jedáleň, Liešťany 

 

 

 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 

 

http://www.zsmsliestany.eu/
mailto:zsmsliestany@centrum.sk
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 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                          

 PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLYRADA 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 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 skončilo 16. 1. 2018. 

V januári 2018 prebehli voľby novej RŠ. Nové funkčné obdobie začalo 17. 1. 2018 a končí dňom 16. 1. 

2022.  

Členovia rady školy v školskom roku 2018/2019 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Zlatica Vrecková  predseda  delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Miroslav Baláž  podpredseda  zástupca rodičov MŠ 

Mgr. Katarína Repková člen zástupca pedagogických zamestnancov - ZŠ 

Bc. Kohútová Katarína člen zástupca pedagogických zamestnancov - MŠ 

Jana Sieklová člen zástupca nepedagogických zamestnancov  

Mgr. Eva Bieliková člen zástupca rodičov ZŠ 

Marcela Kalfasová člen zástupca rodičov ZŠ 

Mgr. Janka Javorčeková člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Beata Hlinková člen delegovaný zástupca zriaďovateľa 
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Rada školy sa na svojich zasadnutiach vyjadrovala k: 

 k správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ za šk. rok 

2018/19, 

 plánu práce školy na školský rok 2019/2020, 

 ŠkVP (už celému inovovanému ŠkVP) ZŠ Liešťany, 

 výchovnému plánu ŠKD, 

 výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 výsledkom hospodárenia a návrhu rozpočtu. 

V priebehu školského roku RŠ nedostala zo strany rodičov žiadne podnety na prerokovanie v rade školy, 

či podnet na riešenie problému. 

 

 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, zabezpečuje účasť žiakov na súťažiach, 

seminároch a pod. 

 

 

Členovia rodičovského združenia v šk. roku 2017 /2018 

Správna rada 

 

Meno a priezvisko Funkcia 

Branislav Krpelan  predseda  zástupca rodičov ZŠ 

Mgr. Eva Bieliková podpredseda  zástupca rodičov MŠ 

Ing. Henrieta Baluchová hospodár zástupca rodičov MŠ 

Mgr. Slávka Javorčeková zapisovateľ zástupca rodičov ZŠ 

Ing. Martina Oršulová člen zástupca rodičov ZŠ 

Jozef Kalfas člen zástupca rodičov ZŠ 

Mgr. Miroslava Jankových člen zástupca rodičov MŠ 

Mgr. Zuzana Vondráčková člen zástupca rodičov MŠ 
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Dozorná rada 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Ivana Kupčeková Člen zástupca rodičov MŠ 

Ing. Mária Grušpierová Člen zástupca rodičov ZŠ 

Mgr. Zlatica Vrecková Člen zástupca rodičov MŠ 

 

  

 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. 11/12 1 8/9 2 2 0 

II. 9 0 8 0 3 0 

III. 4 0 2 0 0 0 

IV. 7 0 5 3 3 0 

SPOLU 31/32 4 23/24 5 8 0 

Všetci zainteresovaní pedagogickí pracovníci 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 Prievidza a SCŠPP 

Zemianske Kostoľany, s ktorými spolupracujú. Odborníci zo SCŠPP zabezpečujú: 

 včasnú diagnostiku prevencie vývinových porúch učenia v druhom ročníku, 

 logopedickú starostlivosť v MŠ a v prvom ročníku ZŠ,  

 špeciálnopedagogické intervencie u rizikových detí po včasnej diagnostike, 

 špeciálnopedagogické intervencie u integrovaných detí so ŠVVP, 

 poradenstvo pre učiteľov a rodičov detí. 

V našej škole sú vytvorené vhodné podmienky pre úspešnú integráciu žiakov, ktorá je podmienená aj 

kvalitou a ochotou pedagogického personálu. 

So žiakmi so ŠVVP pracujeme individuálne, rešpektujúc ich individuálne potreby. Zabezpečením 

pravidelnej odbornej starostlivosti špeciálneho pedagóga priamo v ZŠ sa práca s deťmi neustále zefektívňuje.  
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 ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV  
       DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 

V školskom roku 2019/2020 do 1. ročníka nastúpilo 11 prvákov, ktorých sme prijímali v súlade 

so školským zákonom. Pred zápisom sa uskutočnilo stretnutie rodičov budúcich prvákov, pani učiteliek 

z MŠ, riaditeľky ZŠ s MŠ Liešťany a pozvanie prijali aj p. starosta obce Liešťany p. Ľ. Noska, Mgr. Z. 

Gamanová – špeciálna pedagogička pre našu ZŠ– SCŠPPaP Zemianske Kostoľany, PhDr. Monika 

Novotková – špeciálna pedagogička pre našu MŠ, Mgr. M. Mojžišová – logopedička a riaditeľka SCŠPPaP 

Zemianske Kostoľany, ospravedlnili sa: Mgr. Jana Kalná – špeciálny pedagóg z CPPPaP v Prievidzi a Mgr. 

Vladimír Bálint– za SSŠ – súkromná 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.  

Mgr. M. Mojžišová odovzdala rodičom mnohé cenné rady a námety, čo treba u dieťaťa vnímať, 

pozorovať a trénovať v oblasti komunikačných zručností, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pripravenosti detí 

na vstup do ZŠ. Upozornila rodičov na dôležitosť rozvíjania schopnosti aktívne počúvať, rozvíjať 

komunikačné zručnosti, pamäť, schopnosť reprodukovať informáciu, formulovať vlastné myšlienky, ale 

i prerozprávať dej príbehu s dôrazom na dejovú postupnosť, správnu formuláciu viet a súvetí i schopnosť 

spájať vety rôznymi spôsobmi, nie jednoduchým opakovaním „a potom,..a potom,...a potom...“ 

PhDr. Monika Novotková rodičov oboznámila s cieľom a priebehom testovania školskej zrelosti, ktoré 

umožní 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 pre rodičov zaujímavé, získali nové informácie, čoho dôkazom bol aktívny dialóg medzi 

všetkými zúčastnenými a podnet rodičov k ďalším podobným stretnutiam aj pre ostatných rodičov.  

Do 1.ročníka v šk. roku 2019/2020 ZŠ prijala 11 detí, pričom vyhovela štyrom žiadostiam o odklad 

povinnej školskej dochádzky. Do našej ZS  septembri nastúpilo päť deti, ktoré patria do rôznych spádových 

oblastí – Nitrianske Rudno,  Prievidza a Bojnice. Verím, že takéto príjemné prekvapenie nebolo posledné. 

  

 V priebehu školského roka 2019/2020 (december) sme na základe žiadosti zákonných zástupcov 

prijali  žiaka 1. ročníka, ktorý k nám prestúpil zo ZŠ Nitrianske Rudno.  

 Nízkym počtom žiakov v 3. ročníku vznikla nepríjemná situácia, ktorá si vyžadovala efektívne, 

a zároveň citlivé riešenie. Nebolo jednoduché nájsť a prijať vhodné spôsob. P. riaditeľka túto zložitú situáciu 

prerokovala so zriaďovateľom ZŠ – starostom p. Ľ. Noskom, samozrejme aj s konkrétnymi návrhmi riešenia 

danej situácie, a rovnako aj s poradným orgánom, ktorým je RŠ. Veľmi nízke počty detí v dvoch ročníkoch 

viedli k rozhodnutiu spojiť ich do jednej triedy. Ešte pred týmto rozhodnutím, v auguste 2019, pozvala p. 

riaditeľka rodičov všetkých detí, ktorých sa spájanie týka na stretnutie, za prítomnosti p. starostu, ktorý mal 

záujem zúčastniť sa ho. Všetci zúčastnení rodičia boli s danou situáciou a jej riešením oboznámení, p. 

riaditeľka im vysvetlila, že spojenie ročníkov je pre deti prínosné v socializácii, rozvíjaní vzájomných 

vzťahov, deti budú vedené k vzájomnej pomoci. Prínosom je i v tom, že deti si budú učivo opakovať tým, že 

ho budú odovzdávať – vysvetľovať mladším kamarátom, a šikovné deti získajú poznatky od svojich 

spolužiakov. Deti budú vedené k samostatnosti, ktorá je nevyhnutná nielen pre domácu prípravu, ale aj prácu 

vo vyšších ročníkom. Vzájomnou toleranciou si budú pestovať trpezlivosť a schopnosť samostatnejšie 

hľadať vhodné riešenia. Na naše prekvapenie, mnohí rodičia zareagovali prekvapujúco spokojne – vraj sa 

obávali nejakej „zlej správy, “ ktorá našťastie neprišla. Pred ukončením stretnutia sme sa dohodli na úzkej 

spolupráci a bezprostrednej komunikácii, aby bola zabezpečená spätná väzba zo strany rodičov a detí. 
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Rodičia, ktorí sa nemohli zúčastniť boli individuálne oboznámení s danou situáciou priamo pani riaditeľkou. 

Situácia, ktorá vznikla bola v priebehu školského roka pravidelne rozdiskutovaná, priebežne sa zisťoval 

názor a spokojnosť rodičov(i detí, ktoré sa od začiatku bezpodmienečne tešili ). Počas školského roka sa 

nepotvrdili obavy rodičov, edukačný proces bol vedený a vnímaný bezproblémovo.  

 

 

Zapísaní žiaci a žiaci, korí ukončili školskú dochádzku v ZŠ k 31.8. 2018 

 

 

 Počet Z toho dievčat S odloženou šk. 

dochádzkou. 

Zapísaní prváci (14. 4. 2019) 11 7 2 

Žiadosť o predčasné zaškolenie 0 0 - 

Skutočný počet k 15.9.2019 11 7 0 

Ukončenie vzdelávania ISCED 1  

(31.8.2020) 

7 2 - 

 

V školskom roku 2019/2020 úspešne ukončilo vzdelávanie ISCED1 sedem žiakov. Traja pokračujú 

vo vzdelávaní v ZŠ s MŠ Čavoj, traja žiaci v ZŠ s MŠ Nitrianske Rudno a jeden žiak v ZŠ Kláštor 

pod Znievom. 
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ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA 

POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 
 

 

  
Dochádzka 

Ročník Vymeškané hodiny 

  

Osprav Osprav 

Neospr. Spolu ø na žiaka 1.polr. 2.polr. 

Prvý 326 215 0 541 47,66 

Druhý 98 59 0 157 17,44 

Tretí 56 4 0 60 20 

Štvrtý 79 88 0 167 27,83 

Spolu 559 366 0 925 30,83 

Jedna žiačka vzdelávaná neboli hodnotená 

 

 

R. 

CELKOVÝ PROSPECH Výchovné opatrenia 

PV PVD P N SPO

LU 

Pochvala Napomienka  Pokarhanie 

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

1. 5 7 0 0 0    0 0 0 12 5 7 0 0 0 0 

2. 6 3 0 0 0 0 0 0 9 2 1 0 0 0 0 

3. 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 

4. 4 2 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 

 17 13 0 0 0 0 0 0 30 11 10 0 0 0 0 

 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, p. riaditeľka 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 povinností. A to vďaka 

tomu, že práca učiteľa je pre ne poslaním. 
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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 je snaha pedagógov o dosiahnutie čo najlepších výsledkov žiakov, s ohľadom na ich 

osobné maximum, čo vedie k spokojnosti pedagógov s vlastnou prácou, ale i autoevalvácii a sebareflexii, 

v záujme vlastného rozvoja a zdokonaľovania. Samozrejmosťou je vytváranie pozitívnej klímy a vzťahov 

medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi i medzi pedagógmi a ostatnými zamestnancami navzájom. 

Problémy, ktoré sa v škole vyskytnú, sú riešené priebežne, efektívne, spravodlivo a bezodkladne. 

Počet zamestnancov 

pedagogických Nepedagogických 

  učiteľ vychovávateľ externý-špeciálny 

pedagóg/logopéd/farár 

školníčka/upratovačka kuchárky Ekonómka 

ZŠ 4 1 2 1    

1 MŠ 4 0 1 1   

ŠJ    3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 p.uč. v ZŠ je zároveň p.uč v MŠ 

 ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

Ďalšie 

vzdelávanie 

Počet 

absolventov 

Počet 

študujúcich 

Názov programu 

2.atestácia 

1.atestácia 

2 

3 

0 

0 

 

Kvalifikačné 2 0 Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st.ZŠ s rozšírením 

kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka 

Aktualizačné 3 0 Interaktívne technológie v vyučovacom procese 

 1 0 Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 

 7 0 Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia                          

v pedagogickom povolaní  

 2 0 Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ 

(ENGLISH ONE) 

Počet Kvalifikovaných Čiastočne 

kvalifikovaných 

Nekvalifikovaných Spolu 

Učiteľov ZŠ 3  1  0 4 

Vychovávateľov 1 0 0 1 

Asistentov 0 0 0 0 

Učiteľov NBV 1 0 0 1 

Učiteľov MŠ 4 0 0 4 

Spolu 10 0 0 10 
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 1 0 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 uznaných kreditov 

1. Mgr. Petra Gašparovičová 0 

2. Mgr. K. Hološková 60  

3. Mgr. K. Repková 60 

4. Mgr. I. Ivanišová 60 

5. Jana Juríčková 60 

6. M. Klincová 60 

7. Bc. K. Kohútová 60 

 

 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 

 Spoločenské a kultúrne podujatia, aktivity, tradície: 

SEPTEMBER 

Deň                                                            Aktivita 

2.  Slávnostné otvorenie školského roka 

4. Prvá spoločná komunita - pravidlá 

6. Spoločná komunita( K) – pravidlá aktívneho počúvanie, EKO, poriadková hliadka, 

Knihovníci 

8. Aktívne počúvanie v komunite 

11. Zručnosti života - nevysmievanie sa 

13. 13.9.Medzinár. deň čokolády, Deň pozitívneho myslenia 

16. 14.9. - Svetový deň 1.pomoci - význam, dôležitosť 

17. Plenárne a triedne RZ rodičov ZS aj MŠ 

18. Didaktické hry 

20. Význam komunity - spoznávanie sa, hodnotenie, sebahodnotenie 

23. 21.9. Svetový deň vďačnosti, 22.9. Svetový deň bez áut 
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25. ŠPD Svetový deň mlieka - význam pre ľudský organizmus, deti, konzumácia 

27. 26.9. Európsky deň jazykov - komunikácia vo svete, dorozumievanie sa 

30. 29.9. Svetový deň srdca - dôležitosť srdca (aj v prenesenom význame,) 

 Záložka spája školy 

 OKTÓBER 

Deň Aktivita 

2. 1.10. Medzinárodný deň starších - úcta, spolupatričnosť, pomoc 

4. Svet. deň ochrany zvierat- spolužitie s prírodou - Ži a nechaj žiť! Svet. deň úsmevu 

7. Deň obetí Dukly 

9. 9.10. Deň jablka - blahodarné účinky, jablčné dobroty (10.10.) 

11. ŠPD 11.10. Deň proti bolesti  

14. 

- 

18. 

ŠPD (právo na dostatok zdravej výživy)  

16.10. Svetový deň výživy -  

Týždeň zdravej výživy + farebný týždeň (17.- 21.10.) 

21. Zaujímaví ľudia v obci 

 Záložka spája školy 

21. 

 

 

 

 

28. 

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. 

29. Strašidelný večer s lampiónovým sprievodom 

 Program pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

 Čítame spolu 
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 NOVEMBER 

Deň Aktivita 

4. 

 

6. 

8. 

11. 

13. 

15. 

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 ) 

13. Martinská slávnosť s lampášikovým sprievodom 

13. Tvorivé dielne pre rodičov –vyrábame na vianočné trhy 

18. ŠPD 16.11. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO) 

18.-22. Európsky týždeň boja proti drogám 

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

22. Moderné je nefajčiť (PSJP, OSR 4.2 )                        

25.- 29. Mesiac s knihami                           

25.- 29. Výstavka kníh – mesiac školských knižníc  

 Zaujímaví ľudia v obci  

 Šarkaniáda 

29.11. Všetkovedko-– celoštátna súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími – 11 

účastníkov ZŠ, 

Detský čin roka -  hlasovanie jednotlivých tried za hrdinský detský čin roka 

Príprava Vianočné trhy 

 Program pri príležitosti Oceňovania darcov krvi, Uvítanie do života 

 Vianočná besiedka, Vianočný koncert 

 DECEMBER 

Deň Aktivita 

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

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

6. 6.12. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí 

 Divadelné predstavenie -   

8. Koledovanie a vianočné trhy – spolupráca s .OcÚ, Lieska, ZUŠ 
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 Uvítanie detí do života -  spolupráca s OcÚ 

9.  Predchádzanie konfliktom 

11. Medzinárodný deň vysielania pre deti 

13. Zvyky a tradície na Luciu – Stridžie dni 

16. 

18. 

 

 

ŠPD- SZ - sebapoznanie, poznávanie druhých- priateľstvo 

Najradšej robím... 

Najradšej sa hrám... 

Moja obľúbená hračka je... 

17. Vianočný koncert – pre rodičov, MŠ, verejnosť? 

20. Vianočné zvyky a tradície (REV 1.5.) 

 Zaujímaví ľudia v obci – medovnikárky - LuPEK  

Príprava Imatrikulácia prvákov 

 JANUÁR 

Deň Aktivita 

9. Novoročné zvyky a tradície   

11. Ochrana ŽP, starostlivosť o zvieratá     

 príprava žiakov na polročnú klasifikáciu 

 Rodičovské združenie – triedne, p. p. individuálne  

 Ľudské práva a solidarita k ŽP 

  Rozvoj soc. zručností, sebapoznávanie  

25.  Polročná klasifikačná  porada  

31. Ukončenie 1.polroka – odovzdávanie odpisu vysvedčenia   

 poradenstvo a odovzdávanie skúseností s integráciou 

 Pasovania prvákov 

 Zaujímaví ľudia v obci – maľba na sklo – p. B. Hlinková 

 FEBRUÁR 

Deň Aktivita 

1. Polročné prázdniny 
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 MAREC 

Deň Aktivita 

1. ŠPD Buď mi nápomocný 

4. Jarné prázdniny  

 Svetový deň bez mobile 6.2 ENV 5.4 

 MDŽ 

11. Svetový deň chorých (11.2.), Maksík  

13. Svetový deň manželstva VMR 

15. Rozvoj sociálnych zručností, sebapoznávanie - hodnotenie 

18. - 20. Prevencia sociálno-patologických javov 

21.  Matematický klokan 

22.  Svetový deň vody 

26. OK Pytagoriáda  

 

3. Rozvoj soc. zručností, sebapoznávanie - hodnotenie 

6. Svetový deň bez mobilu 6.2. ENV 5.4 

8. Svetový deň pre bezpečnejší internet  8.2. MEV 4.4 

10. Svetový deň chorých 11. 2.   

13. Svetový deň manželstva VMR    

15. Sv. Valentín VMR   

 Prevencia sociálno-patologických javov  

22.  Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 

28.  Karneval  

 Zaujímaví ľudia v obci  

 JÚN 

Deň Aktivita 

1. ŠPD 1.6. MDD 

4. 1.6. Svetový deň životného prostredia 

6. Pavučina priateľstva 

9. 8.6. Deň najlepších priateľov 
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 Kultúrne podujatia pre deti: 

 výchovný koncert a divadelné predstavenie v priestoroch MŠ 

 

 Súťaže : 

 internetová výtvarná súťaž Svet očami detí 

 november – apríl  –Čítame s Osmijankom - Celoslovenská čitateľská súťaž  zameraná na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti žiakov na prvom stupni základných škôl. Učí deti láske ku knihám a čítaniu. . 

 školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 

 zrealizovanie školského kolo súťaže v sólovom speve Slávik Slovenska nám  znemožnili zdravotné 

problémy žiakov 

 zber papiera, batérií, žiariviek 

 matematické súťaže: Maksík, Matematický klokan, Pytagoriáda,  

 vedomostná súťaž Všetkovedko 
 Pexesový kráľ, 

 súťaž o najkrajšiu tekvičku, výtvory z prírodnín  

 

 Besedy a stretnutia: 

 Beseda o autoroch detskej literatúry 

 Knižný detektív - vzájomné prezentovanie prečítanej knihy výtvarnou, či ústnou formou -  beseda 

o knihe 

 

 Exkurzie a výlety: nebolo možné zrealizovať 
 

Vzhľadom k neplánovaným okolnostiam sme mnohé zaujímavé aktivity, ktoré sú u detí veľmi 

obľúbené nemohli zrealizovať. Zachovávanie ľudových tradícií sme mohli realizovať iba do polovice 

marca, čo je určite ochudobnením nášho bežného výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V tomto školskom roku sme nemohli zrealizovať tieto naplánované akcie :  

Otvorená hodina pre predškolákov, Svetový deň vody, Čítame si s predškolákmi, Stretnutie rodičov 

budúcich prvákov, Svetový deň zdravého spánku, zachovávanie ľudových zvykov a tradícií - Vynášanie 

Moreny, Deň otvorených dverí, Týždeň hlasného čítania, obvodné a okresné kolo literárno-dramatickej 

súťaže Hviezdoslavov Kubín,, obvodné a okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska – na ktorom 

minulý rok získal Filipko krásne 2. miesto,  Stavanie mája v areáli ZŠ s MŠ a v obci Liešťany, Deň 

matiek – vystúpenie pre Klub dôchodcov, Deň matiek – vystúpenie pre mamičky, Solárne dni, 

celoslovenská kampaň Do školy na bicykli bezpečne, SČK - súťaž mladých zdravotníkov – na ktorej 

minulý rok získali naše dievčatá naj ZŠ  pekné 8.miesto a dúfali sme, že ako skúsenejšie a o rok staršie 

11. 14.6. Svetový deň darcov krvi 

13. ŠPD 15.6. Deň otcov 

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

18. SZ Priateľstvo: Keby som mohol niekomu pomôcť, bol by to .. 

20. ŠPD 26.6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu 

(PSPJ) 

23. ŠPD  Rozlúčka so školou 

29. Rozlúčka so školou spoločne s rodičmi, rozlúčka s MŠ 

30. Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-6-26/
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sa umiestia na popredných miestach,  Čítajme si, MDD v spolupráci s RZ a OcÚ Liešťany, Naše vzácne 

lesy- tradičné zasadenie stromu, opravná výchova na dopr. ihrisku, Záverečný koncert ZUŠ, Uvítanie do 

života v DK Liešťany, Škola v prírode RS Mladá Hota,  exkurzia – Národopisné múzeum Stará Hora, 

Sebechleby, výlet do Banskej Štiavnice – návšteva rodného domu Sládkovičovej Maríny, prezentácia ZŠ 

na Oslavách obce Liešťany 

Napriek neprajnému školskému roku sa nám podarilo zrealizovať všetky matematické súťaže – dokončili sme 

ich už elektronikou formou, alebo sme využili možný posun termínu – Matematický Klokan, Vypni telku, 

zapni seba sme zrealizovali v mesiaci jún, po návrate do školy a Solárne dne sme presunuli na začiatok 

nasledujúceho školského roka.  

 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. Tieto sa nám podarilo zrealizovať: 

 

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 

Šarkaniáda 

 Strašidelný večer, lampiónový sprievod 

október, máj                                                   Spoločná návšteva krátkych divadelných predstavení v MŠ 

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

december Zachovávanie zvykov a tradícií - LUCIE 

 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 Karneval   

 

Žiaľ, mnohé naplánované akcie a aktivity nebolo možné zrealizovať:  

marec V krajine rozprávok - čítanie v MŠ 

 Zachovávanie zvykov a tradícií -  VYNÁŠANIE MORENY 

 Maľovanie, frotážovanie vajíčok ( burza) 
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apríl Zápis do 1.ročníka v spolupráci s MŠ 

 Dopravné hry na ihrisku v obci 

máj Zachovávanie zvykov a tradícií -  STAVANIE MÁJA 

 Besiedka pre naše mamičky 

jún Spoločná oslava MDD 

 

 „Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, 

metódach, formách a hodnotení informuje škola v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.“ 

Vážnosť situácie sme si uvedomovali už v predstihu a na rannej operatívnej porade 9. 3. 2020 sme sa 

spoločne zhodli, že sa pokúsime prebrať učivá rýchlejšie, a ak by sa stalo, že sa školy zatvoria, budú žiaci 

dostávať úlohy na upevňovanie a opakovanie rýchlejšie prebraných učív. 

K mimoriadnemu spôsobu vyučovania sme žiakov motivovali a posledný deň školského vyučovania sme 

sa dohodli, že budeme v práci pokračovať formou domáceho vyučovania (dištančného štúdia). Žiaci 3. a 4. 

ročníka, ktorí už dokázali pracovať samostatne, pracovali intenzívne, a takmer všetci bez pomoci rodičov už 

od prvého dňa domáceho učenia. Pri výuke žiakov 1. a 2. ročníka mali nezastupiteľné miesto rodičia, ktorí 

museli nahradiť vyučujúceho. Veľmi dôležitú úlohu zohrala komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi. Prvé dni 

boli ovplyvnené neistotou a hľadaním dostupných riešení, ktoré mali vyhovovať žiakom, učiteľom 

a samozrejme aj rodičom.  

Od 16. 3. 2020 teda prebiehalo domáce vyučovanie, žiaci dostávali úlohy vždy ráno. Zo začiatku to boli 

úlohy zamerané na opakovanie a utvrdzovanie učiva. Počas prvých dvoch týždňoch mimoriadnej situácie 

sme domácu výučbu zvládali. Po dvoch týždňoch bolo nevyhnutné hľadať iné možnosti pre domáce 

vyučovanie, ktoré by viedli k efektívnemu procesu učenia doma a dostatočnej spätnej väzby a motivácie 

žiakov zo strany učiteľov. Vyučujúce si premysleli, aký spôsob komunikácie budú so žiakmi používať počas 

ďalších týždňoch.  

Vyučovanie na diaľku v 1. ročníku prebiehalo pomocou aplikácie Messenger. Na motivovanie 

a hodnotenie žiakov pani učiteľka využívala videohovor. vďaka ktorému mala možnosť individuálne 

pracovať so žiakom, overiť získané zručnosti, zhodnotiť ich a motivovať k zlepšeniu dosiahnutých 

výsledkov.  

V druhom ročníku výučba pokračovala komunikáciu a zadávaním úloh rodičom vez messenger. Na 

vysvetlenie nového učiva a overovanie dosiahnutých vedomostí využívali  aplikáciu ZOOM.  

Žiaci 3. a 4. ročníka ďalej dostávali zadania úloh do svojej mailovej schránky. Mailom odosielali 

vypracované úlohy na kontrolu p. učiteľke. Diktáty písali podľa zvukovej nahrávky od p. učiteľky 

a vysvetľovanie nového učivo a individuálne docvičovanie, prebiehalo pomocou aplikácie ZOOM.    

Aby sme predišli preťažovaniu žiakov zo strany učiteľov, a zároveň zabezpečili pravidelnú 

a systematickú výučbu, vypracovali sme rozvrh vyučovania.  Jeho súčasťou boli nielen vyučovacie hodiny 

cez aplikáciu ZOOM (tak, aby sa žiakom ani súrodencom neprekrývali), ale aj vyučovacie  predmety, 

z ktorých žiaci dostávali úlohy. Žiaci sa pravidelne zapájali, zodpovedne si plnili úlohy, rodičia výborne 

spolupracovali a pomáhali učiteľom pri organizovaní online hodín.  

Všetci vyučujúci sa snažili zapojiť a hľadaj najefektívnejšie vyučovacie programy, aplikácie, úlohy. 

Pomáhali žiakov s inštaláciou a organizovaním vyučovanie v domácom prostredí.  

Počas domáceho vyučovania sme odhalili silné stránky niektorých pedagógov, ich  flexibilný, tvorivý 

prístup, rýchlosť v prispôsobení sa danej situácii, ale i odvahu okamžite riešiť problémy a prijímať inovácie.   

Zo strany rodičov oceňujeme záujem, snahu a ochotu spolupracovať (v rámci možností) a vnímali sme aj 
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ocenenie práce nás, učiteľov, i vnímanie potreby školského vyučovania a školy samotnej. Zo strany žiakov 

sme uvítali väčšiu samostatnosť a prebranie zodpovednosti  za svoje výsledky..      

Ako slabá stránka sa ukázala preťažená internetová sieť, ktorá našu spoločnú snahu často zmarila a 

mnohých žiakov, ktorým sa napriek nášmu všemožnému úsiliu nedalo pripojiť, doviedla až k slzám smútku 

a sklamania. Veľmi nám chýbala socializácia, vzájomná kooperácia a rovesnícke učenie.   

Efektivita vyučovacieho procesu z domu nezodpovedala vynaloženému úsilie zo strany učiteľov a 

žiakov.  

Aj hodnotenie bolo v tomto školskom roku pre mnohé školy iné. My sme v  záverečnom hodnotení  

použili kombinovaný model hodnotenia, ktorý je v našej škole zaužívaný už niekoľko rokov. V prvom 

ročníku sme hodnotili slovne a žiaci dostali k vysvedčeniu aj tradičné „obrázkové vysvedčenie“ (slovné 

hodnotenie), ktoré je súčasťou katalógového listu každého žiaka. V 2. – 4. ročníku sme ponechali záverečnú 

klasifikáciu známkou. Ale aj naši starší žiaci už tradične spolu s vysvedčením dostali aj slovné hodnotenie za 

druhý polrok. 

Po otvorení školy dňa 1. 6. 2020 sa dodržiavali prísne hygienické opatrenia. Vyučovanie prebiehalo 

v dvoch vyučovacích blokoch, bol upravený rozvrh hodín, čas prestávok a stravovania tak, aby sa žiaci 

nestretávali na sociálnych zariadeniach a ani počas prestávok.   

 

Organizácia dňa   1.A 

 

8,00 – 8,30 h príchod do ZŠ, dezinfekcia rúk, meranie teploty 

8,30 – 9,00 h  ranná komunita 

9,00 – 10,00 h 1.vyučovací blok – desiata v triede 

10,00 – 10,30 h  veľká prestávka – predný dvor 

10,30 – 12,00 h  2. vyučovací blok (v stredu výtvarno-pracovné činnosti) 

12,00 – 12,30 h  ŠKD 

12,30 - 13,00 h dezinfekcia rúk, obed 

13,00 – 16,00 h popoludňajšie aktivity alebo ŠKD 

 

Prestávka 

1. A 2. A 

 8,15 – 8,30 h 8,45 – 9,00 h 

9,15 – 9,30 h  9,45 – 10,00 h 

10,15 – 10,30 h 10,45 – 11,00 h 

11,15 – 11,30 h 11,45 – 12,00 h 

12,15 – 12,30 h 12,45 – 13,00 h 
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Organizácia dňa    2.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia dňa     3.A – 4. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia popoludňajšej činnosti 

Deň 13,00 – 14,00 14,00 – 15,00 15,00 – 16,00 

P  Maškrtníček ŠKD Hry (pohybové, športové) 

U Ochranár ŠKD Hudobné činnosti (gitara) 

S  Výtv.činnosti Hudobné činnosti ŠKD 

Š  Ručné práce ŠKD  

P Ochranár Tvorivé činnosti  

 

 Počas rannej a popoludňajšej činnosti ŠKD boli žiaci vo svojej triede, podľa časového rozpisu sa 

k nim do triedy prichádzali vyučujúci, ktorí mali pre nich pripravené rôzne aktivity. 

 

8,00 – 8,30 h príchod do ZŠ, dezinfekcia rúk, meranie teploty 

8,30 – 9,00 h  ranná komunita 

9,00 – 10,30 h 1.vyučovací blok – desiata v triede 

10,35 – 11,05 h  veľká prestávka – zadný  dvor 

11,05 – 12,30 h  2. vyučovací blok (v stredu ANJ) 

12,30 - 13,00 h dezinfekcia rúk, obed 

13,00 – 16,00 h popoludňajšie aktivity alebo ŠKD 

8,00 – 8,30 h príchod do ZŠ, dezinfekcia rúk, meranie teploty 

8,30 – 9,00 h  ranná komunita 

9,00 – 10,45 h 1.vyučovací blok – desiata v triede 

10,45 – 11,15 h  veľká prestávka – predný dvor 

11,15 – 12,30 h  2. vyučovací blok (v stredu ANJ, vo štvrtok prírodoveda, 

vlastiveda 

12,30 - 13,00 h dezinfekcia rúk, obed 

13,00 – 16,00 h popoludňajšie aktivity alebo ŠKD 
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 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 

 Záložka do knihy spája školy - Medzinárodný projekt na podporu čítania a vytvárania priateľských 

vzťahov medzi deťmi a školami prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktorý pripravuje 

Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. 

Komenského v Prahe. Tento projekt prináša originálne podujatia a motivácia k čítaniu 

prekračuje hranice Slovenska. 

 Čítajme si - cieľom projektu je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam 

literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú 

zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, 

 MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA - Projekt bol jedinečným prepojením praktickej metodickej 

príručky v knižnej podobe, kreatívnej hry, ktorá bola určená pre celý kolektív a interaktívnych 

vzdelávacích materiálov. Spojenie týchto profesionálnych materiálov pomohlo 360 zapojeným 

pedagógom s ťažkou úlohou - naučiť deti orientovať sa v komplexnom svete, ktorého súčasťou sú 

aj peniaze a hospodárenie s nimi. 

 DETSTVO OČAMI STARÝCH RODIČOV- Tento projekt považujem sa najvýznamnejší 

a najprínosnejší zo všetkých, do ktorých sme sa kedy zapojili. Má osobitý význam 

z viacerých hľadísk. Je aplikáciou čitateľskej, (pisateľskej) i finančnej gramotnosti, 

mnohých zručností... Je úzko spojený so životom v súčasnosti, s jeho rýchlym technickým 

pokrokom a so životom v minulosti, ktorý má svoje čaro dodnes. Život v minulosti bol hlbšie 

prepojený s prírodou, rastlinami, živočíchmi, s ľudskou prirodzenosťou, so zábavou, ktorú dnes 

vidíme iba v zachovávaní ľudových zvykov a tradícií, mal čaro  trpezlivosti, pokoja, 

dobrodružstva, lásky k ľuďom, vzájomnej pomoci a tolerancii medzi ľuďmi. Dnes sa stále 

za niečím ženieme, naháňame, stále niečo zháňame, potrebujeme a niečo nám ešte chýba 

porovnávame, čo má sused a my nie,...a asi ani nemáme čas zamyslieť sa nad tým, koľko 

nenahraditeľného nás v živote obklopuje. Mali by sme sa zastaviť a porozmýšľať, kde sú naše 

korene a naše krídla. Preto sa k nemu v priebehu roka vraciame a pripomíname si už 

zrealizované aktivity a ich významnosť. 

 MISIA MODRÁ PLANÉTA –rozvíjanie finančných zručností a kompetencií hravou 

formou, s podporou spolupráce, tvorivej činnosti a rozvíjaním fantazijného myslenia 

 Svetový deň jazykov 

 Moja prvá škola KOZMIX - je brána do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa 

základnej školy, kladie základy pre celoživotné učenie, získavanie funkčnej gramotnosti 

a poznávanie základných vzťahov a súvislostí, ktoré umožnia dieťaťu orientovať sa v okolitom 

svete. KOZMIX je zábavná forma vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne. Je vhodným doplnkom 

domáceho učenia a uspokojí aj najzvedavejších žiakov. Ak rodič chce, aby sa deti na počítači alebo 

tablete nielen hrali, ale aj učili, portál KOZMIX je tým pravým prostriedkom na domáce 

vzdelávanie. Okrem zmysluplného obsahu tu rodič nájde nástroje na kontrolu práce svojho dieťaťa 

doma a v škole. Na portáli je možné nájsť množstvo lekcií a materiálov, ktoré priamo korešpondujú 

so Štátnym vzdelávacím programom a množstvo ďalších materiálov,  
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 VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA – celoslovenská kampaň s cieľom zmysluplného využívania 

voľného času, rozvíjanie priateľstiev, spolupráce, zdvorilého správania, vzájomnej úcty, tolerancie 

a pomoci, 

 Vyčistíme si Slovensko, 

 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. 

 

 Modernizácia priestorov našej ZŠ pokračuje – do dvoch ďalších tried sme zakúpili plastové 

tabule na písanie fixkami, posledná klasická tabuľa bola kompletne zrekonštruovaná (sponzorsky 

zabezpečil rodič). Do poslednej triedy, v ktorej chýbala interaktívna tabuľa sme zakúpili interaktívny 

dataprojektor, dokúpili sme ďalší router a všetky triedy sú už vybavené interaktívnou tabuľou, 

notebookom a internetom. V tomto školskom roku sme do každej triedy zabezpečili Hi-fi systém, na 

skvalitnenie využívanej muzikoterapie. V dvoch triedach sme nahradili poškodené PVC podlahoviny 

vysokozáťažovou plávajúcou podlahou. V spolupráci s OcÚ sme zabezpečili výmenu poškodených 

radiátorov v dvoch triedach.  

 Registrovaním a spoluprácou so vzdelávacím programom ENGLISH ONE sme získali didaktické 

prostriedky na výučbu angličtiny pre učiteľa aj žiakov: 

- metodické príručky pre učiteľa 

- digitálny vzdelávací obsah pre predmet ANJ 

- digitálny vzdelávací obsah pre predmet MAT v anglickom jazyku 

- sada pracovných listov pre každý ročník - pre 17 žiakov 

 

 Z vlastných zdrojov sme doplnili pomôcky na vyučovanie telesnej a športovej výchovy v novom 

priestore – fit lopty, karimatky, švihadlá, lopty, koza, mostík, pásmo, stopky, ... 

 Z vlastných zdrojov sme doplnili pomôcky na vyučovanie hudobnej výchovy – detské hudobné 

nástroje, stojany na noty, zvončeky, BoomWhackers,... 

 Z vlastných zdrojov sme doplnili pomôcky na vyučovanie informatiky a informatickej výchovy – 

10 ks notebookov, slúchadlá, externé hard disky. 

 Z vlastných zdrojov sme dokúpili závesné tabule na výučbu prírodovedy a matematiky (ľudské telo, 

násobilka), 

 Priebežne dopĺňame materiál a pomôcky pre žiakov, ktorí dosahujú v daných oblastiach výborné 

výsledky, pracujú rýchlo a spoľahlivo. Podporujeme rozvoj ich tvorivosti, logického myslenia, 

priestorovej predstavivosti, umelecké vlohy a dispozície. 

 Priebežne dopĺňame aj materiály stimulujúce rozvoj mnohých oblastí žiakov so ŠVVP – 

komunikačné, grafomotorické , matematické kompetencie, a ďalšie dôležité oblasti. 

 

 Projekt Letná škola – keďže do našej alternatívnej školy sa žiaci tešia na každý deň, ktorý v nej 

strávia.  a v tomto školskom roku ich bolo menej ako inokedy, tešíme sa, že sa nám podarilo  

zrealizovať letnú školu. Prebiehala v dvoch 5 -dňových cykloch, 8 hodín denne, a každého cyklu sa 

zúčastnilo 15 žiakov. Podarilo sa nám tak umožniť všetkým záujemcom zúčastniť sa letného 

netradičného vzdelávania.  

 

Termín: 10. - 14. 8. 2020, 17. - 21. 8. 2020 

Časový harmonogram: pondelok - piatok od 8,00h do 16,00h 

Získané finančné prostriedky: 1600€  

Realizovanie projektu Letná škola považujeme za prínosné pre žiakov, učiteľov i rodičov. Vďaka 

prejavenému záujmu zo strany rodičov, žiakov a snahe, aktívnemu prístupu a ochote učiteľov a ostatných 

zamestnancov ZŠ, sa nám podarilo zrealizovať letné netradičné učenie zaujímavou formou. Žiaci rozvíjali 

svoje komunikačné zručnosti, vyjadrenie vlastného názoru, v ranných a záverečných komunitách sa zapájali 
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do diskusie. Do vyučovanie matematiky sme vniesli nové zaujímavé prostredia Dedo Lesoň, Evidencia 

z Hejného metódy výučby matematiky. Utvrdili sme sa v tom, že táto metóda má naozaj pre žiakov veľký 

význam. Prínosom bola hlavne motivácia žiakov, chuť a snaha riešiť matematické úlohy a nevzdávať sa. 

Radosť z objavovaného deti prejavovali aj počas nasledujúcich dní. V naplánovaných témach si nielen 

zopakovali svoje vedomosti a zručnosti, ale nadviazali na ne a získavali nové. Pripravené činnosti boli 

realizované pútavou, veku primeranou formou.  

Za priaznivého počasia prebiehali v exteriéri, v kontakte s prírodou a zaujímavými osobnosťami z nášho 

okolia, napr. s predsedom Základnej organizácie ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi – Marekom 

Mněrkom- poznávanie prírody, jej ochrany, naše vtáctvo, s odborníčkou zo Súkromného centra špeciálno-

pedagogického poradenstva Zemianske Kostoľany Mgr. Zdenkou Gamanovou, s ktorou sa žiaci 

premiestnili do kráľovstva kráľovnej Grafémy, objavili Majstra slabiku, ukázal sa im aj Majster Dĺžeň 

a Bacil omyl. S p. učiteľkou výtvarného odboru ZUŠ zo SSŠ v Prievidzi Beatkou Hlinkovou objavili čaro 

vlastnej šikovnosti a trpezlivosti. . Medzi činnosti, ktoré sa žiakom najviac páčili a zapôsobili na ne boli - 

plstenie, jazykové rozlišovanie, jazykový cit a poznávanie, vnímanie prírody, priamy kontakt s prírodou - 

chôdza bosými nohami po tráve,... 

Pripravené témy boli realizované  s primeranou náročnosťou, so zapojením čo najviac zmyslov, a čo 

najviac aktivity a činnosti žiakov. Cieľom týchto aktivít bolo zmysluplné využitie času detí, ich obohatenie, 

rozvíjanie pozorovacích, vyjadrovacích i tvorivých činností, so zreteľom na individuálne predpoklady, 

danosti a potreby. Každý deň bol ukončený záverečnou komunitou, v ktorej mali žiaci priestor na 

zhodnotenie aktivít, činností,  mali priestor na vyjadrenie vlastného názoru,  spokojnosti s činnosťami, i so 

svojim výkonom, vyjadrenie vlastného prežívania, záujmu i nápadov, námetov, čo by ich zaujímalo, a čo by 

sa chceli dozvedieť. Zaraďovali sme netradičné a aplikačné úlohy, aby mali žiaci možnosť vybrať si  na 

základe typu inteligencie, schopností i momentálnej nálady. Uplatnením vlastnej tvorivosti a fantázie, 

prezentáciou svojich výsledkov sa navzájom obohacovali,  vnímali rozdiely a učili sa ich tolerovať. Počas 

celého procesu sme rozvíjali celoživotné pravidlá a zručnosti života.  

Prepojením učenia s realitou sme prispievali k pochopeniu zmysluplnosti  vzdelávania a motivovali 

k snahe, aktivite, chuti a záujmu o sebarozvoj a zdokonaľovanie sa. Pozitívnym hodnotením 

a povzbudzovaním sme žiakov viedli k primeranému hodnoteniu výkonu druhých, ale i k čo najlepšiemu 

vlastného výkonu a prispievali tak k primeranému sebavedomiu, i pochopeniu dôležitosti zlepšenia 

a zdokonaľovania. Prácou s rôznou literatúrou sme objavovali krásu a ľubozvučnosť jazyka, nielen 

v hovorenom slove, ale i v piesni. Vnímali sme  krásu umenia všetkého druhu - od literatúry, hudby, 

výtvarného umenia až k prírode. 

 

 ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY 

 

Triedy Učebne Iné priestory 

4 PC Kabinet s učeb. a šport. pomôckami WC pre chlapcov 

  Zborovňa Chodba so skrinkami 

 Herňa (ŠKD) Riaditeľňa, kancelária Chodba so skrinkami 

  WC pre dievčatá ŠJ 

  WC učiteľ Školský areál 

  Vnútorný priestor nacvičenie  

    

 Školský klub detí (ŠKD) 

 

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

skúseností a sformovanie charakteru žiaka.  
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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 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.  

 

 SWOT ANALÝZA 
 

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

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

 Silné stránky školy (Strenghts): 

 

 kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabezpečovaný kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, 

 snaha učiteľov odborne rásť prostredníctvom ďalšieho vzdelávania, 

 realizácia triednických 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, 

 dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie, neobmedzený prístup k internetu vo všetkých učebniach, 

možnosť využívania kopírky, interaktívnych tabúľ, 
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 moderné plastové antialergické tabule v troch triedach, 

 školská knižnica, jej rozšírenie získavaním darovaných kníh, 

 vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou – IT tabuľa v každej triede 

 modernizácia techniky v PC učebni – nové notebooky, 

 počítačová gramotnosť pedagógov, 

 multifunkčné ihrisko, 

 prezentácia školy na webe, 

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

 získanie priestoru na realizáciu vyučovania telesnej a športovej výchovy v priestore bývalého 

fitnescentra, 

 zrušenie racionalizačných opatrení MŠVVaŠ SR - v spolupráci s p. starostom Ľ. Noskom, 

 získanie dôvery rodičov mimo regiónu – našu ZŠ navštevujú deti z iných obcí – Rudnianska Lehota, 

Somorova Ves, Seč, Bojnice, Prievidza 

 skrášlenie a čiastočná úprava v spolupráci s rodičmi a ZUŠ – fasáda, pestrofarebný plot. 

 

 Slabé stránky školy ( Weaknesses): 

 

 ZŠ nemá vnútornú telocvičňu, čo môžu niektorí rodičia vnímať ako negatívum, 

 obmedzené finančné zdroje na rozvoj školy, 

 čiastočne nevyhovujúci esteticky stav budovy a šk. dvora.  

 

Návrh opatrení 

 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. 

 

 Príležitosti (Oprtunities) 

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

 možnosť vzdelávania sa pedagogických zamestnancov, možnosť zvyšovania svojej odbornosti - 

vykonanie prvej a druhej atestácie, 

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

 spolupráca so Súkromnou spojenou školou v Prievidzi - v hudobnom, výtvarnom i  

 spolupráca so Súkromnou umeleckou školou XOANA – v tanečnom odbore, 

 zviditeľňovanie školy - pravidelná aktualizácia webstránky školy, príprava kultúrnych podujatí pre 

verejnosť, prezentácia našej práce na verejnosti napr. formou školských novín, 

 spolupráca s aktívnymi rodičmi, akcie pre rodičov a verejnosť, 

 zapájanie sa a získavanie financií z grantov. 

 

 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, 

 neobjektívnosť niektorých rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania, 

 strata podpory vedenia obce, 

 zvyšujúce sa finančné zaťaženie rodičov – zvyšovanie poplatkov, 

 fluktuácia rodičov - zmena bydliska kvôli práci. 
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 VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY  
PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA A ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE 

ŠTÚDIUM A INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ 

 

Naša základná škola úspešne pripravuje žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky. Výchovno - 

vzdelávacia činnosť sa riadi ŠkVP, plánom práce školy na školský rok 2018/2019, 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 sebaponímaniu 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, motivácia 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. Vytváraním mozgovo-kompatibilného 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 technológií, ktorá plynule 

nadväzuje na získané komunikačné zručnosti, schopnosti a vedomosti, vštepované žiakom.  

Žiaci našej ZŠ sa aktívne zapájajú do života obce, realizáciou projektov sa všestranne rozvíjajú, majú 

záujem zlepšovať sa, aktívne pristupujú aj k rôznym mimoškolským súťažiam. 

 

 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 aktivitami, 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. 
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Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového útvaru Počet detí Vedúci 

Ochranársky krúžok 24 Marek Mněrka 

Maškrtníček 15 Beáta Hlinková 

Literárno – dramatickýkrúžok  17 Mgr. Elena Petrášová 

Oboznámenie s ANJ v MŠ 17 Mgr. Katarína Repková 

 

Okrem záujmovej činnosti v krúžkoch mali deti našej ZŠ s MŠ možnosť rozvíjať svoj talent 

aj v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore SZUŠ so sídlom v Prievidzi. 

 Výtvarný 

odbor 

Tanečný 

odbor 

XOANA Odbor ZUŠ Sopránová 

zobcová flauta 

flauta flauta 

Klavír Gitara 

Počet detí z MŠ 8 10 6 0 0 

Počet detí zo ZŠ 21 12 17 21 6 

Spolu 29 22 23 21 6 
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ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI ŠKOLY 
 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

* (normatívne finančné prostriedky): PK- podľa stavu žiakov k 15.9.2019 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 sme 

v školskom roku 2019/2020 nedostávali,  

 doprava žiakov z obce Nevidzany,  

 vzdelávacie poukazy - zo štátneho rozpočtu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy- 

vydaných - 32, prijatých - 34 vzdelávacích poukazov. Finančné prostriedky boli využité na odmeny 

vedúcim záujmových útvarov a na pomôcky zefektívňujúce výučbu záujmovej činnosti.   

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 2019/2020: 

 poplatok za webstránku ZŠ s MŠ,  

 balíčky na Mikuláša,  

 odmeny na karneval,  

 divadelné prestavenie, 

 darček k MDD – kniha Slovenské piesne  

 kniha a príspevok na rozlúčku pre štvrtákov 

  2% od darcov   

3. Iné zdroje: 

 

 p. riaditeľka ZŠ s MŠ Liešťany Mgr. Katarína Hološková vypracovala projekt Letná škola 

a získali sme  finančný príspevok vo výške 1600€ od MŠVVa Š SR, ktorý bol využitý na 

financovanie celej prevádzky Letnej školy, so zabezpečením pestrých a zaujímavých činností 

pre a žiakov ZŠ Liešťany, 

 na zberové aktivity „Zbierame so zberkami“- 203,25€ , ktoré boli využité na školské 

a hygienické potreby pre deti a žiakov, úrazové poistenie žiakov ZŠ  

 za prenájom priestorov ZŠ s MŠ Liešťany 280€, ktoré boli využité na školské a hygienické 

potreby pre deti a žiakov, 

 

 

  Vysvetlivky 
      

PK prenesené kompetencie 
  OK originálne kompetencie 
  ŠvP škola v prírode 

   RZZP ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 
HN hmotná núdza 

   VP vzdelávacie poukazy 
  Vl.P vlastný príjem 
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PK a OK poskytnuté ZŠ s MŠ Liešťany 
     2019/2020 PK spolu PKZŠ odcho-

dné 
ŠvP Knihy PKMŠ RZZP  

vratka 
HN- LŠ PK 

doprav. 
VP 

mesiac     strava 
dotácia 

9. 
11768,00 8294,00 

      
    3474,00       

10. 
8325,00 8294,00 

    
          31,00 

  

11. 
6959,25 5991,25 

      
520,00         448,00 

12. 
9193,75 9193,75 

      
          

  

31.12.    
odvod na 

OcÚ -1684,03   

      

    -1683,80 

  

-0,23 

  

Zostatok 
2019 

1684,03             1683,80   0,23   

1. 
14085,00 7509,00 

      
    6576,00       

2. 
8199,40 7509,00 

  1300,00   
518,00   -1683,60   108,00 448,00 

3. 
8313,00 8313,00 

      
            

4. 
7777,00 7777,00 

      
            

5. 
8295,00 7777,00 

      
518,00           

6. 
8001,00 7777,00   

    
          224,00 

7. 
9179,00 7927,00 

    1252,00 
            

8. 
14632,60 7777,00 

    176,00 
    5079,60 1600,00 

  
  

  
    

      
        

  
  

Spolu 114728,00 94139,00 0,00 1300,00 1428,00 1556,00 0,00 13446,00 1600,00 139,00 1120,00 

 

OK spolu Vl.P Stravné RZZP  
vratka 

ZŠ OK ŠJ OK ŠJ 
OK    
hav. 
stav 

kap.v.    

ŠJ 
OKZŠ 

MŠ OK ŠKD OK 

ŠJ bez 
dotácie 

16945,04 
4032,78 1350,26     1917,00   833,00 7637,00 1175,00 

16381,46 
2456,00 2063,46   300,00 1917,00   833,00 7637,00 1175,00 

14889,86 
1261,86 2066,00     1917,00   833,00 7637,00 1175,00 

15357,92 
2450,26 1345,66     1917,00   833,00 7637,00 1175,00 

-2535,19 

  -2535,19               

2535,19   2535,19               

12000,00 
        2000,00   833,00 7917,00 1250,00 

17127,09 
3497,04 1630,05     2000,00   833,00 7917,00 1250,00 

12660,80 
660,80       2000,00   833,00 7917,00 1250,00 

12000,00 
        2000,00   833,00 7917,00 1250,00 

14876,65 
1463,09 2613,56     2000,00   833,00 6717,00 1250,00 

12853,00 
853,00       2000,00   833,00 7917,00 1250,00 

12000,00 
        2000,00   833,00 7917,00 1250,00 

13898,06 
  1598,06   300,00 2000,00   833,00 7917,00 1250,00 

  
                  

170989,88 16674,83 12667,05 0,00 600,00 23668,00 0,00 9996,00 92684,00 14700,00 
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 CIEĽ V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY  
 

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, slabo prospievajúcim 

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 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,  
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 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 a samoobslužných návykov, 

 utužovanie vzťahov medzi žiakmi, 

 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, 

 vychovávanie 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. 

 

 

 SPOLUPRÁCA ŠKOLY  
S RODIČMI, POSKYTOVANIE SLUŽIEB DEŤOM, ŽIAKOM A RODIČOM 

 

 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, ale aj napriek snahe 

stabilizovať situáciu a vzťahy v ZŠ, niektorí rodičia ZŠ nedôverujú. Úsilie o zviditeľnenie ZŠ a jej 

výnimočnosť našťastie začínajú vnímať v okolitých obciach. Šírením dobrého mena spokojnými rodičmi 

a humánnym prístupom školy a jej vedenia škola získala ďalšie deti z iných obcí.  

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Liešťany sa aktívne podieľa na organizácií rodičovských stretnutí 

a na príprave rôznych spoločných aktivít, nielen pre deti. 

 

 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 SCŠPP v Prievidzi 

Veľkým pozitívom našej ZŠ s MŠ je poskytovanie logopedickej reedukácie a školskej intervencie 

priamo v budove ZŠ, ktoré je našim deťom poskytované v spolupráci s SCŠPP Zemianske Kostoľany. 

Žiakom našej ZŠ i MŠ je poskytnutá logopedickú starostlivosť a zároveň komplexná psychologická 
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a špeciálno-pedagogická diagnostika, rediagnostika, terapia, starostlivosť o integrované deti, výborná 

spolupráca so ZŠ, ale aj školská, i spätná väzba pre rodičov.  

 

 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 pripravovať 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 2020      Mgr. Katarína Hološková 
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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 

ŠKD - školský klub detí (školská družina) 

ŠPD - škola priateľská k deťom 

eRKO – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 

IKT- informačné a komunikačné technológie 

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 

ISCED - Medzinárodné štandardné členenie vzdelávania (angl.: The International Standard Classification 

of Education, skrátene ISCED) je stupnica vytvorená organizáciou UNESCO začiatkom 70. rokov, aby 

slúžila ako nástroj na porovnávanie, kompiláciu a prezentáciu štatistických údajov o vzdelávaní v rámci 

jednotlivých krajín ale aj medzinárodne. Členenie bolo potvrdené na Medzinárodnej konferencii pre 

vzdelávanie v Ženeve roku 1975. 

Tabuľka rebríčku vzdelania rozdelená do siedmich základných stupňov (úrovní): 

Úroveň Opis úrovne Zodpovedajúca úroveň v slovenskom školskom systéme 

ISCED 0  Preprimárne vzdelávanie nultého stupňa materská škola  

ISCED 1  Primárne vzdelávanie 1. stupeň základnej školy 

ISCED 2  Nižšie sekundárne vzdelávanie 2. stupeň základnej školy a nižšie ročníky osemročných gymnázií 

ISCED 3  Vyššie sekundárne vzdelávanie Stredné školy s maturitou 

https://sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/70._roky_20._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vzdelanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1t
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
https://sk.wikipedia.org/wiki/ISCED_0
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matersk%C3%A1_%C5%A1kola
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_%C5%A1kola
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Úroveň Opis úrovne Zodpovedajúca úroveň v slovenskom školskom systéme 

ISCED 3C Stredné odborné vzdelávanie Stredné odborné školy bez maturity 

ISCED 4  Post-sekundárne, neterciárne vzdelanie Pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie 

ISCED 5A Prvý stupeň terciárneho vzdelania 
vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské vzdelanie – II. 

stupeň, vysokoškolské bakalárske vzdelanie - I. stupeň 

ISCED 5B Prvý stupeň terciárneho vzdelania vyššie odborné vzdelanie, pomaturitné špecializačné 

ISCED 6  Druhý stupeň terciárneho vzdelania Doktorandské štúdium 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_odborn%C3%A1_%C5%A1kola
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISCED_4&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISCED_6&action=edit&redlink=1
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