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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 na roky 2013-2018. 

4. Plán práce školy na školský rok 2016/2017. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových 

komisií. 

6. Zákona č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch, kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ v 

školskom roku 2016/2017 

7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ  Badín. 

8. Ďalších podkladov (Testovanie žiakov 9.ročníka,výsledky prijímacieho konania, hodnotiace 

správy koordinátorov) a odborných pracovníkov školy (výchovný poradca) 
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S p r á v a  

o  výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch v  

Základnej školy s materskou školou, Tajovského 2, Badín 

 za školský rok 2016/2017. 

 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy:  Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín   

2. Adresa školy: Tajovského 2,  976 32 Badín 

3. telefónne číslo: 048/418 26 32, 0911 717 381               faxové číslo: 048/418 26 32 

4. Internetová adresa: www.zsbadin.edupage.org             e-mailová adresa: zsbadin@zsbadin.edu.sk 

5. Zriaďovateľ: Obec Badín 

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Milan Krúpa riaditeľ školy 

Mgr. Viera Turianska zástupca riaditeľa školy pre ZŠ  

Mgr. Oľga Boc zástupca riaditeľa školy pre MŠ 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7.1) Údaje o rade školy: 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou   Badín  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Členovia rady školy: 

 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Ing. Ivan Nátan predseda zriaďovateľa 

   2. Mgr. Oľga Boc člen pedagogických zamestnancov za MŠ 

3. Bc. Miriam Hudobová člen pedagogických zamestnancov ZŠ 

4. Marta Pazuchová člen nepedagogických zamestnancov 

5. Mgr. Roman Dovala člen zriaďovateľa 

6. Mgr. Marianna Hudecová člen zriaďovateľa  

7. Ing. Martin Donoval člen zriaďovateľa 

8. Zdenka Hudobová člen rodičov ZŠ 

9. Miroslava Hlaváčiková člen rodičov ZŠ 

10. Mgr. Stanislava Laksíková člen rodičov ZŠ 

11. Mgr. Renáta Hricová člen rodičov MŠ 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017: 

 

 V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili 4 zasadnutia, na ktorých sa RŠ spolu s vedením ZŠ 

zaoberala: 
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 Skladbou vyučovania predmetov a učebným plánom školy 

 Výchovno-vzdelávacími výsledkami školy 

 Správou o výsledkoch hospodárenia školy a rozpočtom školy 

 Koncepciou rozvoja školy – plnením stanovených úloh 

V rámci svojej kompetencie sa Rada školy snažila presadzovať záujmy žiakov, pedagogických 

a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

 

Poradnými orgánmi školy boli metodické združenie učiteľov I. stupňa ZŠ a predmetové komisie 

učiteľov II. stupňa ZŠ, ktoré pracovali podľa príbuzných predmetov  

PK : prírodovedných predmetov a TSV; PK spoločenskovedných predmetov. 

Zasadnutia metodických orgánov a PK sa uskutočnili štyrikrát za školský rok podľa plánu zasadnutí 

mimo vyučovania. 

Vyučujúci sa na zasadnutiach zaoberali aktuálnymi úlohami definovanými v plánoch práce, prípravou 

podujatí organizovanými členmi MZ alebo PK a riešili problémy, ktoré sa priebežne vyskytli. 

Rozoberali aj kladné stránky v rámci vyučovacieho – výchovného procesu. Plán práce metodického 

orgánu mal svoju štruktúru podľa ktorej pracoval, čím plnil stanovené ciele svojej činnosti. Zo strany 

riaditeľa školy činnosť metodických orgánov bola kontrolovaná pravidelne po jednotlivých 

zasadnutiach.  

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Základná škola 

Ročník Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 
Poče

t  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

Integro

-

vaných 

Počet 

odd.  

ŠKD 

Počet 

žiakov 

 v 

ŠKD 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

Integro

-

vaných 

Počet 

odd.  

ŠKD 

Počet 

žiakov 

 v 

ŠKD 

1. 2 29+1  1 28 2 31+1  1 28 

2. 1 23 1 1 23 1 23 1 1 22 

3 2 42+1  1 33 2 42+1  1 30 

4. 1 19+1   11 1 20+1 1  10 

5. 1 22 1   1 21 1   

6. 1 17 1   1 17 1   

7. 1 22+1 4   1 22+1 4   

8. 1 23 2   1 23 2   

 9. 1 13    1 15    

Spolu 11 214 9 3 95 11 218 10 3 90 

 

Údaj o počte žiakov je doplnený za znamienkom + o žiakov študujúcich v zahraničí. 
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c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm2.. c) 

 

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 

 
POČET  

ŽIAKOV 

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  

počet / % 

ODKLADY 

počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

počet / % 

SAMOSTATNÉ  

( SPOJENÉ ) 

37 15/40,5 9/24 2/5 Samostatné/2 

 

 

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 c.2.1 žiaci 8. a  9. ročníka 

 
Do ročníka Talentové 1. kolo 2. kolo Prijatí spolu 

1.r. Gymnázia 2 2  2 

1.roč.SOŠ-4- ročné   4  4 

1.roč. SOU-4-ročné  5  5 

1.roč.SOU-2-ročné  1  1 

1. roč. SOU-3- ročné  3  3 

1. roč. umelecké školy 2  1 1 

spolu 4 15 1 16 

 

 

c. 2.2.  žiaci 5. ročníka 

 
Počet 

žiakov 

5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

21 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

0 0 0 0 0 0 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)  

 

I.a II. STUPEŇ SPRÁVANIE A DOCHÁDZKA 

 

Správanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov 32 23 43 21 21 17 23 24 15 

Pokarhanie TU          

Pokarhanie RŠ          

Uspokojivé      1  1  

Menej uspokojivé      2    

Neuspokojivé          
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Dochádzka: I. + II. polrok 

 

 

 

Trieda Počet Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 

Ospravedlnené Ospr. na 

žiaka 

Neospr. Neosp. na 

žiaka 

I. A 16 1088 68,00 1088 68,00 0 0,00 

I. B 16 1144 76,27 1144 76,27 0 0,00 

II. 23 1441 62,65 1441 62,65 0 0,00 

III. A 22 1833 87,29 1833 87,29 0 0,00 

III. B 21 1443 68,71 1443 68,71 0 0,00 

IV. 21 1716 85,80 1716 85,80 0 0,00 

V. 21 2236 106,48 2235 106,43 1 0,05 

VI. 17 1984 116,71 1936 113,88 48 2,82 

VII. 23 2769 125,86 2766 125,73 3 0,14 

VIII. 23 2547 110,74 2535 110,22 12 0,52 

IX. 15 2424 161,60 2404 160,27 20 1,33 

 

I. a II. STUPEŇ PROSPECH 

 

 
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. A 16 16 0 0 

I. B 16 16 0 0 

II. 23 23 0 0 

III. A 22 21 0 1 

III. B 21 21 0 0 

IV. 21 19 1 1 

V. 21 21 0 0 

VI. 17 15 2 0 

VII. 23 22 0 1 

VIII. 23 22 1 0 

IX. 15 15 0 0 

 

 

 

e.1.)   I. a II. stupeň základnej školy 

 

Hodnotenie žiakov: 

 
Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE INV INF MAT NEJ PRV PDA 

I. A 1         1       1,25  1,19  

I. B 1,07         1       1,27  1,07  

II. 1,09         1       1,43  1,17  

III. A 1,57         1   1   1,24   1,1 

III. B 1,19         1   1   1,29   1,14 

IV. 1,9         1   1,1   1,75   1,4 

V. 2 1,71 1,81   1,86 1     1,52 1,95    

VI. 2,53 2,18 2,18 1,82 1,88 1,24 2,24   1,59 2,59    

VII. 2,68 2,27 2,18 2,27 2,45 1,05 2,18   1,27 2,68 1,94   

VIII. 2,17 1,91 2,09 1,91 1,74   2,3   1,43 2,35 2   
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IX. 2,6 2,87 2,47 2,53 2,27   2,67   1,27 2,93 2,8   

Trieda SJL SPR SEE MDV THD TSV TEV RGV VLA VUM VYV RUJ 

I. A 1,25 1       1         1   

I. B 1,31 1       1         1   

II. 1,52 1       1         1   

III. A 1,33 1         1  1 1,1   1   

III. B 1,48 1         1  1 1   1   

IV. 1,7 1         1  1 1,7   1,1   

V. 2,14 1     1,33 1         1,1   

VI. 2,12 1,29     1,41 1         1,29   

VII. 2,14 1 1   1,09 1    1     1  2,17 

VIII. 2,17 1,04 1,39   1,26 1,17    1        1,83 

IX. 2,67 1    1,4 1,6 1,21    1,6   1     

 

e 2.) Výsledky externých meraní – Testovanie 9 - 2017 

 

Základné údaje MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 14 14 

Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením 0 0 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 60 59,4 

Priemerná úspešnosť v SR 56,4 61,2 

Rozdiel od národného priemeru 3,6 -1,8 

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2016/2017 ( §2 ods.1 písm. f) 

    

I. stupeň - ZŠ       II. Stupeň - ZŠ 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

I. I ŠkVP ISCED 1 

II. I ŠkVP ISCED 1 

III. ŠkVP ISCED 1 

IV. ŠkVP ISCED 1 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

      

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Materská škola Počet 

zamestnanci ZŠ  24 zamestnanci ŠKD 3 zamestnanci  MŠ 9 

Z toho PZ* 19 Z toho PZ 3 Z toho PZ 6 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 19 - kvalifikovaní 3 - kvalifikovaní 6 

- nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho NZ** 5 Z toho NZ  Z toho NZ 3 

Z počtu NZ  Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- školský psychológ***  - upratovačky  - upratovačky 1 

- špeciálny pedagóg      

- upratovačky 2 Školská kuchyňa a jed. 0 Kuchyňa MŠ 2 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

V. I ŠkVP ISCED 2 

VI. I ŠkVP ISCED 2 

VII.  ŠkVP ISCED 2 

VIII. ŠkVP ISCED 2 

IX. ŠkVP ISCED 2 
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- ostatní   zamestnanci -spolu 0 zamestnanci -spolu 2 

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD +  MŠ  + ŠKaŠJ 
24 + 3 + 9= 36 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
28 

 
 

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

Meno a priezvisko Aprobácia 

Mgr. Milan Krúpa geografia - história 

Mgr. Viera Turianska anglický jazyk - ekológia 

Mgr. Elena Haringová 1-4. roč. ZŠ 

Mgr. Viera Hricová 1-4. roč. ZŠ 

Mgr. Adriana Tomaníková 1-4. roč. ZŠ 

Mgr. Soňa Komorová 1-4. roč. ZŠ, SJL 

Mgr. Terézia Paulisová PhD. 1-4. roč. ZŠ, ETV 

Mgr. Michaela Balážová 1-4. roč. ZŠ, TSV 

Mgr. Zdenka Moravčíková matematika - biológia 

Mgr. Katarína Pecníková anglický jazyk – nemecký jazyk 

Mgr. Alžbeta Krúpová ANJ – FRJ – SJL 

Mgr. Ingrid Matejková slovenský jazyk a literatúra - dejepis  

Mgr. Ondrej Pastierik matematika - informatika 

Mgr. Simona Magdaléna Bigasová technika - matematika 

Ing. Lucia Dovalová chémia – výtvarná výchova 

Mgr. Eva Solivajová DEJ – RUJ – ETV - ŠPD 

Mgr. Roman Dovala Farár - NBE 

Mgr. Viera Slezáková NBI 

Mgr. Ľubica Lepiešová telesná výchova – branná výchova 
 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne 

vyučujúcich daný predmet 

Počet hodín neodborne 

vyučovaných predmetov 

Fyzika 1 8 

Regionálna výchova 6 5 

Mediálna výchova 1 1 

Svet práce 2 1 

Hudobná výchova 3 3 

Ostatné predmety boli na škole vyučované odborne. 

 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

       

Názov vzdelávacieho 

programu 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Etnické čistky, genocídy, 

rasová intolerancia 

v dejinách 

1 1 0 1 

Ukončenie  atestačného 

vzdelávania 
3 3  0 0 
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Riadenie školy a školského 

zariadenia 
1 1 0 0 

Uplatnenie osobnostného, 

sociálneho a morálneho 

rozvoja vo vyučovacom 

procese 

1 1 0 1 

Rozširujúce štúdium TSV 1 1 0 0 

Rozširujúce štúdium BIO 1 0 0 1 

Základný kurz Hejného 

vyučovacej metódy 
1 1 0 1 

 

i) Údaje o činnosti metodických orgánov a o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 

1 písm. i) 

 

Metodické orgány 

Na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľ ZŠ 

metodické združenia a predmetové komisie. Ich úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú 

úroveň vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch na I. stupni, v ŠKD a v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch alebo skupinách predmetov na II. stupni. Predmetové komisie a 

metodické združenia sa zriaďujú aj pre zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými 

zamestnancami. Za vedúcich metodických orgánov vymenúva riaditeľ ZŠ skúsených učiteľov a 

učiteľky s dobrými organizačnými schopnosťami. 

 

V školskom roku 2016/2017 pracovali na škole nasledovné metodické orgány: 

 

MZ – I. stupeň 

Vedúca :  Mgr. Adriana Tomaníková 

Členovia :  Mgr. Elena Haringová 

  Mgr. Viera Hricová 

  Mgr. Soňa Komorová  

  Mgr. Michaela Balážová 

  Mgr. Terézia Paulisová PhD. 

PK – spoločenskovedných predmetov 

Vedúca :  Mgr. Alžbeta Krúpová 

Členovia :  Mgr. Ingrid Matejková 

  Mgr. Eva Solivajová 

  Mgr. Viera Turianska 

  Mgr. Milan Krúpa 

  Mgr. Katarína Pecníková 

  Mgr. Terézia Paulisová PhD. 

Ing. Lucia Dovalová 

  Mgr. Viera Slezáková  

  Mgr. Roman Dovala 

   

PK – prírodovedných predmetov a TSV 

Vedúci :  Ing. Lucia Dovalová 

Členovia :  Mgr. Simona Magdaléna Bigasová 

  Mgr. Zdenka Moravčíková 

  Mgr. Ondrej Pastierik 

  Mgr. Ľubica Lepiešová 

  Mgr. Michaela Balážová 
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Činnosť MZ 1. – 4. ročníka 

Zasadnutia MZ 

 

12.09. 2016 Prerokovanie návrhu plánu práce na školský rok 2016/2017 

28. 10. 2016 Spätná väzba vo vyučovaní, analýza vstupných testov  

13. 03. 2017 Čitateľská gramotnosť využitie tradičných a netradičných foriem 

26. 06. 2017 Vyhodnotenie plnenia úloh z plánu práce MZ , výsledky žiakov zapojených do súťaží 

 

Aktivity primárneho vzdelávania 

Kultúrne vystúpenia  pre rodičov a občanov obce pri rôznych príležitostiach: 

16.9.2017 - Záhrada, ktorá učí 

14.12.2017 - Medové Vianoce 

28.3.2017 - Školská akadémia   

4.4.2017 - Zápis do 1. ročníka  

28.4.2017 - Stavanie mája – vystúpenie v obci 

 

Súťaže žiakov: 

Matematické súťaže: 

Všetkovedko – 1.12.2017 

Trieda  Počet 

zúčastnených 

Počet úspešných 

riešiteľov 

Najúspešnejší za 

triedu 

2.r 8 4 Alexander Iliaš 

(9.miesto ) 

3.A 4 1 Nina Kapustová 

(10.miesto) 

3.B 6 2 Sandra 

Cimermanová 

(28.miesto) 

4.r. 2 - - 

Spolu za školu 

I.stupeň 

20 7  

 

Pytagoriáda – okresné kolo – 14.3.2017 

Trieda  Počet 

zúčastnených 

Počet úspešných 

riešiteľov 

Najúspešnejší za 

triedu 

3.A 1 1 Natália 

Lapinová – 10. 

miesto 

4.r. 1 0 Sára 

MiaOčenášová 

 

Matematický klokan – 20.3.2017 

 Trieda Počet 

zúčastnených 

Počet úspešných 

riešiteľov 

Najúspešnejší za 

triedu 

 1.A 6 2 Samuel Krúpa 

 1.B 5 2 Šimon Lapin 

(šampión školy) 

 2.r. 11 4 Alexander Iliaš 

Martin Kováč 

 3.A 3 2 1.Michaela 

Šolcová 
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 3:B 4 0 Natália Lapinová 

 4.r. 5 1 Karin Hakelová 

Spolu za školu 

– 1.stupeň 

 34 11  

 
Maksík- priebežne počas roka sa deti zapájali po 5. kôl  

 Trieda Počet 

zúčastnených 

Počet 

úspešných 

riešiteľov 

Najúspešnejší 

za triedu 

 2.r. 14 2 Hanka 

Leštáková 

Matilda 

Guevara 

 3.A 1 0 - 

 3.B 5 1 Natália 

Lapinová 

 4.r. 6 0 - 

Spolu za školu 

–  

1.stupeň 

 26 3  

 

Literárne súťaže: 

Hviezdoslavov Kubín –okresné kolo 

Nina Kapustová - 3.A trieda  - postup do regionálneho kola 

22.3.2017 –Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo 

Ninka Kapustová -  1. miesto v I. kategórii - próza a postup do krajského kola Sládkovičova Radvaň 

4.5.2017 - Sládkovičova Radvaň – krajské kolo 

Nina Kapustová (3.ročník) – 2. miesto v 2. kategórii - próza - návrh poroty na postup do 

celoslovenskej prehliadky 63. Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne 

 

Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča 

Nina Kapustová (3.A) – 1. miesto v kategórii mladší žiaci 

 

16.5.2017 -Sládkovičova lipa 

Kategória/umiestnenie PREDNES V POÉZII PREDNES V PRÓZE 

1.miesto Sandra Baculáková (2.r.)–

postup 

Hanka Kubincová (2.r.) 

Kristína Dovalová (3.r.) 

2.miesto Nina Kapustová (3.r.)                  - 

3.miesto               -   Natália Lapinová (3.r.) 

 

25.5.2017 -Ľupčianskyčitárik – regionálna súťaž 

Kategória  Meno  Umiestnenie 

1.ročník Šimon Lapin (1.B) 1. miesto 

2.ročník Hanka Kubincová 2. miesto 

3.ročník Nina Kapustová 

(3.A) 

3. miesto 

4.ročník Karin Hakelová 1. miesto 

 

30.5.2017 - Čítanie u Tajovských 

Martin Kováč (2.ročník) – 4. miesto 

Nina Kapustová (3. ročník) - 2. miesto 
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Michaela Borošová (4. ročník) - 3. miesto 

Enviroaktivity a zdravá škola: 

- 10.10.2017 -14.10.2017 - Zber papiera 

- Počas celého školského roka - Separovanie v triedach  

- Počas celého roka - Čistota v okolí školy – každá trieda sa striedala v týždňových intervaloch  

- Október 2016 - Pri príležitosti Mesiaca zdravých zúbkov - Návšteva zubnej ambulancie 

(1.stupeň ) 

- Aktívna spoluúčasť členov triednych zástupcov každého ročníka na kolégiu Zelenej školy 

počas roka 

- Zapojenie sa do súťaže „Hovorme o jedle“ v rámci Týždňa zdravej výživy (1. stupeň) 

Projekty: 

31.10.2017 - Zapojenie sa do projektu - Záložka do knihy (Čítam, čítaš, čítame...) – (1.stupeň ) 

Marec 2017 – projekt Džúsy a pyré – zapojenosť(1. až 3. ročník) 

31.5.2017 – Čitateľský maratón (1.stupeň ) 

 

Športové aktivity: 

16.9.2016 -Cvičenia v prírode (1.stupeň ) 

20.2.2017 – 24.2.2017 - Lyžiarsky výcvik 1.ročník 

15.3.2017 - Odznak všestrannosti (1.stupeň ) 

20.4.2017 – 27.4.2017 - Plavecký výcvik 3.ročník 

19.6.2017 -23.6.2017 – Plavecký výcvik v škole v prírode pre 2. ročník  

7.6.2017 – Cvičenia v prírode (1.stupeň ) 

 

Triedne aktivity: 

- Návšteva výstavy drobnochovateľov - Môj domáci miláčik (1.stupeň ) 

- Október 2016 - Deň starých rodičov – výroba pohľadnice alebo listu (1.stupeň ) 

- Október 2016- Medzinárodný deň školských knižníc – návšteva Obecnej knižnice v Badíne 

(1.stupeň ) 

- Október 2016 – projekt :Oslava knihy od J.C. Hronského : Budkáčik a Dubkáčik (2.ročník) 

- November 2016- Návšteva 1. ročníka v materskej škole (2. ročník) 

- 21.11.2017 - Pasovanie prvákov – akciu pomohli pripraviť  2.r.a.3.r. – pripravili darčeky pre 

prvákov 

- December 2016 - Príprava darčekov na vianočné trhy (1.stupeň ) 

- Január 2017- Triedne kolo  v prednese poézie a prózy (1.stupeň ) 

- Marec 2017 - Čitateľský maratón v 2. ročníku 

- Marec 2017 - Návšteva predškolákov v 1. triede 

- Marec 2017 - Projekt o knihe Gabriely Futovej : Nejdem a basta (2.ročník) 

- 11.5.2017 – Deň matiek  - besiedka 1. ročníky a 2. Ročník 

- Jún 2017 - Projekt – (1.A) Čo čítam? -  Prezentácie o prečítaných knihách 

-  6.6.2017- koncoročný výlet tretiakov -  Kontakt zoo a Tatrapolisu v Liptovskom Mikuláši 

- 19.6.2017 – 23.6.2017 – Škola v prírode Kremnica (2.ročník a 3.ročník) 

- 27.6.2017 – 3.A. bola na exkurzii v Energolande a v arboréte v Tesárskych Mlyňanoch, ktorú 

vyhrali v súťaži  Super trieda vyhlásenej týždenníkom MY.  

- 28.6.2017 – Donovaly – ekohry – koncoročný výlet štvrtákov 

- 29.6.2017 - Triedna besiedka 3.B 
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- 29.6.2017 – Koncoročný výlet (1.ročník celý) – prehliadka mesta Banská Bystrica 

Exkurzie a výstavy: 

- Október 2016 - Aktívna účasť na príprave Výstava – Dar jesene (1.stupeň ) 

- Návšteva galérie – 5 zmyslov – (3.ročníky) 

- 10.11.2016- Návšteva Demänovskej jaskyne  (3. ročníky) 

- 16.3.2017  - Historické budovy našej obce(3.A) 

- 23.3.2017 – Historické budovy našej obce(3.B) 

- 18.5.2017 – Matejov dom v Banskej Bystrici (3.ročník)  

- 23.5 – 26.5.2017 návšteva dopravného ihriska spojená s teoretickou aj praktickou časťou 

(1.stupeň ) 

- 13.6.2017 – exkurzia Hronsek, Vígľaš 

- 27.6.2017 – Exkurzia Habakuky (4.ročník) 

- 28.6.2017 – Zberný dvor Badín  (1.ročník) 

- 31.5.2017 Exkurzia Sliač kúpele (1.ročník) 

-  

 Besedy: 

- Október – priebežne každá trieda prvého stupňa: Beseda so stomatologičkou (1.stupeň ) 

- Október 2016 - Beseda so známou osobnosťou Badín ( všetky ročníky) 

- 5.12.2017 – Návšteva mestskej knižnice Mikuláša Kováča v BB  - Daniel Hevier (3.ročníky) 

- 14.3.2017 – Návšteva mestskej knižnice Mikuláša Kováča v BB– Pavol Dobšinský  

(3.ročníky) 

- 11.4.2017 – Beseda s dopravným policajtom (1.stupeň ) 

- 18.4.2017 – Návšteva mestskej knižnice Mikuláša Kováča – Gabriela Futová (2.a 4.ročník) 

- 20.4.2017 – Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou(1.stupeň ) 
 

Kultúrne aktivity:  

-     8. 11.2016 - Čítanie s pánom Mrkvičkom (1.stupeň) 

- 6.12.2016 - Mikuláš v škole – spoločný program pre 1. stupeň 

- 17.2.2017 – Karneval (1.stupeň ) 

- 16.3.2017 – Deň ľudovej rozprávky – v spolupráci s II. stupňom 

- 20.3.2017 –  Environmentálny hudobno-vzdelávací program ŽIVÁ VODA (1.stupeň ) 

- 1.6.2017 -  MDD – Bábkové divadlo na rázcestí – názov predstavenia : Červená čiapočka  

- 26.6.2017 – Divadelné predstavenie Divadla Jonáša Záborského : O zlatom kuriatku 

 

 

 

PK Spoločenskovedných predmetov 

 

Zasadnutia PK Spoločenskovedných predmetov 

 

1.)  07.09. 2016 Schválenie plánu práce PK  - vymedzenie cieľov 

2.)  19.12.2016  Kontrola zavádzania diferencovaných úloh na vyučovaní 

3.)  10.03. 2016 Diferencovanie úloh vo výchovno-vzdelávacom procese 

4.)  28.06. 2016 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za školský rok, 

vyhodnotenie čitateľskej gramotnosti, vyhodnotenie plnenia úloh v školskom  roku  2016/2017 

 

 

 



Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín 

14 

 

 

 

Aktivity PK Spoločenskovedných predmetov 

 

Aktivity a súťaže Termín Zodpovední vyučujúci Žiaci Umiestnenie

Dejepisná olympiáda - školské kolo november Mgr. Matejková

M. Šolcová,    

Š. Molnár,       

L. Valenčíková, 

V. Volko

1. miesto v 

kategóriách

Dejepisná olympiáda - okresné kolo február Mgr. Matejková

V. Volko J. 

Lesšták

neúspešní 

riešitelia

Daj si čas - Perzská ríša september Mgr. Krúpová 5. a 6. ročník 1. miesto

Expozícia o II. svetovej vojne október Mgr. Krúpa 9. ročník

Návšteva múzea SNP marec Mgr. Matejková 9. ročník

Beseda s historikom február Mgr. Krúpová 8. a 9. ročník

Dejepis

 
Súťaže Termín Zodpovední vyučujúci Žiaci Umiestnenie

Hronsecká lipová ratolesť apríl   Mgr. Krúpa

S. Krúpa,              

E. Krúpová bez umiestnenia

E. Krúpová 3. miesto

S. Krúpa bez umiestnenia

Hudobná výchova

Slávik Slovenska - okresné kolo máj Mgr. Krúpa  
Súťaže a ativity Termín Zodpovední vyučujúci Žiaci Umiestnenie

L. Valenčíková 8. miesto

A. F. Prieložný 3. miesto

Cambridge penfriends celoročne

Mgr. Pecníková,           

Mgr. Krúpová 5. ročník

Európsky deň jazykov - stánky o krajinách Európy september

Mgr. Krúpová,             

Mgr. Krúpa,                    

Mgr. Pecníková,           

Mgr. Paulisová, PhD.           

Mgr. Turianska,           

Mgr. Pastierik,             

Mgr. Komorová všetci žiaci školy

A. Hudecová, 

K. Hakelová

V. Čapkovičová 2. miesto

N. Laksíková 1. miesto

N. Dobrotová 3. miesto

Najkrajší list Slovenska máj Mgr. Turianska Mi. Baculák 4. miesto

Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo január Mgr. Turianska A.F.Prieložný 3. miesto

Aktivity v rámci mesiaca úcty k starším október vyučujúce ANJ všetci žiaci školy

Aktivity v rámci mesiaca knihy marec vyučujúce ANJ druhý stupeň

Prihláška do programu Erasmus plus marec Mgr. Krúpová

Otvorenie Záhrady, ktorá učí september

Mgr. Krúpová,      

Mgr. Turianska 5. a 7. ročník

otvorená 

hodina

Spelling Genius Mgr. Pecníková

Anglický jazyk/ Nemecký jazyk

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo január Mgr. Pecníková

bez umiestneniaSpelling Bee Mgr. Pecníková

     

Aktivity Termín Zodpovední vyučujúci Žiaci

Prevencia extrémizmu - beseda marec Mgr. Paulisová, PhD. druhý stupeň

Zbierka oblečenia pre detský domov celoročne Mgr. Paulisová, PhD. 7. ročník

Projekt prevencie extrémizmu mládeže marec Mgr. Paulisová, PhD. 8. ročník

Beseda o zmenách v puberte november Mgr. Paulisová, PhD. 8. ročník

Predchádzanie šikane celoročne Mgr. Paulisová, PhD. 7. ročník

Etická výchova
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Aktivity a súťaže Termín Zodpovední vyučujúci Žiaci Umiestnenie

Geografická olympiáda - okresné kolo február Mgr. Krúpa

P. Nemčok,                        

E. Krúpová

úspešný riešiteľ 

neúspešná riešiteľka

Peru - štyri strany sveta - beseda október Mgr. Krúpa 6. a 7. ročník

Exkurzia v Badínskom pralese jún Mgr. Krúpa 9. ročník

Geografia

 

 

Súťaže Termín Zodpovední vyučujúci Žiaci Umiestnenie

Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné 

kolo október Mgr. Matejková P. Nemčok 12. miesto

Ma. Baculák diplom za účasť

Ni. Kapustová 1. miesto

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo január Mgr. Matejková K. Dovalová 1. miesto - próza

Ma. Baculák 2. miesto - poézia

P. Nemčok 2. miesto - poézia

E. Krúpová 3. miesto - poézia

Na. Kapustová 1. miesto - próza

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo február Mgr. Krúpová K. Dovalová 1. miesto - próza

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo marec Mgr. Krúpová K. Dovalová 2. miesto - próza

S. Baculáková 1. miesto - poézia

H. Kubincová 1. miesto - próza

Ni. Kapustová 2. miesto - poézia

N. Lapinová 2.miesto -próza

E.R. Page diplom za účasť

K. Dovalová 1. miesto - próza

Na. Kapustová 1. miesto - poézia

L. Kapustová diplom za účasť

S. Cimermanová diplom za účasť

Prečo jeme slovenské potraviny - poster a esej október Mgr. Krúpová

Mi. Baculák a 

žiaci 8. ročníka 3. miesto

Múdra príroda - Nebojme sa hávede február Mgr. Krúpová Z. Kocmanová bez umiestnenia

M. Kováč 4. miesto

Ni. Kapustová 2. miesto

M. Borošová 3. miesto

Ma. Baculák 2. miesto

K. Dovalová 1.miesto

Na. Kapustová 2. miesto

P. Nemčok 1. miesto

Cesty za poznaním minulosti - literárne práce máj vyučujúce SJL

K. Dovalová, 

Na. Kapustová, 

P. Nátanová, Z. 

Kocmanová, bez umiestnenia

Čítanie u Tajovských jún Mgr. Krúpová

Slovenský jazyk a literatúra

Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča október Mgr. Krúpová

Sládkovičova lipa máj Mgr. Krúpová
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Aktivity Termín Zodpovední vyučujúci Žiaci

Krúžok Cvičenia zo SJL celoročne Mgr. Matejková 9. ročník

Čitateľský maratón jún vyučujúce SJL druhý stupeň

Príbehy starých rodičov - druhé vydanie knihy                                   
október- 

december vyučujúce SJL druhý stupeň

Záložka do knihy - 7. ročník celoslovenskej 

aktivity október Mgr. Krúpová 5. a 8. ročník

Spolupráca s Obecnou knižnicou celoročne Mgr. Matejková 6., 7., 9., ročník

Návšteva Knižnice M. Kováča BB celoročne Mgr. Matejková 6., 7., 9., ročník

Návšteva Bábkarskeho salóna ŠVK BB február Mgr. Krúpová 5. ročník

Návšteva Literárno-hudobného múzea ŠVK BB február Mgr. Krúpová 8. ročník

Spolupráca s kníhkupectvom Albatros - 

objednávanie kníh pre žiakov a školskú knižnicu celoročne Mgr. Krúpová všetci žiaci školy

Otvorená knižnica - Týždeň školských knižníc október Mgr. Krúpová

Školský časopis Zo školskej lavice celoročne všetci členovia PK všetci žiaci školy

Ročníkové projekty, predmetové projekty celoročne všetci členovia PK všetci žiaci školy

Čítajme si október všetci členovia PK všetci žiaci školy

Čítajme si - Medzínárodný deň Rómov apríl všetci členovia PK všetci žiaci školy

Marec - mesiac knihy marec

Moja obľúbená kniha - poster vo vestibule marec

Mgr. Krúpová,       

Mgr. Tomaníková, 

Mgr. Pastierik,       

Mgr. Paulisová, PhD. 

Mgr. Pecníková všetci žiaci školy

Hádaj, aká literárna postava som marec Mgr. Krúpová všetci žiaci školy

Deň ľudovej rozprávky - čítanie prvostupniarom marec

Mgr. Krúpová,       

Mgr. Matejková,    

Mgr. Kozová druhý stupeň

Deň literárnych postáv - aktivity v Otvorenej 

knižnici marec

Mgr. Krúpová,       

Mgr. Matejková,    

Mgr. Kozová druhý stupeň

Čítanie pre dievčatá marec Mgr. Krúpová všetci žiaci školy

Vyvážme pána riaditeľa knihami marec Mgr. Krúpová

Nástenka o P. Dobšinskom marec Mgr. Krúpová všetci žiaci školy

Noc s Andersenom marec

Mgr. Krúpová,       

Mgr. Komorová,    

Mgr. Tomaníková,   

Ing. Dovalová,       

Mgr. Hricová

žiaci prvého stupňa a 

niekoľko žiakov 

druhého stupňa

Prečo jeme slovenské potraviny október Mgr. Krúpová 8. ročník

Rozlúčka s deviatakmi - báseň a príhovor jún Mgr. Krúpová

P. Nemčok,                  

L. Kapustová,             

P. Trniková

Slovenský jazyk a literatúra

 

Výtvarná výchova – aktivity a súťaže 
Názov súťaže Kategórie Termín Žiaci 

Stroj času  november 2016 6. a 7. ročník - účasť 

Veda pod mikroskopom Fotografia november 2016 Viktória Lašutová (bývala 

absolventka) – 1. miesto 

Ochranárik 112 (Integráčik)  do 1. novembra 

2016 

5. ročník - účať 

Vianočná pohľadnica 2016 – 

medzinárodná  

B2 – 11-15r. 

 

do 11. novembra 

2016 

6. ročník – cena za kolekciu prác 

Jesenné aranžovanie  3. november Kristína Dovalová – cena CVČ 

Junior 

Talent, umenie, kumšt 8. a 9. ročník do 31.1.2017 Nina Laksíková  
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– postup do 2. kola (medzi 10 

prác)  

– hlavná cena v 2. kole 

Martina Leštáková - účasť 

Vesmír očami detí II.kat. – 1. – 4. roč. 

III. kat. – 5. – 9. roč. 

do 24. februára  Kristína Dovalová - účasť 

Príroda okolo nás 11-15 rokov do 17.3.2017 Lucia Leštáková - účasť 

Nikola Iliašová - účasť  

Kristína Dovalová - účasť 

Oblaky a voda na fotografii kat. ZŠ do 19.3.2017 Lucia Leštáková - účasť 

Kristína Dovalová - účasť 

Terézia Pelcová - účasť 

Galéria talentov 2017  fotografia do 17.4. 2017 Lucia Leštáková  – 1. miesto 

Kristína Dovalová – účasť 

Cesty za poznaním minulosti I.kat. – 1.-4.roč. 

II.kat. – 5.-9.roč. 

 

do 30.apríla Kristína Dovalová - účasť 

Dielo tvojich rúk – tvár 

stvorenia 

ZŠ aj ZUŠ + 

fotografia 

do 12. mája 2017 Kristína Dovalová - účasť 

Lesná pohľadnica  do 19. mája Kristína Dovalová, Katrína 

Gajanová 

Cena za kolekciu lesných pohľadníc 

a pozdrav pre lesného škriatka 

 

Iné aktivity súvisiace s výtvarnou výchovou – darčeky, výstava ... 

Dotknuté svetlom – veda 

a umenie v základnej škole 

 

 

 

 

 

Prezentácia projektu 

v ESC – 

medzinárodné 

podujatie Európska 

noc výskumníkov 

 

Prezentácia projektu 

na krajskom kole 

Festival vedy 

a techniky AMAVET 

2016 

  

Prezentácia projektu 

na celoslovenskom 

kole Festival vedy 

a techniky AMAVET 

2016 

 

Výstava autorských 

fotografií kryštálikov 

v polarizovanom 

svetle a výtvarných 

prác 

 

Prezentácia projektu 

na Konferencii 

September 2016 

 

 

Október 2016 

 

 

 

November 2016 

 

 

November 2016 

 

 

December 2016 

 

 

Február 2017 

 

 

 

Apríl 2017 

Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

 

Banská Bystrica 

 

 

 

Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 

 

 

 

Hnúšťa 
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učiteľov chémie – 

Hnúšťa 

 

Prezentácia projektu 

na celoslovenskej 

konferencii ZUCH 

 

Vedecký brloh – 

prezentácia + výstava 

fotografií 

 

 

 

 

Banská Bystrica 

 

 

 

Košice 

Dva životy listu – papierový 

šperk 

Výstava papierových 

šperkov 

Marec 2017 

Apríl 2017 

Badín, Obecný úrad 

Banská Bystrica, Radnica 

Tajomstvo kvapky vody Výstava fotografií Apríl-máj 2017 

Júl 2017 

Badín,  ZŠ 

Banská Bystrica, Radnica 

Modrotlač Výstava prác Júl – august 2017 Pohronské múzeum, Nová Baňa 

Darčeky pre hostí Fotografie kryštálikov, Mydlo, Šumivky, Balzamy, Kryštáliky, Brošne, Tričká,  

Tašky s grafikou, Záložky, Cukríky ... 

Pamätné listy, Modrotlačové obrázky 

Darčeky pre Oravu Sovičky – škatuľky 

Cukríky 

Obrazy – kryštáliky 

Šumivky, balzamy 

September 2016 6., 7. a 9. ročník 

Kremík 

Darčeky pre Zelenú školu Eko balíčky September 2016 

Máj 2017 

Kremík 

Darček pre bývalého starostu 

p. Moravčíka 

Obrázok v ráme – 

linoryt 

Október 2016 Kristína Dovalová 

Záložka spája školy  Október 2016 3., 4., 5., 6. a 7. ročník 

Príbehy starých rodičov Ilustrovanie knižky November 2016 Linda Valenčíková 

Kristína Dovalová 

Príprava brošní - deň jazykov 

- odznak 

všestrannosti 

- školská kvapka krvi 

- pešoBUS 

- Rozprávkový les 

 - kresby a maľby detí 

Pre konferenciu ZUCH 

 

Mydlá 

 

Január 2017 

 

Kremík 

Školská akadémia Kozmetické balíčky + 

záložka + knihy + 

pamätný list + 

levanduľa bábika 

Marec 2017 Kremík + výtvarná 

Bublinové predstavenie Školská akadémia 

Návšteva škôlkarov 

z Banskej Bystrice – 

MŠ Dráčik 

Škôlka Dráčik 

v Banskej Bystrice 

Ekonomická fakulta 

UMB deťom 

  

Noc výskumníkov - Orava Stanovisko výtvarné 

– kaleidoskop  

September 2016 Výtvarná výchova 

Andersenova noc Stanoviská – 

bludisko, 

Marec 2017 Výtvarná 
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ilustrovanie, tvorba 

papierových modelov 

šiat - výtvarné 

Školská kvapka krvi Mydlo + brošňa 

kvapka 

Máj 2017  

Časopis  

Zo školskej lavice 

Grafická úprava 

Ilustrácie  

december 2016 

marec 2017 

jún 2017 

 

Výtvarná 

Príprava plagátov Noc výskumníkov 

Marec mesiac knihy 

Deň literárnych 

postáv 

Záložka do knihy 

spája školy 

Diplom – lyžiarsky 

Noc s Andersenom 

Školská akadémie 

Školská knižnica 

Školská kvapka krvi 

Školský piknik 

Plagáty a bulletiny 

k výstavám 

Poster – BIO 

olympiáda 

2016/2017  

Vedecký tábor – Oravské 

Veselé 

 August 2017 Výtvarná výchova a chémia 

 

Prezentácia školy 

Medové Vianoce 

Spelling genius competition- súťaž na pôde školy 

Noc s Andersenom 

Účasť žiakov na súťažiach a olympiádach 

72. výročie oslobodenia obce (báseň, hra na husle)- pietny akt 

Turistický pochod k pamätníku padnutého lietadla v Badínskom pralese – pietny akt – báseň 

Mikulášske popoludnie – príprava programu na Obecnom dvore v Badíne 

Stavanie mája na Obecnom dvore v Badíne – hra na husle, spevy, tance 

Dotknuté svetlom I. a II. – výstava - Radnica BB, Kremnica, Praha, Badín ZŠ Kremnica 

Lieky v dotyku svetla – výstava v ESC v Banskej Bystrici 

Kryštálikové drôtené šperky- výstava Kremnica 

Papierové šperky – výstava  

Modrotlač – výstava Nová Baňa 

Slávnostná akadémia pri príležitosti 55. výročia otvorenia novej budovy školy 

Vedecký tábor – Oravské Veselé – Ing. Dovalová, R. Dovala, K. Dovalová 

Zbierka oblečenia pre detský domov 

Predseda okresného kola Geografickej olympiády – Mgr. Krúpa 

Člen poroty krajského kola Olympiády v anglickom jazyku – Mgr. Krúpová 

Člen poroty na súťaži Sládkovičova lipa – Mgr. Krúpová 

Školský časopis, príspevky na webovú stránku školy a do obecného časopisu Javorová, Dnešná škola  

Na Badínskych vŕškach – súťaž vo varení hlobánskej fučky – družstvo ZŠ s MŠ 

Noc výskumníkov – návšteva žiakov zo ZŠ Oravské Veselé 

Rozprávkový les – žiaci školy na stanovištiach 
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Exkurzie 

Návšteva Múzea SNP BB /9.r./  

Literárna exkurzia – Po stopách M. Rastislava Štefánika /2. stupeň ZŠ/ 

Návšteva Bábkarského salóna ŠVK BB /5.r./ 

Návšteva Literárno-hudobného múzea ŠVK BB – Štúrovci /8.r/ 

Návšteva Obecnej knižnice v Badíne /6., 7., 9.r./ 

Návšteva knižnice Mikuláša Kováča /6., 7., 9.r./ 

Návšteva kníhkupectva Duma – Školský klub /1.a 2. oddelenie/ 

Exkurzia v Badínskom pralese /9.r./ 

Zábavno-súťažná relácia Daj si čas – Bratislava /5., 6.r./ 

Jazykovo-poznávacia exkurzia do Švajčiarska sa neuskutočnila pre nízky záujem žiakov. 

 

PK prírodovedných predmetov a TSV 

 

Zasadnutia PK  Prírodovedných predmetov a TSV 

 

1. 6.9. 2016 – Plán práce PK na školský rok 2016/2017 a tematický týždeň Európska a školská 

noc výskumníkov.  

2. 2.11.2016 – Kontrola priebežného plnenia plánu práce a školský časopis Zo školskej lavice. 

3. 22.2.2017 – Kontrola priebežného plnenia plánu práce a školský časopis Zo školskej lavice. 

4. 29.6 .2016 -  Vyhodnotenie zapojenia žiakov do súťaží a olympiád, vyhodnotenie a analýza 

činnosti PK. 

Aktivity PK Prírodovedných predmetov a TSV 

 

Športové aktivity 

 Európsky týždeň mobility  - Nordic walking - 7., 8. a  9. ročník 

 v rámci účelových cvičení – jesenné a letné – I. a II. stupeň 

 v rámci plaveckého výcviku – 5. ročník 

 v rámci lyžiarskeho výcviku – 7., 8. a  9. ročník 

 v rámci športových súťaží 

 Pešobus 

 

Prezentácia školy na verejnosti a mimoškolská spolupráca a aktivity 

 Účasť žiakov na obvodných, okresných, krajských a celoslovenských súťažiach 

a olympiádach. 

 Olympijská kvapka krvi – celoobecná akcia darovania krvi v našej škole 

 Vianočné trhy – Medové Vianoce – príprava balzamov, chémia – Kremík chem. krúžok 

 Výstava kukučkových hodín žiakov 6. ročníka – ZŠ Badín, fyzika 

 Predstavenie robotov na Festivale vedy a techniky v Banskej Bystrici, technika 

 Veda a umenie na základnej škole – chémia a výtvarná výchova 

- Dotknuté svetlom – pokračovanie autorských výstav fotografií kryštálov v polarizovanom 

svetle žiakov ZŠ s MŠ Badín (Chemický krúžok a výtvarná výchova - II. stupeň)  -  

v Bratislave – dom Quo Vadis,  

- v Košiciach – Výmenník Brigádnická,  

- v Banskej Bystrici – Prírodovedecká fakulta UMB 
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- Prezentácia projektu Kryštalizácie a dotyk svetla  

– Európska noc výskumníkov – ESC Banská Bystrica,  

– Festival vedy a techniky AMAVET – krajské kolo Banská Bystrica a celoslovenské 

kolo Bratislava, 

– Konferencia učiteľov prírodovedných predmetov – Hnúšťa 

– 5. Celoslovenská konferencia Združenia učiteľov chémie – Prír. fak. UMB, Banská 

Bystrica 

– Vedecký brloh - Košice  

- Výstava Dva životy listu - Papierový šperk z ručného papiera - žiaci ZŠ Badín a SZUŠ 

Zacharová  

- Obecný úrad Badín 

- Radnica, Banská Bystrica 

- Výstava Tajomstvo kvapky vody – fotografie kvapiek vody žiakov ZŠ Badín (chem. 

krúžok Kremík) 

- ZŠ Badín 

- Radnica Banská Bystrica 

- Výstava modrotlače – Modré dedičstvo – Pohronské múzeum Nová Baňa 

 Publikovanie článkov v celoslovenských časopisoch a na e-portáloch: 

- Dnešná škola, človek a príroda, celoslovenský dvojmesačník - postupy chemických 

experimentov, Noc výskumníkov u nás v škole 

- www.mladychemik.webnode.sk – činnosť chemického krúžku Kremík   

- www.lepsiageografia.sk – Chémia je krásna a dá sa prepájať aj s geografiou 

- www.hnusta.sk – Konferencia učiteľov prírodovedných predmetov 

- QUARK – Kryštalizácia a dotyk svetla (mladí a veda) 

- www.science.sk – Vedcami sa nerodíme, vedcami sa stávame 

- www.vymeniky.sk – Vychutnaj si hru farieb vďaka kryštálom a svetlu 

 Relácie vo verejných médiách: 

- Markíza – Kryštáliky liekov v polarizovanom svetle, Prírodná kozmetika 

- Rádio Lumen – Keď je chémia zábavná a krásna. 

 Príprava darčekov v chemickom laboratóriu pre školské návštevy (mydlo, šumivky, balzamy, 

kryštáliky, fotografie, odznaky, modrotlač a iné...) 

 Spolupráca s klubom AMAVET v Banskej Bystrici 

 Spolupráca so SZUŠ Zacharová – výstavy papierových šperkov.  

 Spolupráca s kat. chémie UMB v B. Bystrici - doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. 

 Spolupráca so súkromnou MŠ Dráčik v Banskej Bystrici – návšteva chem. laboratória, 

megabubliny, návšteva učiacej záhrady. 

 Bublinová šou  

- Noc výskumníkov v škole 

- Školská akadémia 

- SZUŠ Zacharová – koncoročný koncert, Vlkanová 

- Ekonomická fakulta UMB v B. Bystrici 

- Súkromná MŠ Dráčik, Banská Bystrica 

 Školský časopis ZO ŠKOLSKEJ LAVICE – príspevky žiakov aj učiteľov z BIO, FYZ, TEV, 

CHE, MAT a iné 

 Kniha PRÍBEHY STARÝCH RODIČOV II. – (kniha príbehov zozbieraných žiakmi ZŠ 

Badín od starých rodičov, ilustrovaná žiačkami ZŠ Badín – Linda Valenčíková (8. roč.), 

Kristína Dovalová (6.roč.)  

 

Školské aktivity – spolupráca 

http://www.mladychemik.webnode.sk/
http://www.lepsiageografia.sk/
http://www.hnusta.sk/
http://www.science.sk/
http://www.vymeniky.sk/
https://www.fpv.umb.sk/zmelichova/
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 Pešobus – Zdravá škola a Zelená škola 

 Školská noc výskumníkov – fyzikálne, biologické a chemické stanovište, chemická 

a bublinová šou 

 Andersenova noc – chemické stanovište 

 Deň vody – fotografovanie kvapiek vody, zisťovanie kvality vody v Banskom potoku 

 Aktivity a vyučovanie predmetov v záhrade, ktorá učí 

 Ročníkové projekty 

 

Exkurzie a besedy 

Uskutočnené v súlade s plánom (viď  Plán práce PK ): 

 Vychádzka k Banskému potoku a zisťovanie kvality vody - BIO, 5.ročník 

 Exkurzia - Prírodovedné múzeum v Tihányovskom kaštieli v Banskej Bystrici – Vlk dravý 

a jeho potomkovia – BIO, 6. ročník 

 Náučný chodník Urpín – BIO, 8. roč. 

 Arborétum Borová hora Zvolen – BIO, 5. roč. 

 Vedecká show MICHAELA LONDESBOROUGHA – prírodovedecká fakulta UMB B. 

Bystrica, CHE, chemický krúžok Kremík 

 Odborná exkurzia Krakow, AMAVET – 7. a 8. ročník 

 Odborná exkurzia Mochovce – 7. ročník 

 Exkurzia Úpravne vody Turček – CHE, GEO, 6. a 7. ročník 

 Výstava Vedecká hračka v ZŠ Badín – FYZ, I. a II. roč. 

 Beseda o kyberšikane – INF, 8. ročník 

 Kúzelný fyzika – predstavenie zaujímavých fyzikálnych pokusov, ZŠ Badín, I. a II. stupeň - 

FYZ 

 

Vyhodnotenie účasti v súťažiach z prírodovedných predmetov 

 Matematická olympiáda - okresné kolo – Michal Baculák  (8. ročník) - 1. - 4. miesto  

 Biologická olympiáda -  okresné kolo kat. C – Lucia Kapustová (8. roč.) – 2. miesto 

- krajské kolo kat. C – Lucia Kapustová (8. roč.) – 4. miesto 

- Fyzikálna olympiáda  -    obvodné kolo, kat. F – Michal Baculák (8. roč.) – 1. miesto 

- okresné kolo, kat. E – Michal Baculák (8. roč.) – 5. miesto 

- Festival vedy a techniky AMAVET – vedecká súťaž 

- krajské kolo – Jakub Lešták (8. roč.) a Natália Kapustová (7. roč.) – 2. miesto 

- celoslovenské kolo – Kristína Dovalová (6. roč.), Natália Kapustová (7. roč.), 

Jakub Lešták (8. roč.) - cena dekana Prírodovedeckej fakulty za najlepší 

vedecký projekt v kategórii mladší žiaci.  

 Technická olympiáda - obvodné kolo - Roman Gura, Michal Baculák (8. roč.)  - 3. miesto 

 Technická súťaž žiakov ZŠ AMAVET -  obvodné kolo - Michal Baculák (8. roč.) 1. miesto v 

kategórií jednotlivci a 1. miesto za školu 

 Objavujeme čaro chémie – celoslovenská súťaž - Kristína Dovalová (6. ročník) – 2. miesto, 

Erik Kapiaš (7. ročník) – čestné uznanie  

 Pytagoriáda – školské kolo – Kristína Dovalová (6. ročník) - úspešný riešiteľ kat. P7 

 G – Robot – celoslovenská robotická súťaž - Karol Končok a Adam Farkaš (5. ročník) – 

účasť 

 Matematický klokan – Martina Šolcová (6. roč.) – úspešný riešiteľ  

 Všetkovedko – Adam Štefan Sečkáš (5. roč.) – úspešný riešiteľ 

http://5.ro/
http://mladychemik.webnode.sk/oznamy/vedecka-show-michaela-londesborougha/
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 Krimichémia – celoslovenská chemická súťaž - Linda Valenčíková, Jakub Lešták (8. ročník) 

– účasť 

 

Vyhodnotenie účasti v športových súťažiach  

 Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok - Patrik Nemčok (8. ročník) - 1. miesto v rýchlej 

chôdzi na 1000m, Kristián Murgaš (8. roč.) - 4. miesto v hode kriketovou loptičkou - mladší 

žiaci a 4. miesto v behu na 1000m - mladší žiaci, Viktória Ravasová (8. roč.) - 5. miesto v 

behu na 300m - mladšie žiačky 

 Vybíjaná dievčat - okresné kolo – žiačky 6. a 7. ročníka - 3. miesto  

j) Údaje o vypracovaných projektoch 

Vypracovaný   projekt: Školské ovocie . Projekt pokračuje. 

Vypracovaný   projekt: Digitálne učivo na dosah. Projekt pokračuje. 

Vypracovaný projekt: Zelená škola Projekt vyhodnotený, škola získala vlajku zelenej školy. 

Vypracovaný projekt: Záhrada, ktorá učí Projekt ukončený 

Vypracovaný projekt: Erasmus +. Projekt podporený 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 

ods. 1 písm. k) .  

 

V školskom roku 2016/2017 bola na základnej škole s materskou školou vykonaná školská inšpekcia. 

Predmet školskej inšpekcie – Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej 

škole. S výsledkami inšpekčnej činnosti sa možno oboznámiť v správe o výsledkoch školskej 

inšpekcie č. 6262/2016-2017 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)  

                  

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 Areál základnej školy tvoria  budova školy, športová hala, spojovacia chodba medzi budovou 

školy a športovou halou. V areáli školy sa nachádzajú aj dve ihriská: multifunkčné ihrisko s umelou 

trávou a veľké trávnaté ihrisko. V budove školy je 11 kmeňových tried, PC učebňa, žiacka knižnica,  

5 kabinetov, kancelária výchovného poradcu, ekonomického úseku, sklad učebníc, zborovňa 

a riaditeľňa. Chodby školy zdobia panely so  žiackymi prácami vytvorenými na rôznych vyučovacích 

hodinách. Žiaci i pedagógovia využívajú školskú knižnicu, umiestnenú v novej prístavbe, ktorá je 

vybavená množstvom knižných titulov. Priestor školskej knižnice nezodpovedá požiadavkám na 

prevádzku študovne. Vyučovanie informatiky a informatickej výchovy prebieha v počítačovej učebni 

umiestnenej v budove na 1. poschodí. Všetky počítače, notebooky a tablety v škole sú zapojené do 

internej siete a napojené na výkonný server školy.  

 Triedy, chodby i ostatné priestory sú pravidelne udržiavané v dobrom hygienickom stave, 

priebežne sa maľujú. Príjemný životný priestor dotvára aj kvetinová výzdoba  tried a chodieb.  

 Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a 

vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. V školskom 

roku 2016/2017 boli zakúpené nové učebné pomôcky ( učebnice, nástenné obrazy a mapy, výučbové 

programy, ... ).  

 Možnosti stravovania majú žiaci i pedagógovia zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni, v 

budove športovej haly. Jedáleň je vkusne zariadená, čo prispelo aj k zvýšeniu počtu stravníkov zo 

strany žiakov. 
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 Areál školy sa nachádza v peknom  prírodnom prostredí s množstvom zelene. Súčasťou areálu 

je priestranný školský dvor, o ktorý sa starajú aj žiaci. Na školskom dvore boli v spolupráci s lesníkmi 

vysadené viaceré druhy drevín, ktoré spestrili druhovú skladbu školského dvora. Školská záhrada bola 

v rámci projektu Záhrada, ktorá učí pretransformovaná na učiaci priestor, vďaka ktorému sa učenie 

v týchto priestoroch stalo zaujímavejšie a zábavnejšie. 

 Pedagogickí zamestnanci majú okrem zborovne k dispozícii knižnicu s odbornou literatúrou a 

s prístupom na internet. Potrebné je vybudovať oddychové miesto pre pedagógov s kuchynkou a 

miestom, kde by sa individuálne pripravovali na vyučovací proces. 

 Nepedagogickí zamestnanci upratovačky, kurič nemajú svoje šatne s možnosťou oddychu. Ich 

priestory nezodpovedajú súčasným hygienickým a estetickým požiadavkám. 

 Škola sa v školskom roku 2016/2017 zamerala na údržbu budovy základnej školy. Uskutočnila 

sa rekonštrukcia  kanalizácie, IX. triedy a matematického kabinetu na prvom poschodí a okrem toho 

bolo nevyhnutné odstrániť havarijný stav strechy, ktorý si vyžiadal nemalé finančné prostriedky na 

jeho odstránenie.  

V oblasti údržby budovy boli okrem spomínaných rekonštrukcií zrealizované nasledovné práce:  

- vymaľovanie tried a spoločných priestorov školy 

- realizácia všetkých potrebných revízií,  

- všetky ostatné práce súvisiace s bežnou údržbou budovy školy a ŠKD. 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

§ 2 ods. 1 písm. m) 
 

       

Prenesené kompetencie - ZŠ 
    

Príjmy spolu 408 206,80 
 

       

dotácie z MŠ SR na rok 2016 
  

Normatívne finančné prostriedky - spolu 370 350,00 
 

z toho 
      

       

Dotácia zo ŠR na osobné náklady a prevádzku 
 

370 350,00 
 

       

Nenormatívne finančné prostiedky-spolu 37 856,80 
 

z toho 
      

Dotácia na vzdelávacie poukazy 
  

4 941,00 
 

Dotácia na predškolskú výchovu 
  

3 092,00 
 

Dotácia na sociálne znevýhodnené prostredie  
 

145,00 
 

Dotácia na dopravu (cestovné) žiakov 
  

1 763,00 
 

Dotácia na školské potreby 
  

49,80 
 

Dotácia na asistenta učiteľa 
  

17 384,00 
 

Dotácia na kurz pohybových aktivít v prírode (lyž 

výcvik) 

5 100,00 
 

Dotácia na odchodné 
   

4 346,00 
 

Dotácia na učebnice 
   

818,00 
 

Dotácia na stravné žiakov v hmotnej núdzi 
 

218,00 
 

       

Originálne kompetencie - MŠ, ŠKD 
    

Príjmy spolu 192 379,70 
 

       

Dotácie z OÚ Badín a OÚ Vlkanová na rok 2016 
  

Spolu 192 379,70 
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z toho: 
   

Dotácia od obce na MŠ, ŠKD 
 

184 429,52 
 

z toho: vlastné príjmy od rodičov v MŠ, ŠKD 
 

13 384,65 
 

Dotácia od obce Badín na CVČ 
 

5 911,92 
 

Dotácia od obce Vlkanová na CVČ 
 

733,30 
 

SZUŠ-Zacharová 
 

900,00 
 

Enviro Živica 
 

200,00 
 

UMB - pedagogická prax 
 

77,22 
 

Preplatky-energie 
 

127,74 
 

Celkové príjmy - OK+PK 
 

600 586,50 
 

Typ 

výdavku 

MŠ ZŠ ŠKD 

Spolu Originálne 

kompetencie 

Prenesené 

kompetencie 

Originálne 

kompetencie 

Prenesené 

kompetencie 

Originálne 

kompetencie 

Prenesené 

kompetencie 

Mzdy 71 762,81 849,45 2 250,00 242 958,15 25 881,28   343 701,69 

Odvody 24 716,33 296,79 774,01 86 949,76 8 887,87   121 624,76 

Prevádzka 21 424,75 410,04 15 105,51 73 026,75 3 821,05   113 788,10 

Spolu 117 903,89 1 556,28 18 129,52 402 934,66 38 590,20 0,00 579 114,55 

Celkové výdavky 579 114,55 

Zostatok na depozitnom účte z roku 2016 32 469,01 

Rozpis bežných výdavkov podľa položiek-prevádzka MŠ   

elektrická energia 1 289,81 

plyn 5 298,83 

vodné 456,30 

telefónne poplatky 356,43 

interiérové vybavenie 1 626,31 

materiál ostatný 145,89 

kancelárske potreby 255,66 

čistiace a hygienické potreby 96,31 

materiál pre výchovu 487,96 

knihy, časopisy, učebnice 265,98 

prac. pomôcky 57,88 

všeobecné služby 68,07 

kurzy, vzdelávanie 35,40 

BOZP, PO, revízie 410,44 

stravovanie 9 017,46 

poistné 49,04 

sociálny fond 760,34 

odstupné 335,60 

PN 731,08 

ostatné 90,00 

Spolu 21 834,79 
    

 

Rozpis bežných výdavkov podľa položiek-prevádzka ZŠ 
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cestovné náhrady 378,90 

elektrická energia 3 996,85 

plyn 7 288,24 

vodne 643,29 

telekomunikačné služby 651,23 

poštové služby 175,45 

interiérové vybavenie 9 715,94 

výpočtová technika 1 800,80 

papier 415,77 

kancelárske potreby 1 334,17 

čistiace a hygienické potreby 985,92 

všeobecný materiál-ostatný 2 702,87 

knihy, časopisy, online publikácie 1 443,11 

učebnice, metodické príručky, pracovné zošity 2 619,26 

materiál pre výchovu 3 749,71 

učebné pomôcky 2 275,38 

prepravné 495,40 

rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 2 198,64 

rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov 77,18 

rutinná a štandardná údržba budov 804,38 

rutinná a štandardná údržba softvéru 83,65 

kurzy, semináre 350,50 

všeobecné služby-ostatné 3 474,26 

BOZP, PO 752,03 

stočné 357,81 

revízie 1 006,80 

práce na objednávku 3 709,26 

lyž. kurz-cestovné náhrady 5 342,20 

poplatky odvody 812,60 

stravovanie – zamestnanci + žiaci 15 647,53 

poistne 864,77 

sociálny fond 2 489,16 

dohody mimo pracovného pomeru 207,60 

dane 451,20 

odstupné 1 630,50 

odchodné 4 346,00 

ostatné 508,80 

nemocenské dávky-PN 751,34 

transfer jednotlivcom, cestovné 1 593,76 

Spolu 88 132,26 

 

Rozpis bežných výdavkov podľa položiek-prevádzka ŠKD 
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plyn 744,30 

vodné 9,00 

telekomunikačné služby 38,53 

interiérové vybavenie 441,38 

kancelárske potreby 19,48 

všeobecný materiál 120,54 

materiál pre vých. 726,84 

služby 412,61 

stravovanie 589,05 

sociálny fond 276,91 

PN 318,20 

ostatné 124,21 

Spolu 3 821,05 

 

Finančné prostriedky získané od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
 

s hmotným zabezpečením MŠ a ŠKD za rok 2016 13 384,65 € 
  

Príspevok za školský klub detí bol stanovený VZN  obce Badín 2/2012 s účinnosťou od 15.11.2012 

nasledovne: 

za MŠ - 13 € 
       

za ŠKD - 10 € 
       

Získané finančné prostriedky od rodičov sa kvartálne odvádzali na účet zriaďovateľa,  
 

ktorý ich spätne poukazoval na účet školy, za účelom pokrytia nákladov spojených 
  

s prevádzkou  MŠ a ŠKD. 
  

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  
  

a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných 

aktivít 

4 941,00 
  

Na ZŠ( mzdy, odvody, prevádzkové náklady - úhrada 

energií) 

4 941,00 
  

Čerpanie za rok 2016 4 941,00 
  

        

Všetky nenormatívne finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v roku 2016 boli 

čerpané na osobné náklady pre učiteľov - vo forme odmien pre učiteľov, ktorí viedli záujmové 

útvary a na úhradu prevádzkových nákladov, najmä energií. 

 

 

 

       
 

n) Ciele,  ktoré si škola určila v koncepčnom  zámere rozvoja školy na príslušný školský rok  

a vyhodnotenie ich plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n ) 

 

1. Oblasť  Image školy: prezentácia školy formou otvorenej školy, spoločenských akcií - 

karneval, vianočná besiedka, vianočné trhy, deň detí, vyšší počet detí na škole 2015/2016  196 

žiakov,  2016/2017  214 žiakov. Žiaci sa zapojili do mnohých súťaží mimo kalendára Iuventy.  

Začali sme s organizáciou  súťaží na lokálnej úrovni. Spolupráca so ZŠ s MŠ Vlkanová. Deň 

otvorených dverí. 

2. Oblasť Klíma školy: Podpora zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov so zameraním na 

kariérny rast. V priebehu školského roka sme začali napĺňať cieľ krajšej školy po stránke  

estetickej. Aktivita sa stretla s pozitívnym ohlasom širokej verejnosti. Zapájanie sa do 

projektov sa významným spôsobom zvýšila, výsledkom čoho je niekoľko už spomenutých 

projektov, ktorých sa škola zúčastňuje a získala nimi početné materiálne vybavenie. 
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3. Oblasť Organizácia a riadenie: Pokračuje etapa novej koncepcie činnosti metodických orgánov, 

ktorá priniesla so sebou viaceré výzvy, ktoré postupne napĺňame. V  oblasti  integrácie 

pokračujeme v integrácii nadaných žiakov. Začali sme s aktualizáciou ŠkVP na základe 

doterajších skúseností. Podarilo sa nám  napĺňať cieľ zvýšenej informovanosti rodičov 

prostredníctvom web stránky školy.  

4. Oblasť Ekonomika a materiálne vybavenie: Škola sa zapojila do projektov podporovaných 

ministerstvom školstva pod  hlavičkou MPC. Výsledkom je materiálne vybavenie v oblasti IKT 

a vzdelávacie materiály a školenia zamerané na podporu spomínaných projektov. 

5. Oblasť Výchovno-vzdelávací proces: Začali sme napĺňať cieľ zameraný na aktívne učenie sa 

žiakov pod heslom dostaňme učiteľa od tabule k žiakom. Pod hlavičkou metodických orgánov 

sa uskutočnili projektové dni, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom medzi širokou verejnosťou 

i odbornou. V oblasti projektového vyučovania sa nám podarilo realizovať množstvo projektov 

a aktivít, ktoré žiaci prezentovali pred rodičmi na spoločnej akcii. Osobitná pozornosť je aj 

naďalej poskytovaná žiakom so ŠVVP, ktorým sa okrem vyučujúceho venuje na vyučovaní aj 

asistent učiteľa. Pri práci s nadanými žiakmi využívame metodické materiály a usmernenia 

zamerané na prácu s všeobecne intelektovo nadanými žiakmi. Začali sme aj boj s nežiaducimi 

javmi v školskom prostredí ako je záškoláctvo, šikanovanie a protidrogová prevencia. 

Výsledkom tejto aktivity je množstvo preventívnych programov pre ZŠ a vzdelávanie 

zamestnancov v oblasti predchádzania sociálno- patologickým javom v školskom prostredí  

 

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

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.1 písm. o). 

 

SILNÉ STRÁNKY 

Dlhodobá tradícia 

Flexibilita, pripravenosť na zmeny v okolí 

Ochota k zmenám v škole 

Humanizácia vzdelávania 

Skúsenosti s prácou so slabo prospievajúcimi žiakmi 

Zavádzanie IKT a inovačných metód do vyučovania 

Systém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

Práca asistentov učiteľa na škole 

Úspechy žiakov v olympiádach a súťažiach 

Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a k žiakom zo znevýhodneného prostredia 

Zapájanie sa do projektov 

Aktivity mimo vyučovacieho procesu 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Dostupnosť študijných materiálov v školskej knižnici 

Menší záujem rodičov o dianie v škole 

Schopnosť pracovať so spätnou väzbou 

Finančné ohodnotenie zamestnancov 

Obmedzené finančné zdroje na obnovu a rozvoj 

Nedostatočné prepojenie vyučovania s praxou 

Nedostatočná vnútorná motivácia žiakov 

Skúsenosti s využívaním IKT vo vyučovacom procese 

Počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov 

Zastarané vybavenie kabinetov učebnými pomôckami 

 



Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, 976 32 Badín 

29 

 

PRÍLEŽITOSTI 

Posilnenie výučby cudzích jazykov a informatickej výchovy 

Jediná základná škola v lokalite 

Dobrá spolupráca so zriaďovateľom a s okolitými obecnými úradmi 

Rozvoj spolupráce s materskými školami v okolí 

Možnosť získať žiakov z okolitých obcí 

Možnosť participácie na projektoch a grantových úlohách 

Zavedenie krátkodobých kurzov a školení pre verejnosť 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Sponzoring 

Zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia učiteľa 

Dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

Dobré podmienky na rozvoj talentov cez mimoškolskú činnosť 

 

RIZIKÁ 

Nepriaznivý demografický vývoj 

Nedostatočné financovanie školstva 

Negatívny vplyv sociálne slabého prostredia na správanie žiakov 

Strata motivácie učiteľov 

Stupňujúca agresivita žiakov 

Racionalizačné opatrenia 

Nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 

Inteligenčný potenciál budúcich žiakov  

Zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

 

Psychohygienické podmienky boli realizované dodržiavaním zásad pri zostavovaní rozvrhu.  

V 1. – 4.ročníku písanie nie je zaraďované na prvé vyučovacie hodiny, tiež nenasleduje po hodinách 

telesnej výchovy. V stredu sa žiakom  nezadávajú písomné domáce úlohy a popoludňajšie vyučovanie 

je realizované v priebehu týždňa len na 2. stupni – povinne voliteľné predmety NAV a ETV. 

Takmer všetky naše učebne, s výnimkou  žiackej knižnice, ktorá slúži aj na výučbu cudzích  

jazykov , spĺňajú základné podmienky psychohygieny vyučovania, ktorými sú najmä vhodná  

miestnosť, čo sa týka počtu žiakov, smeru dopadu svetla a prívodu vody. Učebne sú vybavené 

vhodným školským nábytkom, steny sú čisté, vymaľované na bielo, čo zabezpečuje spolu s veľkými 

plastovými oknami dostatok denného svetla. 

Vymaľovaním viacerých tried a časti chodby v priestoroch I. a II. stupňa, nákupom nového 

osvetlenia v učebniach  školy, dovybavenie IKT prostriedkami  tried a špeciálnych učební. Vylepšila 

sa estetizácia prostredia vystavovaním  prác žiakov na školských chodbách. 

Pobyt na čerstvom vzduchu počas veľkých prestávok je pre žiakov zabezpečený v prípade 

priaznivého počasia počas celého roka v priestoroch  školského dvora. Vyučovanie telesnej výchovy 

sa realizuje za priaznivého počasia predovšetkým vonku, najmä v jesenných a jarných mesiacoch - na 

školskom dvore, multifunkčnom alebo futbalovom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia a zimnom 

období v priestoroch modernej športovej haly. Z hľadiska psychohygieny sú podmienky na výchovu a 

vzdelávanie na veľmi dobrej úrovni.  

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm.b) 
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Voľnočasové aktivity školy sa v plnom rozsahu  realizovali cez krúžkovú činnosť. V školskom roku 

2016/2017 v škole pracovalo 10 krúžkov. Výsledkom  ich činnosti boli úspechy vo vedomostných a 

športových súťažiach. Záujmové útvary, ktoré pracovali v školskom roku 2016/2017: 

 

Hasičský (2.- 8.roč.) –20 žiakov, viedol p. Hanuliak  

Kremík (6.- 8. roč.) –18 žiakov, viedla p. uč. Dovalová 

Matematický krúžok (8.- 9.roč.) - 13 žiakov, viedol p. uč. Pastierik 

Šachový krúžok – 15 žiakov, viedol p. Juraj Meniar 

Basketbalový krúžok – 26 žiakov, viedla p. uč. Balážová 

Pohybovo-tanečný – 32 žiakov, viedla p. uč. Haringová a Hricová 

Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 8.- 9.roč. – 18 žiakov, viedla p. uč. Matejková 

Tvorivé programovanie ( 5. – 7. roč.) –  30 žiakov viedol p. uč. Pastierik 

Letecké modelárstvo ( 3. – 5. roč.) – 27 žiakov viedla p. uč.  Kozová 

Lukostreľba – 24 žiakov, viedla p. uč. Kozová  

 

c) Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom  

    (§ 2 ods. 2 písm. c) 

 

Škola počas školského roka aktívne spolupracovala s Radou rodičov pri ZŠ v Badíne. 

Zástupcovia rodičov z jednotlivých tried prejednávali na zasadnutiach rodičovskej rady s vedením 

školy pripomienky z triednych schôdzok RZ. Venovali sa najmä otázkam výchovno-vzdelávacieho 

procesu, správania, dochádzky, ale aj organizovania a zabezpečenia spoločných podujatí. Spolu 

hľadali riešenia výchovných problémov žiakov. Všetky pripomienky a podnety zo strany rodičov na 

adresu školy boli riešené a snahou školy bolo vyriešiť ich ku spokojnosti všetkých zainteresovaných. 

Rodičia spolupracovali so školou aj pri rôznych podujatiach: Slávnostná akadémia k 55. výročiu školy, 

návšteva Mikuláša v škole, zber starého papiera, starého šatstva, Medové vianoce, Olympijská kvapka 

krvi a pod.  

Z príspevkov rodičov boli v priebehu roka financované rôzne podujatia a aktivity pre žiakov. 

 

d)  Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

V školskom roku 2016/2017 škola spolupracovala v oblasti výchovy, vzdelávania a materiálno 

-technického vybavenia školy najmä s nasledujúcimi organizáciami: 

 MŠ v Badíne (zápis detí do 1. ročníka, vzájomné návštevy detí z MŠ a ZŠ, spoločné kultúrne 

programy pod záštitou obce), 

 Rada rodičov a Rada školy pri ZŠ s MŠ Badín, 

 Poľovné združenie v Badíne – besedy s tematikou ochrany prírody a starostlivosti o zvieratá žijúce 

vo voľnej prírode, záujmová činnosť detí, 

 Obecný úrad v Badíne – spolupráca na úseku údržby budovy školy (pri organizovaní obecných 

kultúrnych a spoločenských podujatí), 

 ZO zväzu protifašistických bojovníkov –príprava kultúrnych programov na zasadnutia ZO, a 

spolupráca pri príprave na súťaž Putovanie medenou Bystricou, 

 CPPPaP v Banskej Bystrici – diagnostikovanie žiakov s poruchami učenia a správania, 

 Dobrovoľný hasičský zbor Badín – ukážky práce a techniky v rámci praktických účelových 

cvičení a didaktických hier, záujmová činnosť detí, organizovanie súťaží na pôde školy. 

 

 

 

V Badíne, dňa 30. augusta 2017   Spracoval: Mgr. Milan Krúpa r.š.                          


