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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 2014/2015. 

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 2014/2015 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

3 

 

 
S p r á v a  

o  výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch v  

Základnej školy s materskou školou, Tajovského 2, Badín 

 za školský rok 2014/2015. 

 

 

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 317 381               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  

Želmíra Malachovská 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. PharmDr. Katarína Leštáková člen rodičov MŠ 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015: 

 

 V školskom roku 2014/2015 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, metodické združenie 

triednych učiteľov 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 2013/2014 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Základná škola 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet  

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 41 0  18 2 40 0  18 

2. 1 20 0  14 1 20 1  12 

3 1 19 0  8 1 19 1  8 

4. 1 19 3  2 1 19 0  2 

5. 1 21 1  0 1 21 4  0 

6. 1 23 0  0 1 23 2  0 

7. 1 11+1 1  0 1 11+1 0  0 

8. 1 13 1  0 1 13 1  0 

 9. 1 9+1  2  0 1 8+1 2  0 

Spol

u 
10 176+2 8 3 49 10 174+2 8 3 47 

 

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 2015/2016 

 

POČET  

ŽIAKOV 
Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  

počet / % 

ODKLADY 

počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

počet / % 

SAMOSTATNÉ  

( SPOJENÉ ) 

24 15/46,5% 2/8,33% 0,00% Samostatné/1 

 

 

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 c.2.1 žiaci 9. Ročníka 

 

Do ročníka Talentové 1.termín 2.termín 2.kolo Prijatí spolu 

1.r. Gymnázia 0 2 0 0 2 

1.roč.SOŠ-4- ročné  0 5 0 0 5 

1.roč.SOU-2-ročné 0 1 0 0 1 

1. roč. SOU-3- ročné 0 1 0 0 1 

1. roč. bilingválne gym 1 0 0 0 1 

spolu 1 9 0 0 10 

 

 

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 DOCHÁDZKA 

 

Správanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov 40 20 19 19 21 23 11+1 13 8+1 

Pokarhanie TU        1 1 

Pokarhanie RŠ      2    

Uspokojivé     2     

Menej uspokojivé        1  

Neuspokojivé          
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Dochádzka: I. polrok 

 
Trieda Počet Zameškané 

hodiny 

Zameškané 

hodiny na 

žiaka 

Osprav. Ospravedlnené 

na žiaka 

Neospr. Neospr. 

na žiaka 

I.A 19 524 27,58 524 27,58 0 0,00 

I.B 21 555 26,43 555 26,43 0 0,00 

II. 20 582 29,10 582 29,10 0 0,00 

III. 19 658 34,60 658 34,60 0 0,00 

IV. 19 521 27,40 521 27,40 0 0,00 

V. 20+1 882 44,10 882 44,10 0 0,00 

VI. 23 779 33,80 772 33,57 7 0,30 

VII. 11+1 223 20,27 223 20,27 0 0,00 

VIII. 13 584 44,92 584 44,92 0 0,00 

IX. 9+1 827 93,00 827 93,00 0 0,00 

 

 

Dochádzka: II. polrok 

 
Trieda Počet Zameškané 

hodiny 

Zameškané 

hodiny na 

žiaka 

Osprav. Ospravedlnené 

na žiaka 

Neospr. Neospr. 

na žiaka 

I.A 19 726 38,21 726 38,21 0 0,00 

I.B 21 743 35,38 743 35,38 0 0,00 

II. 20 896 44,80 896 44,80 0 0,00 

III. 19 943 49,60 943 49,60 0 0,00 

IV. 19 980 51,57 980 51,57 0 0,00 

V. 20+1 1232 58,66 1232 58,66 0 0,00 

VI. 23 1526 66,34 1519 66,04 7 0,30 

VII. 11+1 262 23,82 262 23,82 0 0,00 

VIII. 13 724 55,69 721 55,46 3 0,23 

IX. 8+1 1103 137,88 1102 137,75 1 0,13 

 

 

 

 

 

 

 

I. a II.STUPEŇ PROSPECH 

 
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A, I.B 40 40 0 0 

II. 20 20 0 0 

III. 19 19 0 0 

IV. 19 19 0 0 

V. 21 20 1 0 

VI. 23 23 0 0 

VII. 11+1 11 0 1 

VIII. 13 12 1 0 

IX. 8+1 8 0 1 
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e.1.)   I. a II. stupeň základnej školy 

 

Hodnotenie žiakov: 

 
Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE INV INF MAT MDV NEJ OBN 

I.A 1,11     1,00    1,16    
I. B 1.10     1,00    1,05    
II. 1,25     1,05  1,05  1,65    
III. 1,58     1,00  1,11  1,37    
IV. 1,74     1,16  1,16  1,63    
V. 2,48 2,29 2,10  2,38 1,10   1,33 2,67  2,27 1,81 
VI. 2,13 1,74 1,65 1,96 1,74 1,09 1,83  1,48 2,17  2,18 1,35 
VII. 2,55 2,09 2,09 2,18 2,00 1,45 2,18  1,55 2,82  2,27 1,00 
VIII. 2,08 1,92 2,38 2,62 2,23  2,38  1,15 2,69  2,08 1,31 
IX. 2,25 1,75 2,25 2,38 2,13  2,13  1,63 3,13 1,50 1,57  

 

 

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

I.A   1,00  1,21  1,00   1,00  1,00 1,00 

I.B   1,00  1,19  1,00   1,00  1,00 1,00 

II.   1,15  1,55  1.00   1,00 1,15 1,00 1,00 

III.   1,16  1,58  1,00   1,00 1,26 1,00 1,00 

IV. 1,11  1,42  2,68  1,16   1,00 1,53 1,11 1,00 

V.    2,00 2,62  1,20  1,29   1,29 1,10 

VI.    1,42 2,22   1,22 1,22   1,13 1,00 

VII.     2,36 1,36 1,00 1,82 1,09   1,09 1,00 

VIII.     2,08 1,46 1,38 1,85 1,08    1,15 

IX.  1,13  3,00 2,00  1,50 1,13 1,50    1,00 

 

e 2.) Výsledky externých meraní – Testovanie 9 - 2015 

 

Základné údaje MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 8 8 

Počet žiakov so zdravotne znevýhodnením 1 1 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 67,50% 69,79 % 

Percentil školy 91,78 84,91 

Priemerná známka žiaka školy 2,50 2,13 

Rozdiel od národného priemeru 14,82% 7,21% 

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2014/2015 ( §2 ods.1 písm. f) 

    

I. stupeň - ZŠ       II. Stupeň - ZŠ 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

I. ŠkVP ISCED 1 

II. ŠkVP ISCED 1 

III. ŠkVP ISCED 1 

IV. ŠkVP ISCED 1 

 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

V. ŠkVP ISCED 2 

VI. ŠkVP ISCED 2 

VII. ŠkVP ISCED 2 

VIII. ŠkVP ISCED 2 

IX. ŠkVP ISCED 2 
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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  25+2 zamestnanci ŠKD 3 zamestnanci  MŠ 6 

Z toho PZ* 20+2 Z toho PZ 3 Z toho PZ 4 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 21+2 - kvalifikovaní 3 - kvalifikovaní 4 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho NZ** 5 Z toho NZ  Z toho NZ 2 

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 1 

- ostatní  3 zamestnanci -spolu 0 zamestnanci -spolu 1 

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD +  MŠ  + ŠKaŠJ 
25 + 3 + 6= 34 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
27 

 
 

 

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 

Vladimíra Pančíková 1-4. roč. ZŠ 

Mgr. Soňa Komorová 1-4. roč. ZŠ, SJL 

Mgr. Michaela Balážová 1-4. roč. ZŠ 

Mgr. Zdenka Moravčíková matematika - biológia 

Mgr. Katarína Pecníková anglický jazyk – nemecký jazyk 

Mgr. Alžbeta Krúpová anglický jazyk – francúzsky jazyk 

Mgr. Marta Moravčíková SJL – OBN - ETV 

Mgr. Ondrej Pastierik matematika - informatika 

Mgr. Marianna Hudecová fyzika - technika 

Mgr. Mária Flimelová náboženská výchova – hudobná výchova 

(MD) 

Ing. Lucia Dovalová chémia – výtvarná výchova 

Mgr. Eva Solivajová DEJ – RUJ – ETV - ŠPD 

Mgr. Roman Dovala Farár - NBE 

Mgr. Martin Felix Farár - NBI 

Mgr. Miloš Jakubík Farár - NBI 

Mgr. Ľubica Lepiešová telesná výchova – branná výchova 

Mgr. Ivana Štellerová 1-4. roč. ZŠ, NEJ ( MD ) 
 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014/2015 
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Predmet Počet učiteľov neodborne 

vyučujúcich daný predmet 

Počet hodín neodborne 

vyučovaných predmetov 

Dejepis 1 7,5 

Regionálna výchova 4 7 

Mediálna výchova 1 1 

Telesná a športová 

výchova 

1 4 

Svet práce 1 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 

Vyučovanie CJ na ZŠ 

pomocou aktivizujúcej 

metódy živé obrázky 

1 1 0 0 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie 
4 4 0 0 

Myšlienkové mapy vo 

výučbe 
11 11 0 0 

Kvalifikačné vzdelávanie 

SJL 
1 0 1 0 

Druhý krok 1 1 0 0 

Použitie tabletov vo 

vyučovacom procese 
Ped. zam Ped. zam 0 0 

Zvýšenie kvalifikácie 

učiteľov TSV 
1 0 1 0 

Adaptačné vzdelávanie 2 2 0 0 

Riadenie školy a školského 

zariadenia 
1 0 1 0 

 

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 2014/2015 pracovali na škole nasledovné metodické orgány: 

 

MZ – I. stupeň 

Vedúca :  Mgr. Viera Hricová 

Členovia :  Mgr. Elena Haringová 
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  Mgr. Vladimíra Pančíková 

  Mgr. Soňa Komorová  

  Mgr. Michaela Balážová 

PK – spoločenskovedných predmetov 

Vedúca :  Mgr. Soňa Komorová 

Členovia :  Mgr. Marta Moravčíková 

  Mgr. Eva Solivajová 

  Mgr. Viera Turianska 

  Mgr. Milan Krúpa 

  Mgr. Alžbeta Krúpová 

  Mgr. Katarína Pecníková 

  Mgr. Mária Flimelová (do 1.3. 2015) 

  Mgr. Martin Felix (od 1.3. 2015) 

  Mgr. Roman Dovala 

   

PK – prírodovedných predmetov a TSV 

Vedúci :  Ing. Lucia Dovalová 

Členovia :  Mgr. Marianna Hudecová 

  Mgr. Zdenka Moravčíková 

  Mgr. Ondrej Pastierik 

  Mgr. Ľubica Lepiešová 

  Mgr. Alžbeta Krúpová 

 

Činnosť MZ 1. – 4. ročníka 

Zasadnutia MZ 

 

26. 08. 2014 Organizačné pokyny k práci MZ a organizácii školského roka. 

02. 10. 2014 Schválenie plánu práce MZ  na školský rok 2014/2015. 

19. 11. 2014 Adaptácia prvákov, príprava projektových dní. 

27. 01. 2015 Vyhodnotenie aktivít za I. polrok 2014/2015. Príprava na zápis prvákov 

10. 03. 2015 Vyhodnotenie aktivít za 3. štvrťrok školského roka 

25. 06. 2015 Vyhodnotenie plnenia úloh z plánu práce MZ 

 

Aktivity primárneho vzdelávania 

 

kultúrnymi vystúpeniami pre rodičov a občanov obce pri rôznych príležitostiach:                                                                                                          

- Povstalecké Vianoce – vystúpenie pre Slov. zväz protifašistických bojovníkov 

- Stavanie mája – vystúpenie v obci 

- Zápis do 1.ročníka  

- Rozprávkové Vianoce 

- Akadémia - Veselo je v našej škole- prezentácia šikovnosti a umu našich žiakov 

 

 

šikovnosťou umu našich žiakov: 

- Pytagoriáda - 3. a 4. roč. / z každej triedy 4. úspešní / 

- Maxík - 13 zapojených žiakov 

- Matematický klokan - 31 žiakov zapojených, 5 úspešných riešiteľov 

- Všetkovedko - 14 zapojených žiakov 

- Ľupčiansky čitárik- 1.miesto Karin Kozeleková  - 4.tr., 3.miesto - K. Hakelová - 2.trieda, 2. miesto   

  Nina Kapustová - 1.trieda 

- Hviezdoslavov  Kubín - školské kolo, K. Kozeleková 4. trieda, Dominik Halaj - 1.A trieda -postup  

  do regionálneho kola 
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- Sládkovičova Hrochoť - 2. miesto - Karin Kozeleková-  4.trieda 

 

enviroaktivity a zdravá škola: 

- Zber papiera -  zapojenie sa tried 1.- 4.roč. 

- Separovanie v triedach 

- Zber plastových vrchnákov - zapojenie sa do zberu 

- Čistota v okolí školy - zbieranie papierov 

- Deň ZEME - výroba brošničiek - Zemeguľa 

- Dopravné ihrisko 

 

projekty na jednotlivých vyučovacích predmetoch 

- Záložka do knihy - projekt medzi školami + žiaci II. stupňa 

- Farebný svet - celoškolský projekt 

- 1.A  trieda:     Rozpoznávame a pozorujeme zvieratá/ PDA/ 

- 1.B trieda:      Vodný svet/PDA/ 

- 2.trieda :         Kniha moja kamarátka /SJL/                                  

- 3.trieda:          Zmysly /PDA/ 

- 4.trieda           Jedzme pre zdravie /PDA/ 

 

športové aktivity 

- Lyžiarsky výcvik -  1.ročník 

- Plavecký výcvik  - 2. - 3.ročník 

- Didaktické hry v prírode- jesenné,letné 

- McDonalds Cup - 4. miesto 

- Test výkonnosti - testovanie žiakov v 3.disciplínach/drepy, beh, skok/ 

 

triednické aktivity 

- Návšteva 1.ročníka v MŠ 

- Návšteva predškolákov v 1.ročníku 

- Pasovanie prvákov  

- Tvorivé dielne s rodičmi – vianočné tvorivé dielne 

- Návšteva výstavy drobných živočíchov a vtáctva v Badíne 

- Otvorená hodina pre rodičov 1.A, 1.B, 4. trieda  

- Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Deň otcov, -  výroba darčekov 

- Čítame predškolákom -  2.trieda 

 

exkurzie 

- Banská Bystrica -3.trieda 

- Požiarna zbrojnica - 2.trieda 

- Obecná knižnica Badín -1. a 2.trieda 

- OÚ Badín-2.trieda 

- Badínske kostoly - 3.,4.trieda 

- Badínska knižnica - 1.,2.trieda 

- Badínsky prales - 4.trieda 

- Roľnícke družstvo Badín - 1.A 

- Soľná jaskyňa  - 3.trieda                                           

- Tihányiovský kaštiel -1.A,1.B,2.,4. trieda     

- školské výlety:  Martin - 4.trieda  

- Hvezdáreň Banská Bystrica - 2., 3.trieda 

- Banská Štiavnica, sv. Anton - 1.A,1.B trieda   

 

súťaže 
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- Malý futbal - MC DONALD´S CUP - 4. miesto 

- Cesty za poznaním minulosti - zapojenie do výtvarnej súťaže 

- Čitateľský maratón - 1.- 4. ročník 

 

 

besedy 

- so zubnou lekárkou - 1. - 4. trieda 

- so starostom obce Badín -2. ročník 

- s letcom  - 2.,3., trieda 

- s  dopravnými policajtmi -  1. - 4. trieda 

 

 

kultúra 

- Mikuláš - besiedka 1.-4. ročník 

- Tri prasiatka-  Divadlo  JGT Zvolen 

- Karneval 

- Filmové predstavenie - návšteva kina k MDD 

 

 

PK Spoločenskovedných predmetov 

 

Zasadnutia PK Spoločenskovedných predmetov 

 

1.)  25.08.2014 Doplnenie plánu práce a jeho schválenie 

2.)  06.10.2014 Kontrola plnenia plánu práce a príprava projektu Farebný svet 

3.)  24.11.2014 Vyhodnotenie projektu Farebný svet, príprava na Rozprávkové Vianoce 

4.)  13.04.2015 Vyhodnotenie VVV za 1. polrok, vyhodnotenie čitateľskej gramotnosti  

5.)  22.06.2015 Vyhodnotenie VVV za 2. polrok, vyhodnotenie plnenia úloh v školskom roku    

      2014/2015 

 

Aktivity PK Spoločenskovedných predmetov 

 

Prezentácia školy na verejnosti 
Vianočné trhy 

Akadémia – Veselo je v našej škole 

Účasť žiakov na súťažiach a olympiádach 

Relácia do obecného rozhlasu:  70 výročie oslobodenia obce (úvaha, báseň) 

Prezentácia na obecných akciách 

 

Aktivity 

SJL  Návšteva Knižnice M. Kováča v Banskej Bystrici – 6. ročník  

5. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy – žiaci 1. a 2.  stupňa  

 Tvorba projektov, referátov, prezentovanie prečítaných kníh prostredníctvom čitateľského     

denníka 

Relácie do školského rozhlasu: Fajčenie, Kyberšikana 

                                                  70 výročie oslobodenia obce 

beseda – Knižnica M. Kováča v BB – Banská Bystrica 

Beseda so spisovateľkami p. Šimulčíková, p. Panáková 

            Detský  čitateľský maratón – 1.-6. ročník 

            Rok Ľudovíta Štúra - aktivity 
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ANJ Aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (Mgr. Turianska) 

 Objednanie a distribúcia anglického časopisu Hello (Mgr. Turianska) 

 Tvorba projektov, čítanie časopisu a kníh v angličtine, prezentovanie prečítaného 

VYV Výtvarné diela žiakov použité na výzdobu priestorov školy  

 

 

 

Projekty na vyučovacích predmetoch 
SJL Mgr. Moravčíková - Tisícročný hlahol (9.r.) 

ANJ  Mgr. Turianska – Pod pirátskou vlajkou (3. r.) 

            Mgr. Krúpová - Cambridge penfriends (6. r.) 

NEJ     Mgr. Pecníková - Siedmacká kuchárka (7.r.) 

RUJ Mgr. Solivajová –  Osobnosti Ruska (6. r.) 

GEG Mgr. Krúpa –  Sopky – ohnivé miesta Zeme (5.r) 

 

Exkurzie 

Návšteva Múzea SNP BB ( 9.r.) 

Literárna exkurzia – Po stopách významných slovenských spisovateľov : Tajov-Horná Lehota (2. 

stupeň ZŠ) 

Jazyková exkurzia – Londýn (2. stupeň ZŠ) 

Stredoslovenské múzeum BB (5.- 6. r.) 

Radnica BB – Veľkonočné tradície 

Poznaj svoje mesto – prehliadka B. Bystrice (4.-5. r.) 

Radnica  BB – Deň Európy – výstava (7.-8.r.) 

 

Aktivity PK prírodovedných predmetov a TSV 

 

Zasadnutia PK  Prírodovedných predmetov a TSV 

 

1. 25.8. 2014 – Tvorba Plánu práce PK na školský rok 2014/2015.  

2. 12.9.2014 – Schválenie Plánu práce PK na školský rok 2014/2015 

3. 2.10.2014 - Organizačné pokyny k tematickému týždňu „Farebný svet“, stav adaptácie žiakov 

5. ročníka,  a kontrola priebežného plnenia Plánu práce PK.  

4. 21. 11.2014 -  Vyhodnotenie tematického týždňa „Farebný svet“, kontrola priebežného plnenia 

Plánu práce PK,  zapojenie žiakov do súťaží a olympiád, testovanie piatakov a Komparo 2014,  

žiaci s IVVP.  

5. 9.3.2015 -  Kontrola priebežného plnenia Plánu práce PK, organizačné pokyny ku Dňu vody, 

zapojenie žiakov do súťaží a olympiád 

6. 29.6.2015 – Vyhodnotenie zapojenia žiakov do súťaží a olympiád, celoslovenské testovanie 

žiakov 9. ročníka v matematike, vyhodnotenie a analýza činnosti PK. 

 

Aktivity PK Prírodovedných predmetov a TSV 

Tematický týždeň „Farebný svet“ 

Čajové dni  

Zber šípok 

Pešobus  

Globálne problémy Zeme 

Medzinárodný deň Zeme  

Vianočné trhy a Biela rozprávka  

Akadémia ku dňu rodiny  
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Fotografické súťaže a výstava 

Medzinárodný deň vody  

Starostlivosť o zeleň 

Separovanie surovín 

Zber papiera a batérií 

Školenie pre vyučujúcich v oblasti IKT a používania tabletov 

Projekt Digiškola – Videoexperiment a Máme radi Slovensko 

Športové aktivity 

 Olympiáda pre žiakov II. stupňa vo vybraných športových disciplínach   

 v rámci predmetového projektu „Cezpoľný beh“ 

 v rámci predmetového projektu „Dopraváčik“ 

 v rámci účelových cvičení 

 

 

Projekty na vyučovacích predmetoch 
FYZ     Mgr. M. Hudecová - Merania meteorologických prvkov (7. ročník) 

TSV     Mgr. A. Krúpová - Cezpoľný beh (5., 6., 7. a 8. ročník – chlapci) 

TSV     Mgr. Ľ. Lepiešová - Dopraváčik (5. a 6. ročník – dievčatá) 

BIO     Mgr. Zdenka Moravčíková - Poznávanie neživej prírody v našom regióne (8. ročník) 

MAT   Mgr. Ondrej Pastierik - Elektronické tablo triedy (4. ročník) 

CHE    Ing. Lucia Dovalová  - Zahrajme sa spolu – plastelína a kriedy pre malých kamarátov  

                                                  (Kremík, Šikovné ručičky a MŠ) 

CHE    Ing. Lucia Dovalová - Kryštalizácia (Kremík, 6. ročník) 

 

Exkurzie a školské výlety 
Návšteva zberného dvora v Badíne – Mgr. Z. Moravčíková, BIO, 9.ročník 

Vychádzka - Lúky v okolí Badína, Lúčne spoločenstvo – Mgr. Z. Moravčíková, BIO, 5.ročník 

Dekoratívne kamene v centre Banskej Bystrice – Mgr. Z. Moravčíková, BIO, 8.ročník  

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella Štiavnické Bane - sokoliarsky  areál s 

pernatými dravcami – Mgr. Z. Moravčíková a Ing. L. Dovalová, BIO, 5.a 6.ročník 

Návšteva Meteor. stanice v Banskej Bystrici – Mgr. M. Hudecová, FYZ, 7. Ročník 

Beseda s trénerom fitness centra o športe a zdravej výžive – Mgr. A. Krúpová, TSV, II.st. 

 

Aktivity, ktoré škola organizovala boli na vysokej úrovni, tu sú uvedené len niektoré z nich. Svedčia 

o aktivite vyučujúcich, ktorí svoj voľný čas obetovali škole pre dobro veci v prospech detí. Aj to je 

spôsob akým sa škola zviditeľňovala v očiach rodičov a na verejnosti, nielen v obci ale i v okrese.  

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a iných súťažiach 

 

SJL      Olympiáda zo slovenského jazyka  – obvodné kolo – D. Nátanová (9. ročník) – 4. m. 

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo – S. M Očenášová (2. ročník), L. Petrovičová (8. 

ročník), K. Kozeleková (4. ročník) 

Sládkovičova lipa –  K. Kozeleková (4. ročník) -  3. miesto 

Cesty za poznaním minulosti 2014 – zapojili sa  literárne práce 

Literárny Kežmarok – zapojili sa 2 literárne práce 

Školská  súťaž – Naj čitateľ (2.-9. ročník) 

ANJ Olympiáda z anglického jazyka – obvodné kolo – A. Hudec (9. ročník) – 11. miesto 

            Medzinárodná účasť v tvorbe projektov – Projekt english competition - účasť 

GEG  Geografická olympiáda – okresné kolo – E. Krúpová (4. miesto) 

                                                                           - D. Nátanová (4. miesto) 

DEJ     Putovanie Banskou Bystricou – družstvo: Nátanová, Kosková, Hudec, Hudoba – 1.m 

http://5.ro/
http://8.ro/
http://6.ro/
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VYV Bocian biely – vták roka 2014 – celoslovenská  výtvarná súťaž - účasť 

 Vianočná pohľadnica 2014-medzinárodná výtvarná súťaž- cena za kolekciu 

            Vesmír očami detí 2015- krajské kolo 

            Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – celoslovenská výtvarná súťaž ( K. Dovalová - 2. m) 

            Grafický návrh obálky žiackej knižky – ŠEFT – účasť 

            Bohúňova paleta 2015 – medzinárodná výtvarná súťaž–čestné uznanie v kat.fotografia 

            Cesty za poznaním minulosti – celoslovenská výtvarná súťaž (K. Dovalová -  3.m.) 

            Civilná ochrana očami detí – okresné kolo - účasť 

            Zelený objektív 2014 – celoslovenská fotografická súťaž 

HUV Hronsecká lipová ratolesť – Ema Krúpová postup na krajskú prehliadku 

MAT   Matematická olympiáda - okresné kolo – Roman Gura (6. Ročník) - 3. miesto 

           Pytagoriáda - okresné kolo  - Ema Krúpová (5. ročník.), Diana Mlynárčiková (8. ročník) –  

            úspešní riešitelia 

- Michal Baculák (6. ročník) - 2. Miesto 

Malynár  – Natália Kapustová (7. ročník) – 7. miesto 

Matik (MAT, korešpondenčná) – Diana Nátanová (9. ročník) – účasť 

Logická olympiáda  – Ema Krúpová (5. ročník), Diana Nátanová  (9. ročník) – účasť na                         

                                   celoslovenskom kole 

CHE   Chemická olympiáda – okresné kolo – Monika Kosková (9. ročník) - 4. miesto 

 SMART - Science & Math Based Art Contest – Los Alamos, USA  medzinárodná súťaž (CHE,   

             VYV) – Viktória Lašutová (8. ročník), Laura Petrovičová (8. ročník) – účasť  

BIO    Hliadka mladých zdravotníkov  - Veronika Halajová (8. ročník), Diana Mlynarčiková (8.  

            ročník), Laura Petrovičová (8. ročník),Viktória Lašutová (8. ročník), Marek Čapkovič (8.  

            ročník) – 2. miesto  

Liečivé rastliny – Patrícia Trniková (6. ročník) – pozvaná do celoslovenského kola 

INF    Scratchcup – Michal Baculák  (6. ročník), Linda Valenčíková (6. ročník), Zuzana Kocmanová    

                                (6. ročník) - účasť 

TSV    Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok 

 Patrik Nemčok (6. ročník) - 2. miesto v rýchlej chôdzi v kat. ml. žiakov 

 Martin Dunka (8. ročník) - 6. miesto v hode kriketovou loptičkou v kat. ml. 

žiakov 

 Sandra Igarová (9. ročník)  - 7. miesto v behu na 800 m v kat. st. žiačok a 

8.miesto v behu na 60 m v kat. st. žiačok 

 Viktória Lašutová (8. ročník) – 8. miesto v behu na 300 m v kat. ml. žiakov 

 

Vybíjaná dievčat - okresné kolo – žiačky 5. a 6. ročníka - 3. miesto  

 

j) Údaje o vypracovaných projektoch 

Vypracovaný   projekt Školské ovocie . Projekt pokračuje. 

Vypracovaný   projekt Aktivizujúce metódy vo výchove. Projekt pokračuje. 

Vypracovaný   projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí . Projekt pokračuje. 

Vypracovaný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania . Projekt ukončený. 

Vypracovaný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Projekt 

pokračuje. 

Vypracovaný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety Projekt podporený. 
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Vypracovaný projekt Digitálne učivo na dosah. Projekt podporený. 

 

 

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

ods. 1 písm. k) .  

 

V školskom roku 2014/2015 nebola na základnej škole s materskou školou vykonaná inšpekčná 

činnosť.  

 

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 10 kmeňových tried, PC učebňa, žiacka knižnica, 

učebňa ŠKD, 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 je prispôsobený k pohodlnému 

štúdiu literatúry a k samostatnému osvojovaniu vedomostí. Vyučovanie informatiky a informatickej 

výchovy prebieha v zrekonštruovanej počítačovej učebni umiestnenej v budove na 1. poschodí.  

V školskom roku 2014/2015 škola obstarala novú informačnú techniku na podporu 

moderného vyučovania a odbúranie administratívneho zaťaženia pedagogických zamestnancov. 

Všetky počítače, notebooky a tablety v škole boli 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. Škola 

v školskom roku 2014/2015 pokračovala vo výmene žiackeho nábytku a nábytku v učebniach za 

modernejší, ktorý zodpovedá bezpečnostným a hygienickým normám.   

 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 2014/2015 boli zakúpené nové učebné pomôcky (knihy do žiackej a učiteľskej 

knižnice, učebnice, nástenné obrazy a mapy, výučbové programy, ... ). Škola investovala nemalé 

finančné prostriedky do pomôcok v jednotlivých kabinetoch podľa individuálnych potrieb 

vyučujúcich.  

 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. 

 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. 

 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. 

 V oblasti údržby budovy boli zrealizované nasledovné práce:  
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- rekonštrukcia vybavenia kotolne 

- generálna oprava bleskozvodu  

- obnova nábytku v učebniach 

- obnova osvetlenia v učebniach 

- generálna oprava zabezpečovacieho systému budovy 

- realizácia všetkých potrebných revízií,  

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

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 

písm. m).  
 

Prenesené kompetencie – ZŠ       

Príjmy spolu     332 536,60     

         
dotácie z MŠ SR na rok 2014       

Normatívne finančné prostriedky - spolu 313 102,00     

z toho         

Dotácia zo ŠR na osobné náklady a prevádzku 313 102,00    

         
Nenormatívne finančné prostriedky - spolu 19 434,60     

z toho         

Dotácia na vzdelávacie poukazy  4 348,00     

Dotácia na predškolskú výchovu  3 418,00    

Dotácia na sociálne znevýhodnené prostredie  683,00    

Dotácia na cestovné žiakov  1 162,00    

Dotácia na školské potreby  182,60    

Dotácia na asistenta učiteľa  9 100,00    

Dotácia na stravné žiakov v hmotnej núdzi 541,00    

         
Originálne kompetencie - MŠ, ŠKD       

Príjmy spolu     132 882,56     

         
Dotácie z OÚ Badín a OÚ Vlkanová na rok 2014     

Spolu       125 214,61    

z toho:         

Dotácia od obce na MŠ, ŠKD  118 218,95    

Dotácia od obce Badín na CVČ  3 417,75    

Dotácia od obce Vlkanová na CVČ  292,60     

Preplatky    3 285,31     

        
Vlastné príjmy       

Spolu       7 667,95     

z toho:         

Príjmy od rodičov v MŠ, ŠKD  7 667,95     

         

         
Celkové príjmy - OK+PK  465 419,16     
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Typ 

výdavku 

MŠ ZŠ ŠKD 

Spolu 

 

Originálne 

kompetencie 

Prenesené 

kompetencie 

Originálne 

kompetencie 

Prenesené 

kompetencie 

Originálne 

kompetencie 

Prenesené 

kompetenci

e 

 

Mzdy 46 966,79 934,70 2 000,00 197 423,16 18 994,84   266 319,49  

Odvody 17 329,90 27,51   71 426,47 6 952,13   95 736,01  

Prevádzka 8 598,72 1 679,39 20 186,88 52 386,80 2 446,30   85 298,09  

Spolu 72 895,41 2 641,60 22 186,88 321 236,43 28 393,27 0,00 447 353,59  

Celkové výdavky 447 353,59  

Zostatok na depozitnom účte z roku 2013 22 814,14  

 

 

Rozpis bežných výdavkov podľa položiek - prevádzka 

MŠ 

elektrická energia 1 013,67 

Plyn 3 174,00 

Vodné 335,80 

telefónne poplatky 220,83 

poplatky za internet 139,16 

interiérové vybavenie 847,70 

materiál ostatný 1 001,12 

Papier 28,80 

kancelárske potreby 18,20 

čistiace a hygienické potreby 258,73 

materiál pre výchovu 433,86 

knihy, časopisy, učebnice 188,73 

prac. pomôcky 43,20 

všeobecné služby 7,10 

BOZP, PO, revízie 339,86 

Stravovanie 1 596,16 

Poistné 103,29 

sociálny fond 492,50 

Ostatné 120,29 

Spolu 10 278,11 

 

Rozpis bežných výdavkov podľa položiek - prevádzka ZŠ 

cestovné náhrady 60,43 

elektrická energia 3 507,34 

Plyn 11 073,69 

vodne, stočné 917,14 

telekomunikačné služby 555,72 

poštové služby 130,75 

interiérové vybavenie 9 708,25 

výpočtová technika 774,00 

pracovné stroje, prístroje, technika 709,39 
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Papier 476,04 

kancelárske potreby 723,89 

čistiace a hygienické potreby 766,86 

všeobecný materiál - ostatný 1 509,76 

knihy, časopisy 1 106,59 

učebnice, metodické príručky 1 187,91 

materiál pre výchovu 2 920,37 

učebné pomôcky 2 012,14 

prac. odev, obuv, pomôcky 318,70 

nehmotný majetok 272,40 

palivo do kosačky 15,02 

Prepravné 20,00 

rutinná a štand. údržba výp. techniky 1 130,58 

rutinná a štand. údržba budov 7 357,44 

údržba prevádzkových strojov 157,32 

údržba budov 0,00 

údržba softwaru 0,00 

kurzy, semináre 284,00 

všeobecné služby - ostatné 4 067,20 

BOZP, PO 451,33 

Stočné 0,00 

virtuálna knižnica 297,36 

Revízie 644,85 

práce na objednávku 634,71 

poplatky odvody 513,85 

Stravovanie 14 079,01 

Poistne 292,52 

sociálny fond 2 031,30 

dohody mimo pracovného pomeru 1 165,40 

Ostatné platby 162,80 

Dane 419,54 

transfer jednotlivcom, cestovné 118,08 

Spolu 72 573,68 

Rozpis bežných výdavkov podľa položiek - prevádzka 

ŠKD 

elektrická energia 0,00 

Plyn 666,24 

Vodné 0,00 

interiérové vybavenie 317,46 

Papier 0,00 

kancelárske potreby 10,53 

všeobecný materiál 100,13 
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materiál pre vých. 500,38 

učebné pomôcky 0,00 

služby 29,51 

stravovanie 607,16 

sociálny fond 214,89 

transfery 0,00 

Spolu 2 446,30 

 

Finančné prostriedky získané od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených  

s hmotným zabezpečením MŠ a ŠKD za rok 2014 7 667,95 €   

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 

4 348,00   

Na ZŠ( mzdy, odvody, prevádzkové náklady - úhrada 

energií) 

4 348,00   

Čerpanie za rok 2014 4 348,00   

        
        
Všetky nenormatívne finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v roku 2014 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 2014/2015  

174 žiakov,  2015/2016  196 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. 

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 
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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 za merané 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 

 

PRÍLEŽITOSTI 

Posilnenie výučby cudzích jazykov a informatickej výchovy 
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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 školy na 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) 

 

Voľnočasové aktivity školy sa v plnom rozsahu  realizovali cez krúžkovú činnosť. V školskom roku 

2014/2015 v škole pracovalo 16 krúžkov. Výsledkom  ich činnosti boli úspechy vo vedomostných a 

športových súťažiach. 

Záujmové útvary, ktoré pracovali v školskom roku 2014/2015: 
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Hasičský (1.- 6.roč.) –11žiakov, viedol p. Hanuliak a p. Kadlec 

Kremík (6.- 8. roč.) –25žiakov, viedla p. uč. Dovalová 

Prírodovedný krúžok ( 5.- 9.roč.) –11 žiakov, viedla p. uč. Moravčíková Z. 

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

Loptové hry (5.- 9.roč.) -18 žiakov, viedol p. uč. Krúpa 

Anglický jazyk (1.- 9. roč.) – 37 žiakov, viedla p. uč. Krúpová 

Loptové hry ( dievčatá) – 20 žiakov, viedla p. uč. Balážová 

Športové hry (chlapci ) – 11 žiakov, viedla p. uč. Haringová 

Šikovné ručičky(1.- 4.roč.) – 26 žiakov, viedla p. uč. Dovalová 

Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 8.- 9.roč. – 15 žiakov, viedla p. uč. Komorová 

Skautíci (1.roč.) –13 žiakov, viedla p. uč. Turianska 

Tvorivé programovanie ( 5. – 7. roč.) –  11 žiakov viedol p. uč. Pastierik 

Varenie ( 3. – 5. roč.) – 21 žiakov viedla p. uč. Pecníková 

Letecké modelárstvo ( 3. – 5. roč.) – 10 žiakov viedol p. Koza 

 

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: športový deň , návšteva Mikuláša v 

škole, zber starého papiera, plastových fliaš 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 2014/2015 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 (stavebné práce pri 

zateplení severnej steny budovy ZŠ a rekonštrukcia bytovky so školskými dielňami  a pri 

organizovaní obecných kultúrnych a spoločenských podujatí, 

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

besedy pre žiakov 9. ročníka 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 28. augusta 2015   Spracoval: Mgr. Milan Krúpa r.š.                          


