
Základná škola s materskou školou, Soblahov 404 

 

 

Občas máte chuť ísť tam, kde vás každý pozná po mene a všetci sú radi, že 
ste prišli. 

"Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a 
rajom." 

J.A.Komenský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 



Správa 

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

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Soblahov 404 
Adresa školy Soblahov 404, Soblahov 913 38 
Telefón +421 x 032 6528719 
E-mail zssoblahov@gmail.com 
WWW stránka zssoblahov.edupage.org 
Zriaďovateľ Obec Soblahov, Soblahov 366, Soblahov 913 38 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 
Riaditeľ Mgr.Natália Škorcová 032/6528755 zssoblahov@gmail.com 
ZRŠ - ZŠ PaedDr. Ingrid Oravcová 032/6528719 zssoblahov@gmail.com 
ZRŠ - MŠ Janka Reháková 0904227716 mssoblahov@pobox.sk 

Rada školy 

Pri základnej škole sú zriadené samosprávne orgány:  Rada školy a Rada rodičov. 

Rada školy má 11 členov a Rada rodičov 9 členov. Ich zloženie je nasledovné: 

  Predseda Členovia 
Rada školy PhDr. Mária Izraelová Miriam  Pojezdálová MŠ  -  ped. zást.  

    Bohuslava Ižaríková ZŠ -  neped. zást. 
    Ing. Juraj Ďuďák Obec Soblahov  
    Monika Červeňanová Obec Soblahov 
    Ing. Juraj Maláň Obec Soblahov 
    Ľubomír Šedivý Obec Soblahov 
    Ing. Žaneta Ďurišová ZŠ -  rodič 
    Zuzana Mráziková ZŠ -  rodič 
    Mgr. Ľuboslava Jozeková ZŠ -  ped. zást. 
    Katarína Čipková MŠ - rodič 
Rada rodičov Silvia HolubekŠalkovská Mg. Barbora Opatovská 1. ročník 
  Iveta Šedivá 2. ročník 



 

Poradné orgány školy 

- Pedagogická rada 

- Operatívna rada /kolégium riaditeľa/ 

- Metodické orgány 

metodický orgán oblasť riadenia vedúci orgánu 
Metodické združenie primárne vzdelávanie Mgr. Ľuboslava Jozeková 
Predmetová komisia nižšie stredné vzdelávanie, 

prírodovedných predmetov 
Mgr. Janka Dorotová 

Predmetová komisia nižšie stredné vzdelávanie, 
spoločenskovedných predmetov 

PaedDr. Eva Kobzová 

  

- Pracovné komisie 

komisia predseda komisie členovia komisie 

BOZP Mgr. Janka Dorotová p. L. Nerpas 
Mgr. Monika Balajová  

Čerpanie sociálneho fondu Mgr. Andrej  Paulíny p. A. Ridošková 
p. Eva  Tomášková 

Inventarizačná, likvidačná 
a vyraďovacia komisia 

Mgr. Janka Dorotová Mgr. Patrícia Zajacová 
Paedr. Eva Kobzová 
p. Bohuslava  Ižaríková 

Škodová   Mgr. Patrícia Zajacová Mgr. Andrej Paulíny 
Mgr. Ľuboslava  Jozeková 

Výberová p. Bohuslava  Ižaríková 2 čl. podľa povahy veci 
Protipožiarna PaedDr. Eva  Kobzová Mgr. Andrej  Paulíny 

Mgr. Janka Dorotová 
Komisia pre individuálnu 
integráciu žiakov 

Mgr. Natália Škorcová PaedDr. Ingrid Oravcová, Mgr. 
Janka Dorotová,  CPPPaP,   
triedny učiteľ 

Na kontrolu zákazu 
požívania  alkoholických 
nápojov a psychotropných 
látok 

PaedDr. Ingrid Oravcová, 
/bezp. technik Martin Filip/ 

PaedDr. Miroslava Chrastinová 
Mgr. Patrícia Zajacová 

Stravovacia Mgr. Natália Škorcová 
  

Helena Bilická 
Emília Šedivá 
Jana Reháková 

 

    Silvia Holubek Šalkovská 3. ročník 
    Mária Tvrdoňová 4. ročník 
    Mgr. Lucia Bojdová 5. ročník 
    Soňa Kalinčíková 6. ročník 
    Slávka Mráziková 7. ročník 
    Monika Mikušová 8. ročník 
    Ing. Lucia Paučeková 9. ročník 



§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 190 

Počet tried: 9 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
počet žiakov 25 14 21 24 25 25 23 14 19 190 
z toho ŠVVP       1 2 1       4 
z toho v ŠKD 25 13 18 9           65 

 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ  

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2019:    32/11 dievčat 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019:   25 / 10 dievčat 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:  7/1dievčat 
  
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020 
 

  nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 
Počet žiakov    2        19  21 
 
  

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 5.roč Gym 4.roč SOŠ-4.ročné SOŠ-3.ročné KONZER-5. 

prihlásení 3 0 1 17 2 1 
prijatí 2 0 1 17 2 1 
% úspešnosti 66,67 100 100 100 100 100 

 

 



§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. 25 25 0 0 
2. 14 14 0 0 
3. 21 21 0 0 
4. 24 24 0 0 
5. 22 22 0 0 
6. 25 25 0 0 
7. 22 22 0 0 
8. 14 14 0 0 
9. 19 19 0 0 

 

 

Dochádzka žiakov 

 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. na 

žiaka 

1. 25 878 35,12 878 35,12 0 0,00 

2. 14 484 34,57 484 34,57 0 0,00 

3. 21 604 28,76 604 28,76 0 0,00 

4. 24 622 25,92 622 25,92 0 0,00 

5. 22 786 35,73 786 35,73 0 0,00 

6. 25 1267 52,11 1261 51,87 6 0,24 

7. 22 932 42,36 932 42,36 0 0,00 

8. 14 602 43,00 602 43,00 0 0,00 

9. 19 801 42,16 801 0,00 0 0,00 

 

 

 

 



Výsledky externých meraní 

Testovanie 5 - 2019 šk. r. 2019/2020 

Kód školy: 530911 Základná škola s materskou školou, Soblahov 404, 91338 Soblahov 

Základné údaje MAT SJL 
Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 24 24 
Priemerný počet bodov školy: 24,1 23,1 
Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 80,3% 77,1% 
Priemerný počet bodov v rámci SR: 19,0 19,4 
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný 
priemer): 

63,4% 64,8% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 16,9% 12,3% 

 

§ 2. ods. 1 f 

Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2019/2020 

INOVOVANÝ UČEBNÝ PLÁN      

vzdelávacia oblasť predmet  1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
INOVOVANÝ   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM  - 1. stupeň ZŠ 
       
Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 31 9 8 7 7 
prvý cudzí jazyk – anglický jazyk 6   3 3 

       
Matematika a práca 
s informáciami 

matematika 16 4 4 4 4 
informatika 2   1 1 

       
Človek a príroda prvouka 3 1 2   

prírodoveda 3   1 2 
       
Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda 3   1 2 

       
Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova 
4 1 1 1 1 

       
Človek a svet práce pracovné vyučovanie 2   1 1 
       
Umenie a kultúra hudobná výchova 4 1 1 1 1 

výtvarná  výchova 6 2 2 1 1 
       
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 8 2 2 2 2 
       
Spolu povinná časť  88 20 20 23 25 
       
INOVOVANÝ  ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM     
Jazyk a 
komunikácia 

prvý cudzí jazyk – anglický jazyk  1 1   
tvorivé písanie    1 1 

       



Matematika a práca 
s informáciami 

matematika   1 1  
informatika  1 1   

       
Voliteľné hodiny  8 2 3 2 1 
Počet hodín spolu  96 22 23 25 26 
Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 
 individuálne diagnosticko-

vyučovacie hodiny 
    1 

       
       

Poznámky k učebnému plánu - 1. stupeň ZŠ 

1. Vyučovacia hodina má v tomto učebnom pláne 45 minút. 

2. Počet vyučovacích hodín:  

 Počet povinných hodín Počet voliteľných hodín Počet vyučovacích 
hodín v týždni 

1. ročník 20 2 22 
2. ročník 20 3 23 
3. ročník 23 2 25 
4. ročník 25 1 26 
 

3. Využitie voliteľných hodín: 

- posilnenie povinných predmetov 

 matematika/1 hodina/týždeň/    2. ročník 

matematika/1 hodina/týždeň/    3. ročník 

- zavedenie nového predmetu, vlastné zameranie 

 anglický jazyk /1 hodina/týždeň/    1. ročník 

 informatika /1 hodina/týždeň/    1. ročník 

 anglický jazyk /1 hodiny/týždeň/    2. ročník 

 informatika /1 hodina/týždeň/    2. ročník 

 tvorivé písanie /1 hodina/týždeň/    3. ročník 

tvorivé písanie /1 hodina/týždeň/    4. ročník 

4. Triedy delíme v niektorých predmetoch na skupiny podľa podmienok školy. 
Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 
podmienok školy.  
 
5. Na vyučovanie predmetu informatika delíme triedu na dve skupiny /okrem druhého  
ročníka/. Predmet sa vyučuje v odbornej učebni IKT1., IKT2.. 



6. Na vyučovanie predmetu anglický jazyk delíme triedu na dve skupiny /okrem 
druhého ročníka/. 

7.  Vyučovací predmet výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku vyučujeme podľa rozvrhu v 
dvojhodinových celkoch každý týždeň. 

8. Na vyučovanie predmetu etická výchova spájame žiakov z ročníkov 1. - 4. do jednej 
skupiny. Žiak daný predmet navštevuje bez zmeny počas celého školského roka. Predmet sa 
vyučuje 1 hodina týždenne / 13:00- 13:45/. 

9. Telesná výchova sa  vyučuje pre chlapcov a dievčatá v jednotlivých ročníkoch  
spoločne. 

10. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 
znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením 
špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  
 

11. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho 
programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho 
vedomostí, zručností a postojov so svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu 
jedného roka. 

     

vzdelávacia 
oblasť 

predmet  5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8. 
roč. 

9. 
roč. 

INOVOVANÝ    ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM  - 2.stupeň ZŠ 
        
Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 24 5 5 4 5 5 
prvý cudzí jazyk – anglický 
jazyk 

15 3 3 3 3 3 

        
Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 21 4 4 4 4 5 
informatika 4 1 1 1 1  

        
Človek a príroda fyzika 6  2 1 2 1 

chémia 5   2 2 1 
biológia 7 2 1 2 1 1 

        
Človek a 
spoločnosť 

dejepis 6 1 1 1 1 2 
geografia 6 2 1 1 1 1 
občianska náuka 4  1 1 1 1 

        
Človek a 
hodnoty 

etická výchova / 
náboženská výchova 

5 1 1 1 1 1 

        
Človek a svet 
práce 

technika 5 1 1 1 1 1 

        



Umenie a 
kultúra 

hudobná výchova 4 1 1 1 1  
výtvarná výchova 5 1 1 1 1 1 

        
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 10 2 2 2 2 2 
        
Spolu povinná 
časť 

 127 24 25 26 27 25 

        
INOVOVANÝ  ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM   
Jazyk a 
komunikácia 

rozvoj komunikačných 
schopností 

 1 1 1 1 1 

prvý cudzí jazyk - anglický 
jazyk 

    1 1 

slovenský jazyk       
ruský jazyk    2   

        
Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika  2 2 1 1  
informatika      1 
rysovanie      1 

        
Človek a 
spoločnosť 

geografia   1    
dejepis      1 

        
Voliteľné hodiny  19 3 4 4 3 5 
Počet hodín 
spolu 

 146 27 29 30 30 30 

Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 
 individuálne diagnosticko-

vyučovacie hodiny 
      

   1 1    
Poznámky k učebnému plánu - 2.stupeň ZŠ 

1. Vyučovacia hodina má v tomto učebnom pláne 45 minút. 

2. Počet vyučovacích hodín: 

 Počet povinných 
hodín 

Počet voliteľných 
hodín 

Počet vyučovacích 
hodín v týždni 

5.ročník 24 3 27 
6. ročník 25 4 29 
7. ročník 26 4 30 
8. ročník 27 3 30 
9. ročník 25 5 30 
 

3. Využitie voliteľných hodín: 

- posilnenie povinných predmetov 

 matematika /2 hodina/týždeň/    5.,6.ročník 

matematika /1 hodina/týždeň/    7.,8.ročník 



anglický jazyk /1 hodina/týždeň/    8.,9.ročník 

 geografia /1 hodina/týždeň/     6. ročník 

 ruský jazyk /2hodina/týždeň/     7. ročník 

 dejepis /1 hodina/týždeň/     9. ročník 

-zavedenie nového predmetu, vlastné zameranie 

 rozvoj komunikačných schopností /1 hodina/týždeň/ 5.,6.,7.,8.,9. ročník 

 rysovanie /1 hodina/týždeň/     9. ročník 

 informatika /1 hodina/týždeň/    9. ročník 

4. Triedy delíme v niektorých predmetoch na skupiny podľa podmienok školy. 
Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 
podmienok školy.  
5. Predmet informatika sa vyučuje v odbornej učebni IKT1, IKT2. Žiaci sa delia na dve 
skupiny v 5.,6.,7.,9. ročníku. 

6. Ako prvý cudzí jazyk sa na škole vyučuje anglický jazyk. Žiaci  sa delia na dve 
skupiny v 5.,6.,7., 9. ročníku. 

7. Ako druhý cudzí jazyk v 7. ročníku sa na škole vyučuje ruský jazyk. Žiaci sa delia na 
dve skupiny. 

8. V predmete technika sa žiaci 5., 6.,7. a 9. ročníka delia na dve skupiny. V predmete 
sú zastúpené  témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 

9. V predmete biológia 5. ročník sa na jednej vyučovacej hodine žiaci delia na dve 
skupiny. 

10. Na vyučovanie predmetu etická výchova spájame žiakov z ročníkov do skupín. Prvá 
skupina 5.- 6. ročník. Druhá skupina 7.-9. ročník. Žiak daný predmet navštevuje bez zmeny 
počas celého školského roka.  

 

11.   V predmete telesná a športová výchova sa žiaci delia na skupinu chlapcov a 
dievčat. Dievčatá spájame z ročníkov 8.,9. a chlapcov spájame z ročníkov 8.,9. Skupina 
nepresahuje počet 25 žiakov.  

12. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 
znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením 
špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  
 
13.   Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho 
programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho 



vedomostí, zručností a postojov so svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu 
jedného roka. 

14. Žiaci 7. ročníka sa vyučujú podľa Učebného plánu variant B. 

 Žiaci 8. a 9. ročníka sa vyučujú podľa Učebného plánu variant A. 

Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2019/2020 

1.,2.,3.,4. ročník 

Inovovaný štátny vzdelávací program iŠVP - primárne vzdelávanie - 1. stupeň 
základnej školy  

Inovovaný štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 
pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre prvý stupeň základnej školy s platnosťou od 1. 9. 
2015. 

Rámcové učebné plány 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 
pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť iŠVP pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 
2015.  

Dodatok č.1 

ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre Primárne vzdelávanie - 1. stupeň 
ZŠ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 11.5. 2017 
pod číslom 2017-7449/20017:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017. 

Dodatok č.1 

ktorým sa menia Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
pre základné školy 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 17. augusta 
2018 pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018. 

Dodatok č.2 

ktorým sa dopĺňajú   Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním  pre základné vzdelávanie 
pre účely školskej integrácie 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 17. januára 
2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019. 

 



Dodatok č.3 

k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-
5130/1760:1-10A0 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom 
slovenským“ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 4.4. 2019 
pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné 
školy s platnosťou od 1.9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.  

Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2019/2020 

5.,6.,7., 8., 9. ročník 

Inovovaný štátny vzdelávací program iŠVP- nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň 
základnej školy  

Inovovaný štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 
pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej školy s platnosťou od 1. 9. 
2015. 

Rámcové učebné plány 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 
pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť iŠVP pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 
2015.  

Dodatok č.1 

ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre Nižšie stredné vzdelávanie - 2. 
stupeň ZŠ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 11.5. 2017 
pod číslom 2017-7449/20017:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 v bode č. 2 a č. 3, 
v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020.  

Dodatok č.1 

ktorým sa menia Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
pre základné školy 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 17. augusta 
2018 pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018. 

 

 

 



Dodatok č.2 

ktorým sa dopĺňajú   Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním  pre základné vzdelávanie 
pre účely školskej integrácie 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 17. januára 
2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019. 

Dodatok č.3 

k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-
5130/1760:1-10A0 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom 
slovenským“ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 4.4. 2019 
pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné 
školy s platnosťou od 1.9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.  

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pedagogickí zamestnanci  

Meno 
Kategórie a kar. 
pozície 

Podkategórie / Aprobácia 

Mgr. Natália Škorcová 

Riaditeľka školy 

Školský špec. ped 

uč. pre primárne vzdelávanie 

PaedDr. Ingrid Oravcová 
Zástupkyňa riaditeľky 
pre ZŠ 

uč. pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Monika Balajová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Janka Dorotová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  MAT – BIO 

Ing. Miroslava Chrastinová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  SJL – RUJ - GEG 

Mgr. Ľuboslava Jozeková Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

PaedDr. Eva Kobzová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  SLJ – DEJ 

Mgr. Andrej Paulíny Učiteľ ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie TEV – TEH 

Mgr. Danka Nemcová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  MAT – FYZ 

Mgr. Gabriela Pytlíková Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  SLJ – ETV 

PaedDr. Miriam Piršelová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie ANJ,  
Mgr. Patrícia Zajacová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

Adriana Ridošková Vychovávateľka ŠKD vychovávateľka 

Eva Janovská Vychovávateľka ŠKD vychovávateľka 
Nikol Balnová Vychovávateľka ŠKD vychovávateľka 
Oľga Olasová Asistent učiteľa asistent učiteľa 

Mgr. Peter Valaský Farár NBV 

 

 



Nepedagogickí  zamestnanci   

Meno Funkcia 

Bohuslava Ižariková mzdová účtovníčka 

Ladislav Nerpas školník, kurič  
Mária Valachová upratovačka ZŠ 

Milada Krátka upratovačka ZŠ 

Helena Bilická vedúca ŠJ 

Jana Lorencová pomocná kuchárka 

Emília Šedivá hlavná kuchárka 

Katarína Trunková kuchárka 

Mária Vojtěchovská 

Lucia Krsková 

pomocná kuchárka 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov 

1. atestačná skúška 0 

2. atestačná skúška 1 

kontinuálne vzdelávanie 1 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád  

2019/2020 

Beh Soblahova 

I. karegória D 

2.miesto                   Ema Oravcová 

II. karegória D 

1.miesto                 Ema Mikušová 

II. karegória CH 

2.miesto                Matej Pagáč 

III. karegóriaCH 

3.miesto               Radovan Král 

Umiestnenie škôl - celkové poradie:  1. miesto 

1. ZŠ Soblahov 26b 
2. ZŠ Dlhé Hony TN 22b 



3. ZŠ Kubranská TN 20b 
4. ZŠ Horná Súča 18b 
5. ZŠ Bezručova TN 17b 
6. SŠI Trenčín 9b 
7. ZŠ Jastrabie 9b 
8. ZŠ Drietoma 5b 

  

Trenčianske hodiny - regionálne kolo, súťaž v speve regionálnych piesní 

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou školou Karola Pádivého 
zorganizovalo 12. a 13. novembra 2019 už 50. ročník regionálnej súťaže v speve 
ľudových piesní. Na súťaži Trenčianske hodiny odznelo 156 slovenských ľudových piesní 
v podaní 78 dievčat a chlapcov z 23 základných škôl a osemročných gymnázií 
trenčianskeho regiónu. 

V odbornej porote boli Ľubica Kršáková, Jaroslava Kohútová, Mária Švajdová a Martin Holúbek. 
Hodnotili výber piesní, intonáciu, rytmus a celkový umelecký dojem. Víťazi si odniesli diplomy, knihy 
a drobné darčeky. To, že súťažiace deti majú  vzťah k regionálnym tradíciám, potvrdzovali aj ľudové 
kroje z blízkeho okolia Trenčína, v ktorých vystupovali. 

II. kategória  

1. miesto           Samuel Holúbek 

III. kategória  

3. miesto            Simona Červeňanová 

 

  

Florbal - okresné kolo 

2. miesto 

Projekt - Hovorme o jedle 

bronzové pásmo 

Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo 

kategória 1A 

úspešný riešiteľ             Matej Pagáč 

Matematická olympiáda - okresné kolo 

kategória Z5 

úspešný riešiteľ     Matej Jantošovič 



úspešný riešiteľ     Šimon Bojda 

Celoslovenská súťaž - YPSILON, slovina je hra. 

1. kategória 

diplom so zlatou medailou - Michal Litva 

2. kategória 

diplom so zlatou medailou - Natali Frančáková - TOP riešiteľ 

diplom so zlatou medailou - Michal Frančák 

diplom so zlatou medailou - Julianna Maláňová 

3. kategória 

diplom so zlatou medailou - Tereza Siváková - TOP riešiteľ 

diplom so zlatou medailou - Laura Straková - TOP riešiteľ 

diplom so zlatou medailou - Lucia Chupáčová - TOP riešiteľ 

4. kategória 

diplom so zlatou medailou - Karin Izraelová - TOP riešiteľ 

diplom so zlatou medailou - Maroš Horváth - TOP riešiteľ 

diplom so zlatou medailou - Dominika Makišová - TOP riešiteľ 

5. kategória 

diplom so zlatou medailou- Lucia Lehocká - TOP riešiteľ 

diplom so zlatou medailou - Ema Oravcová - TOP riešiteľ 

diplom so zlatou medailou - Matej Jantošovič 

diplom so zlatou medailou - Simona Balajová 

Geografická olympiáda - okresné kolo 

kategória F 

3. miesto -                   Matej Pagáč - postup do krajského kola 

  

úspešný riešiteľ -         Sára Šedivá 



úspešný riešiteľ -         Alex Červenka 

Biologická olympiáda - okresné kolo 

kategória C - Projektová časť 

1. miesto -                   Viktória Vojteková - postup do krajského kola 

Expert geniality show 

kategória EXPERT 7 

titul EXPERT Góly, body, sekundy      Matej Pagáč 

titul EXPERT Góly, body, sekundy      Matúš Sedláček 

kategória EXPERT 8 

titul EXPERT Od Dunaja k Tatrám + Mozgolamy +   TOP EXPERT      Viktória Vojteková 

titul EXPERT Od Dunaja k Tatrám + Mozgolamy +   TOP EXPERT      Hana Kišová 

Maks - celoslovenská matematická online súťaž 

titul MAKSiFrajerka - Ema Ďurišová 

titul MAKSiFrajerka - Hana Kišová 

Maksík - celoslovenská matematická online súťaž 

titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK - Dominika Makišová 

titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK - Samuel Holubek 

Matematický klokan - medzinárodná súťaž 
  

kategória  Klokanko 2 

úspešný riešiteľ –Natali Frančáková, Šimon Gašpárek 

kategória  Klokanko 3 

úspešný riešiteľ – Tereza Siváková 

kategória  Klokanko 4 

úspešný riešiteľ – Kristián Fabo 

kategória  Školák 6 

úspešný riešiteľ –Matej Jantošovič 



kategória  Benjamín 7 

úspešný riešiteľ –Matej Pagáč, Matúš Sedláček 

kategória  Klokanko 8 

úspešný riešiteľ -  Vojteková, Holubková, Kišová 

 

Súťaž v tvorbe školských časopisov 

Strieborné pásmo 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Projekt - Dajme spolu gól 

Projekt - Dajme spolu gól je projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorého hlavnou úlohou je 
popularizovať futbal vo všetkých jeho úrovniach u súčasnej populácie ľudí bez ohľadu na vek, 
pohlavie, náboženstvo, zdravotné postihnutie a sociálny status. 
 Futbalový klub AS Trenčín si vybral našu materskú školu. Hlavnou úlohou je popularizovať futbal u 
detí v materských školách. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 až 6 rokov. Jedná sa o pravidelnú 
športovú aktivitu zameranú na futbal pre chlapcov a dievčatá, ktorá sa koná každý utorok resp. stredu 
v telocvični základnej školy v trvaní 45 minút počas školského roka v mesiacoch október až máj. V 
skupine športuje  17 detí a túto športovú aktivitu vedie tréner AS Trenčín Mgr. Andrej Paulíny, ktorý 
súčasne aj učí v základnej škole a zabezpečuje celú organizáciu a priebeh. Aktivity sú zamerané na 
futbal, ale pôjde v nich aj o pohybový rozvoj dieťaťa, koordináciu či rýchlosť a nebude chýbať ani 
všeobecná gymnastika. 

Projekt - Hovorme o jedle 

Naša škola sa opäť zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. 

Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri 
budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať 
zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, 
zamestnanosti a ochrane životného prostredia. 

Spôsob realizácie aktivity: 

• V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ boli vyhlásené denné témy so zameraním na 
potraviny a výživu – témy sa týkali konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej 
pyramídy) a základných zručností a vedomostí v oblasti kvality a bezpečnosti potravín 
a zdravej výživy.  

• Úlohou žiakov bolo vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity v rámci školy k stanoveným denným 
témam. Následne zo zrealizovaných aktivít k vybranej dennej téme pripraviť súťažné 
príspevky.  

Projekt - zdravý úsmev 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci tretieho ročníka zapojili do projektu "Zdravý úsmev" - prevencia a 
správna technika čistenia zubov. 



Žiaci sa pod odborným dohľadom učili správnu techniku čistenia zúbkov, anatómiu zubov, o správnej 
výžive, zdravé a nezdravé potraviny pre zdravý chrup... 

Európsky deň jazykov 

26.september je už tradične dňom, kedy v našej základnej škole prebiehajú aktivity k Európskemu dňu 
jazykov. Európsky deň jazykov je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť 
bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. 

 Tentokrát si tento zaujímavý deň vyskúšali mladší žiaci – štvrtáci. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o 
európskych jazykoch. Pri prezentácii si vyskúšali uhádnuť jazyk, ktorým deti rozprávali, naučili sa 
zvuky zvierat v rôznych jazykoch. Aby bolo zábavy ešte viac, vyskúšali si jazykolamy v češtine a 
angličtine. Rôznorodosť jazykov sme mali možnosť poznávať vyhľadávaním a identifikovaním podľa 
skúsenosti. Bolo vidieť, že deti si aktivity veľmi užili.  

 

Besedy, prednášky, aktivity 

Termín Názov, téma Poskytovateľ Trieda 

9.11. Účasť na súdnom pojednávaní Okresný súd TN 8. 

16.11. Účasť na súdnom pojednávaní Okresný súd TN 9. 

28.10. Finančná gramotnosť Partners Group SK 3. 

29.10. Finančná gramotnosť Partners Group SK 8. 

november Rovesnícke vzťahy - Ja a tí druhý CPPPaP 5.,7. 

december Poznávanie sociálnych vzťahov CPPPaP 5.,6.,7.,8. 

 

Autorské pantomimické predstavenie - Vlado Kulíšek 

Autorské pantomimické predstavenie - Vlado Kulíšek: Supermarket 

Supermarket - poznáme ho všetci. Rastú všade ako huby po daždi. Je to miesto, kde ľudia niekedy aj 
nechtiac nakupujú, ale aj miesto, kde trávia dlhý čas. Toto je náš rozporuplný výdobytok a symbol 
rastu materiálnej spotreby – supermarket. 
Predstavenie s rovnomenným názvom čerpá námet z tohto všetkým dobre známeho prostredia. 
Tentoraz však zábavnou formou a najmä bez slov. Všetko sa krúti okolo obyčajného, ale vlastne nie 
celkom obyčajného nákupného vozíka, zabudnutého na parkovisku pred ktorýmsi supermarketom. Ten 
síce pôvodne slúžil na nakupovanie, ale ako ukáže hlavný protagonista dá sa s tou drôtenou vecou na 
kolieskach robiť aj všeličo iné. A diváci? Tí mu istotne v jeho zdanlivo nezmyselných kúskoch pomôžu, 
tak ako je to už u divadla Fortissimo zvykom. Fantázii sa pritom medze nekladú, takže aj u tohto 
predstavenia dvojice Kulíšek – Michalko platí, že každá repríza je vlastne novou premiérou. 

Poznávacia exkurzia - Bratislava - Devín 

Dňa 23.10.2019 sa uskutočnila exkurzia žiakov 7. ročníka na hrad Devín.  



Z hradieb zrekonštruovanej zrúcaniny videli sútok našich hraničných riek Dunaja a Moravy, vrch 
Kobylu a v hradnej jaskyni výstavu archeologických vykopávok. V areáli hradu bola nainštalovaná 
interaktívna výstava „Dejepis nie je otrava“, kde sa mohli žiaci zahrať na stredovekých vojakov, 
odfotiť s maketami štúrovcov alebo poskladať obrázok stredovekého obrancu hradu v životnej 
veľkosti. 

Hrdina remesla - STREDOŠKOLÁK 2019 

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou  EXPO CENTER, a.s. Trenčín, Krajským 
centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie Trenčín v dňoch 24.-25.10. 2019 organizoval v poradí dvadsiaty prvý ročník prezentačnej 
výstavy stredných škôl spojený s predajom pod názvomSTREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA. 

Výstava bola zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je strojárstvo, 
elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, 
umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na 
stredných školách. Počas výstavy bol pre žiakov základných škôl pripravený sprievodný program 
zameraný na preverenie ich manuálnych zručností. Najšikovnejší z nich boli odmenení zaujímavými 
cenami. 

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA má vytvoriť vhodnú príležitosť  pre propagáciu stredných 
odborných škôl a  priamou prezentáciou zároveň sprostredkovať  žiakom základných škôl informácie 
o možnostiach ich ďalšieho štúdia. 

Súčasne s výstavou prebiehal veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, kde si študenti 
mohli otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počítačové zručnosti či prípravu na pracovný 
pohovor. 

Zážitkové vzdelávanie - Škola na kolesách - Mediálna výchova 

november 2019 

II. stupeň ZŠ 

Žiaci sa rozprávali o histórií médií, masmédiách, ich výhodách a nevýhodách, o kyberšikane a 
efektívnych a praktických prostriedkoch ako sa jej brániť. 

Zážitkové vzdelávanie - Škola na kolesách - Etiketa 

november 2019 

I. stupeň ZŠ 

Program Etiketa - slušné správanie, mal moderný nádych a ponechaný scénkový charakter. Na 
modelových situáciach, s interaktívnym zapojením našich žiakov, s humorom i vážne, sme boli 
prevedení základnými pravidlami spoločenského správania. 

Poznávacia exkurzia - Volkswagen Slovakia 

Dňa 4.11.2019 sa pre žiakov 8. ročníka uskutočnila exkurzia do bratislavského závodu Volkswagen 
Slovakia. Ôsmaci mali možnosť nazrieť do sveta automobilovej výroby a z bezprostrednej blízkosti 
vidieť, ako vznikajú autá.  

Prehliadka zahŕňala kombináciu dvoch hál – karosárne a agregátnej haly. Chlapcov, ale i dievčatá 
upútali nielen moderné roboty, ktoré v závode nahrádzajú ľudskú prácu, ale i zaujímavý odborný 



výklad. Počas celej prehliadky mal každý žiak nasadené slúchadlá s mikrofónom, vďaka čomu všetci 
zreteľne počuli sprievodcu, ale i sprievodca ich. Hlavne Radko Král, Ivko Hostačný a Ferko Kivarott 
nielenže veľmi živo reagovali na každú otázku sprevádzajúceho pracovníka, ale i sami mu kládli 
zvedavé otázky.  

 Na záver si celá skupina vyslúžila od sprievodcu – zamestnanca Volkswagenu veľkú pochvalu za 
preukázané odborné vedomosti o autách, záujem a disciplínu počas celej prehliadky závodu. Deti, sme 
na vás veľmi pyšní!!! 

 

Spolupráca školy s verejnosťou a rodičmi 

- propagácia na verejnosti 

  
: škola je zaradená do Zoznamu iMAP Škôl 

�  škola podporuje nové interaktívne techniky, technológie a postupy, ktoré: 
�  zvyšujú záujem žiakov o učenie 
�  zlepšujú zapamätanie nových vedomostí 
�  odbúravajú strach, stres, trému a bifľovanie 
�  pomáhajú rýchlejšie pochopiť učebnú látku 
�  využíva: 
�  iMAPy - myšlienkové mapy tvorené podľa zásad TonyhoBuzana 
�  iMindMap ULTIMATE - program na prácu s myšlienkovými mapami 
�  umožňuje: 
�  učiteľom viesť vyučovanie pomocou programu iMindMapUltimate 
�  žiakom zvládať techniku iMAP pre lepšie učenie sa 
�  používať program i MindMapHome and Student 

  
: školský časopis Školák - škola od roku 2003 pravidelne vydáva školský časopis, s ktorým sa 
pravidelne úspešne zapájame do súťaže v tvorbe školských časopisov 
  
: propagačné video o škole 
  
: webová stránka školy 
  
: príspevky do novín - pravidelné príspevky učiteľov a žiakov  
  
: vlastná školská žiacka knižka vydaná firmou ŠEVT 
  
: Slávnostná školská akadémia 13. ročník- sa nekonala 
  
: výstavy, prezentácia žiackych prác na rôznych výstavách pre verejnosť,  
  
: výborná reprezentácia žiakov na súťažiach vedomostných, tvorivých či športových 
  
: dobrý prospech žiakov na stredných školách 
  
: aktívna účasť na projektoch 
  
: široká ponuka krúžkovej činnosti v spolupráci s našimi pedagógmi, jazykovými školami i základnými 
umeleckými školami 
 
: prednášky pre rodičov - pre rodičov predškolákov sú  pripravené prednášky a besedy  pre  na témy: 
školská zrelosť, predstavujeme našu školu, školský vzdelávací program, zápis do prvého ročníka 
  



: projekt Predškoláci v škole - propagácia školy, predškoláci strávia dopoludnie v škole pod vedením 
pedagógov, získajú certifikát,  
  
: spolupráca rodičov pri rôznych akciách - Dni zdravej výživy, Súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, 
Hovorme o jedle, Tvorivé dielne, Karneval 
  
- spolupráca s materskými školami 
: využitie telocvične 
: výučba anglického jazyka 
: projekt čítame v MŠ, rozvoj predčitateľskej gramotnosti 
: spoločné podujatia   
: projekt Predškoláci v škole 
: prednášky, besedy 
: vzájomná výmena skúseností, vypracovanie plánu Spolupráce ZŠ s MŠ 
- spolupráca so zriaďovateľom 
: zabezpečenie kultúrneho programu na rôzne spoločenské podujatia: Deň matiek, Štefánska jazda, 
Vítanie detí do života, Zlaté svadby, Stavanie mája, Mesiac úcty k starším 
: príspevky do Soblahovských novín 
: aktívne zapájanie sa žiackymi prácami na výstavách 
: spolupráca pri administratíve a materiálno-technickom zabezpečovaní školy 
Poskytovanie služieb verejnosti: 
Služby triedneho učiteľa  
- komunikácia s rodičom a žiakom cez internetový portál Bez kriedy, Komensky 
- internetová žiacka knižka 
- individuálne konzultácie  
- individuálne a spoločné rodičovské združenia  
- triednické hodiny  
  
Služby školského špeciálneho pedagóga  
- konzultácie s rodičmi a žiakmi  
- individuálna práca so začlenenými žiakmi  
- individuálne diagnostické hodiny 
  
Služby výchovného  poradcu  
- poskytuje komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v 
školskom prostredí 
- voľba školy, povolania  
- zisťovanie záujmu a o budúce povolanie - práca s programom Sprievodca svetom povolaní  
- dotazník:  voľba povolania 7.- 8. ročník  
- konzultačné hodiny pre rodičov žiakov 9. ročníka: pomoc pri vyhľadávaní strednej školy  
- stredoškolák : 8.- 9. ročník: informácie a rady pri výbere školy  
- individuálne konzultácie pre rodičov a žiakov  
  
Služby aspolupráca s CPPPaP 
- prednášky pre rodičov  
- diagnostikovanie žiakov 
Služby a spolupráca so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva 
- logopedická starostlivosť 
- čítací skríning 
- školská zrelosť 
- konzultácie s rodičmi  
- diagnostikovanie žiakov 
  
Školský klub detí  
- navštevujú žiaci pred začiatkom vyučovania a  po skončení vyučovania do 17:00 hod. 
 

 



Školská jedáleň  
- stravovanie žiakov a zamestnancov našej školy  
- stravovanie cudzích stravníkov 
- prenajímanie školskej jedálne na rôzne akcie  
 

 
  
Otvorená škola  
- možnosť využitia učebne IKT  
- prenájom telocvične  
- prenájom tried 
- využitie priestorov školy pri organizovaní výstav  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Národné projekty, do ktorých sme sa zapojili: 

  
�  „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ 

  

-     národný projekt prinesie vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho 
systému, jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried a prispôsobenie digitálneho 
obsahu  

�  „Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ“ 

-     národnýprojekt je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka s možnosťou 
získania didaktických prostriedkov na výučbu  jazyka pre I. aj II. stupeň 

�  „Zvyšovanie kvality na ZŠ s využitím elektronického testovania“ 

-       cieľom národného projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných 
škôl do elektronického testovania  

-     prínos pre školu:moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy, podpora 
autoevalvácie školy, zvýšenie prestíže školy, bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze 
testov a úloh 

�  „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ 

-      národný projekt je zameraný na podporu profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie 
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy, zameranej na rozvoj pracovných zručností  

�  „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí“ 

-     prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava 
žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre trh práce, prevencia pred 
nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády 

 



�  „Aktivizujúce metódy vo výchove“ 

-            národný projekt je zameraný  na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie 
a myslenie súčasných detí a mládeže, bude pritom využívať nové informačné a komunikačné 
technológie 

 

Rozvojové projekty: 

�  Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 
základných školách. 

 Názov projektového zámeru: Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov 

Projektový zámer na základe predložených informácií a dokumentov splnil podmienky určené vo výzve 
na predkladanie projektových zámerov – bola vydaná pozitívna hodnotiaca správa. V druhom kole 
žiadame o NFP. Vydaná pozitívna hodnotiaca správa. Úspešné ukončenie projektu. 

 

Škola je zapojená aj do  projektov:   
 
ZELENÁ ŠKOLA– projekt pomáha realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými 
krokmi, tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú 
znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie. Rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť 
detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú 
najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie 
povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k 
životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 

Sprievodné akcie a projekty:  

ZBER 

DEN ZEME, SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA - aktivity 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

LESNÁ PEDAGOGIKA - aktivity pre žiakov 

  

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE  – celkové zameranie školy na zdravý životný štýl, je 
charakteristickou črtou našej práce vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacích aktivít.  Realizujeme 
prednášky a tvorivé činnosti, zapájame žiakov do pohybových aktivít. 

Sprievodné akcie a projekty:  

DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY - tematické týždne na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, 
zvýšenia konzumácie zeleniny a ovocia. 

Projekt - HOVORME O JEDLE 

VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY 

DEŇ NARCISOV - charitatívna činnosť, organizovanie verejnej zbierky 

DETSKÝ ČIN ROKA - aktívne sa zapájame so detskej poroty 

BEH SOBLAHOVA– zapojenie žiakov do pohybových aktivít, každoročne sa na ňom zúčastňujú žiaci 
z trenčianskeho regiónu  



OTVORENÁ ŠKOLA – myšlienka otvorenia sa školy pre verejnosť je realizovaná prostredníctvom 
zapájania sa do projektov Otvorená škola – IKT a šport, na ktoré získavame finančné prostriedky z 
Ministerstva školstva SR. Prostredníctvom ich realizácie  otvárame svoje brány pre žiakov, rodičov a 
verejnosť v čase vyučovania i v čase mimo vyučovania.   

INFOVEK – prostredníctvom informačných a komunikačných technológií podporuje projekt premenu 
tradičnej školy na modernú, pomáha  v rozvoji samostatnosti a tvorivej práce žiakov. Vytvárame 
priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT a venujeme 
pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí v tejto oblasti.  

Sprievodné akcie a projekty:  

PROJEKT POČÍTAČE ŠKOLÁM - je zameraný na rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov, inováciu 
edukačného procesu, rozvoj záujmových aktivít žiakov, získavanie ďalšej počítačovej techniky. V škole 
sú dve odborné učebne informatiky, ktoré sú plne využívané v rámci edukačného procesu i v rámci 
mimoškolských aktivít. Žiaci sa úspešne zapájajú do rôznych teleprojektov. 

iBOBOR - celoslovenská informatická súťaž, súťaž podporuje využívanie IKT 

PROJEKTOVÉ DNI 

Školské projekty: 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

ČÍTAME V MŠ –tento projekt realizujeme v súvislosti s rozvojom čitateľskej gramotnosti pravidelne 
každý rok. Žiaci 3. a 4. ročníka čítajú pred spanímdeťom materskej školy, čím rozvíjame predčitateľskú 
gramotnosť a upevňujeme aktívne počúvanie s porozumení. 

ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME - čitateľská súťaž pre žiakov 

ŠKOLAK - ŠKOLSKÝ ČASOPIS  

na propagáciu  a predstavenie školy budúcim školákom a rodičom 

PREDŠKOLÁCI V  ŠKOLE - deti predškolského veku strávia dopoludnie v škole, pod vedením 
pedagógov ZŠ, získajú certifikáty. 

PREDNÁŠKY PRE RODIČOV - zástupkyňa školy a školský špeciálny pedagóg prednáša na témy: 
školská zrelosť, predstavujeme školu a školský vzdelávací program, zápis do prvého ročníka - máme 
doma prváka. Prednáška je spojená s besedou. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky  

- Škola má 9 kmeňových učební. V každej triede máme pripojenie na internet. Postupne sa zariaďujú 
novým školský nábytkom: výškovo nastaviteľné dvojmiestne lavice a stoličky, katedry a skrine. V 
každej je nová trojdielna magnetická tabuľa Triptych, prevedenie tabule: biele /na písanie fixkou/ a 
tmavé /na písanie kriedou/ na zdvíhacom hliníkovom stojane. 
Z 9 kmeňových učební  z toho 8 digitálne učebne. V každej je 1 interaktívna tabuľa, 1 učiteľský 
notebook, 1 dataprojektor s krátkou /ultrakrátkou/ projekciou, interaktívny program Flow!Works, 
AktiveInspire, Grafity, program iMindMap 
  
- Štyri odborné učebne IKT: 



IKT I. : počítačová sieť s pripojením na internet, 13 žiackych PC staníc, 1 učiteľský notebook, 1 
dataprojektor, premietacie plátno, učiteľský server, tlačiareň, skener, program iMindMap 
IKT II.: počítačová sieť s pripojením na internet, 17 žiackych PC staníc, 1 učiteľský notebook, 1 
dataprojektor, magnetická tabuľa na písanie fixkou, program iMindMap 
IT: s pripojením na internet, 1 interaktívna tabuľa, 1 učiteľský notebook, 1 dataprojektor s 
ultrakrátkou projekciou, interaktívny program Grafity, vizualizér, program iMindMap, magnetická 
tabuľa na písanie fixkou. 
POLYTECHNICKÁ UČEBŇA /  nová účebňa – projekt. 
 
- Učebňa ANJ 
- Telocvičňa - na vyučovanie TSV sa využíva aj trávnaté ihrisko OŠK a asfaltové ihrisko s 2 
basketbalovými košmi. 
- Jedna samostatná miestnosť ŠKD, ktorá je vybavená novým nábytkom pre žiakov a magnetickou 
tabuľou na písanie fixkou. 
- Dva učiteľské kabinety: kabinet výchovného poradcu a kabinet TSV. Samostatné učiteľské kabinety 
sa v budove nenachádzajú, pomôcky sú uskladnené v kmeňových učebniach.  
- Na výučbu v triedach používajú pedagógovia prenosný notebook a dataprojektor. 
- Škola má vybudovaný bezbariérový prístup do budovy školy a školskej jedálne. 
- Prerobené kúrenie ŠJ, MŠ, ZŠ nová plynová kotolňa  
- MŠ 3 interaktívna tabuľa, 1 učiteľský notebook, 1 dataprojektor s krátkou projekciou, interaktívny 
program, tlačiareň. 
 V školskom roku 2015/2016 bola urobená kompletná výmena elektroinštalácie v budove ZŠ, 
kompletná výmena osvetlenia v budove ZŠ a vymaľované vnútorné priestory školy 
V školskom roku 2016/2017 bolo urobené odvodnenie budovy - telocvičňa. Vybudovaná ekoučebňa, 
čiastočná úprava parku v areáli školy. 
V školskom roku 2017/2018  

- osadenie nových dverí (náraďovňa, telocvičňa, vstup do suterénu/ 
- rekonštrukcia osvetlenie v telocvični 
- rekonštrukcia spŕch v šatniach pri telocvični, osadenie fólií na oknách 
- výmena nových žalúzií (kancelárie, 1.ročník) 
- obnova žiackych toaliet na poschodí ZŠ 
- vybavenie toaliet a kancelárií hygienickým zariadením (toaletné koše, mydlá, utierky) 
- zakúpenie kopírovacieho stroja do zborovne 
- obnova PC v učebni IKT 2. 
- zakúpenie IT technológie 2. a 9. ročník (interaktívna tabuľa, PC, projektor s krátkou 

projekciou)  
V školskom roku 2018/2019  

- obnovenie schodov pri vstupe do ŠJ 
- obnovenie chodníka pri vstupe do telocvične 
- úprava parku pred budovou školy 
- vybudovanie polyfunkčnej učebne 

V školskom roku 2019/20120 
- vymaľovanie interiéru školskej jedálne a kuchyne 
- renovácie parkiet v oddeleniach MŠ 
- výmena drevených parkiet v 3 učebniach ZŠ 
- oplotenie areálu školy a bránový systém 
- obnova chodníka pred budovou školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Normatívne 
finančné 
prostriedky 

Rozpočet 
(EUR) 

Skutočná dotácia vyčerpané zostatok 

ZŠ 477 726 477 726 433 646 44 080 
Nenormatívne 
finančné 
prostriedky 

    

asistent učiteľa 11 088 11 088 11 088 0 
odchodné - 
dôchodok 

0 0 0 0 

vzdelávacie 
poukazy 

5 523 5 523 5 523 0 

škola v prírode 4 400 4 400 4 400 0 
učebnice 787 787 787 0 
MŠ - predškoláci 3 168 3 168 3 168 0 
SPOLU 
nenormatívne 

24 966 24 966 24 966 0 

     
Zostatok 
normatívne 
z r.2018 

35 027 35 027 35 027 0 

     
SPOLU 
normatívne + 
nenormatívne 

537 719 537 719 537 719 44 080 

 

Orginálne 
kompetencie 

rozpočet 
( EUR) 

skutočná 
dotácia 

vyčerpané zostatok 

materská škola 86 166 86 166 86 166 0 
školská jedáleň 59 580 59 580 59 580 0 
školský klub detí 27 181 27 181 27 181 0 
SPOLU 172 927 172 927 172 927 0 
 

KAPITÁLOVÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

- v roku 2019 sme nečerpali  
 

Vlastné 
príjmy 

skutočné príjmy vyčerpané zostatok 

ZŠ 8 603 6 947 1 656 
MŠ  4 203 3 775 428 
ŠJ 34 712 34 658 54 
ŠKD 4 988 4 988 0 
spolu 52 506 50 368 2 138 
 



 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Plnenie stanoveného cieľa 

Základné rozmery modelu školy  

V školskom roku 2019/2020 ovplyvňoval prácu  školy Školský zákon, Štátny vzdelávací 
program (ŠVP, iŠVP), Školský vzdelávací program (ŠkVP, iŠkVP), Pedagogicko – organizačné pokyny 
MŠ SR na školský rok 2019/2020, rozširujúci sa trh práce, ktorý vyžaduje od žiakov okrem 
materinského jazyka aj ovládanie jedného až dvoch  cudzích  jazykov a prácu s informačnými 
technológiami.    Mimoriadna situácia covid 19, obnovenie vyučovania 

Na základe toho pedagógovia vo výchovno - vyučovacom procese uplatňovali vyučovacie 
stratégie, metódy a postupy prepojené so životom a založené na skúsenostiach žiakov,  využívali  
princíp riešenia  problémov pri získavaní nových poznatkov a zručností  a zvyšovali podiel samostatnej 
práce žiakov vo vyučovaní. 

 Poslaním školy je uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi 
stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, 
vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a 
na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.  

Princípy školy sú sformulované do štyroch pilierov vzdelávania, ktoré podporuje medzinárodná 
organizácia UNESCO:  

  učiť sa poznávať – budovať si základné predpoklady pre úspešnú komunikáciu, otvárať sa 
rôznym oblastiam poznania  

  učiť sa jednať - to, čo sa žiak naučí, musí byť použiteľné v praxi -  profesijná príprava sa 
sústredí na univerzálne zručnosti, učí flexibilite, nekonvenčnému a inovatívnemu mysleniu 

  učiť sa žiť medzi ľuďmi – dokázať úspešne komunikovať, spolupracovať a rešpektovať 
odlišnosti každého človeka  

2% dane skutočné príjmy vyčerpané zostatok 
prenesené z r. 2018 5 150,94   
r. 2019 2 934,34 1 821,30  
poplatky (vedenie účtu, 
potvrdenia) 

- 15  

    
SPOLU 8 085,28 1 821,30 6 248,98 

Príspevky ZRPŠ skutočné príjmy vyčerpané zostatok 
prenesené zo šk.r. 
2018/2019 

947   

r. 2019 - 2020 3 210 1 252,99  
úroky 0,43   
SPOLU 4 157,43 1 252,99 2 904,44 



  učiť sa byť – dokázať si stanoviť životné priority, byť zodpovedný sám za seba a svoje konanie 
a tým tiež za okolitý svet 

 V oblasti výchovy a vzdelávania sme sa sústredili na rozvoj kľúčových kompetencií, ktorými 
chceme poskytnúť všetkým žiakom dostatok podnetov na ich rozvoj v rámci: 

-        ich osobnostného rozvoja 
-        rozvoja komunikačných a sociálnych zručností 
-        rozvoja finančnej gramotnosti 
-        rozvoja mediálnej gramotnosti 
-        spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa 
-        rozvoja čitateľskej gramotnosti 
-        spôsobilostí riešiť problémy 
-        vnímať a chápať kultúru 
-        matematického myslenia a základných schopností v oblasti vedy a techniky 

a to prostredníctvom využívania aktivizujúcich a motivujúcich metód, osobnostného rozvoja žiaka 
a rešpektovania jeho jedinečnosti, využívania informačných a komunikačných technológií, stálou 
výmenou skúseností vyučujúcich, zapájania žiakov do procesu učenia sa, preferovaním samostatnej aj 
tímovej práce žiakov. 
 
V oblasti vytvárania optimálnej psychosociálnej klímy v triede sme sústredili pozornosť na: 

-         bezodkladné riešenie problémov v prípade podozrenia z ohrozenie mravného vývinu žiakov 
-         sledovanie prejavov násilia na deťoch, šikanovania, psychického a fyzického týrania 
-        hodnotovú orientáciu, ktorá prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov v škole i v spoločnosti 
-       vytváranie pozitívnej klímy v rámci prevencie násilia na školách 

a to prostredníctvom spolupráce so zákonnými zástupcami žiakov, bezodkladného riešenia problémov 
s CPPPaP, s pediatrom, sociálnym kurátorom, policajným zborom prostredníctvom konzultácií a besied 
so žiakmi, pri riešení postupujeme individuálne, využívame spoluprácu so školským špeciálnym 
pedagógom, výchovným poradcom a koordinátorom prevencie. 
 
V oblasti prevencii drogových závislostí 

-        sme spolupracovali s koordinátorom prevencie, organizovali pre žiakov aktivity zamerané na elimináciu 
drogových závislostí 

-        využívali sme doplnkovú literatúru, organizovali besedy a prednášky 
-         uplatňovali a dôsledne dodržiavali zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v základných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v 
 priestoroch ihrísk. 

-        venovali sme pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému 
rozvoju  žiakov  rozširovaním    organizačných   foriem   telesnej výchovy, uplatňovaním   pohybových  
aktivít v rámci krúžkovej činnosti a pri vhodnom počasí vyučovať hodiny telesnej výchovy na ihrisku 
OŠK Soblahov a priľahlých plochách 

     
V oblasti  informatizácie vo vyučovacom procese 

-        zabezpečujeme žiakom základné vzdelanie v oblasti digitálnej gramotnosti – t.j. schopnosti porozumieť 
informáciám a používať ich v rôznych formách z rôznych zdrojov 

-        zabezpečili sme prístup k on-line informáciám 
-        pokračovali v zaradení  predmetu informatika pre všetkých žiakov školy vo vyučovacom procese 
-        využívali IKT u žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa druhu postihnutia 
-        vo vyučovacom procese sme aktívne využívali IKT  a tým sa zamerali na tvorivý spôsob učenia sa, na 

aplikáciu nových poznatkov, na spoluprácu pri budovaní vedomostí, na reflexiu procesu učenia sa 
       
V oblasti environmentálnej výchovy  

-        sme sa snažili rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov 
zameranú najmä na regionálne využitie prírodných zdrojov a spotrebe zdrojov 

-        zamerali sme sa na ochranu a tvorbu životného prostredia, kvalitu života – separovanie odpadu 
v triedach, v obci, zamerali sme sa na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 
prostredia 



-        zabezpečovali sme výchovu detí vo vzťahu k ochrane životného prostredia –  tradičný zber papiera, 
plastových uzáverov, použitých batérií, plastových fliaš 

-        pokračujeme v práci v medzinárodnom environmentálnom programe Zelená škola 
-        naďalej sa zapájame do projektu Detský čin roka  

    
V oblastirozvoja finančnej gramotnosti žiakov 

-        sme sústredili pozornosť žiakov na pochopenie a váženie si hodnoty ľudskej práce a peňazí ako 
jedného z prostriedkov jej vyjadrenia 

-        snažili sme sa o to, aby si žiaci osvojili vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako 
prostriedkami ich zabezpečenia 

-        osvojili si, čo znamená žiť hospodárne 
-        vedeli stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľa 

  
     
V oblastimultikulárnej výchovy 

-        sme zamerali pozornosť na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj ich akceptácie a medziľudskej 
tolerancie 

-        na spoznávanie iných kultúr a ich emocionálne pochopenie v mene mierovej spolupráce príslušníkov 
iných kultúr 

-        snažili sme sa dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do 
úvahy ich historické a sociálne súvislosti 

-        zamerali sme pozornosť žiakov na rozvoj poznania, tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a 
konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

-        zameral sme sa aj na medziľudské vzťahy v škole, vzťahy: učiteľ-žiak, žiak-žiak, škola-rodina 
  
Vytváraním dôstojných a estetickejších podmienok vzdelávania a výchovy sme sa snažili o to, aby sme 
žiakov motivovali k vzdelávaniu a k vhodnému správaniu, akceptovaniu základnej požiadavky - úcty k 
osobnosti dieťaťa, uznania jeho hodnoty ako človeka, ktorý si zasluhuje pozornosť i dôstojnosť bez 
ohľadu na jeho momentálny stav. 

Strategické plánovanie vzdelávania. 

Strategické plánovanie nám pomáha určiť : 

-          kde sa chceme v našej škole posunúť v priebehu nasledujúceho obdobia 

-          ako sa tam dostaneme 

-          ako budeme vedieť, či sme sa tam dostali 

  

Strategické plánovanie vychádza: 

-          zo zdieľanej  predstavy želaného stavu v budúcnosti, teda toho, čo chceme robiť (vízia , poslanie, 

hodnoty) 

-          z poznania súčasného stavu školy a okolitého prostredia – čo sme schopní urobiť a aké sú 

príležitosti a ohrozenia vonkajšieho prostredia (SWOT analýza) 

-          z náčrtu kľúčových smerov, priorít a činností, ktorými chceme naše predstavy naplniť (stratégie 

a ciele..) 

  

Hľadáme odpovede na otázky: 

-          Aké podmienky vytvoriť, aby sa žiaci na vyučovaní aktívne učili ? 



-          Ako priblížiť vyučovanie viac praxi (prepojenie so životom) a vzdelávacím potrebám žiakov? 

-          Ktoré vedomosti, zručností, budú naši žiaci po skončení školy potrebovať (pre ďalšie vzdelávanie, 

osobný rast, uplatnenie na SŠ..) a ako ich dostať do vyučovania? 

-          Ako zabezpečiť vyššiu kvalitu poskytovaných vzdelávacích služieb premietnutú do spokojnosti 

žiakov, rodičov, SŠ...)? 

  

Pedagogické ciele: 

-          rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov pomenované v profile absolventa školy 

-          v  priebehu nasledujúcich rokov zvýšiť mieru aktívneho učenia žiakov v škole 

-          na podporu obsahovej reformy uskutočniť aj didaktickú reformu zameranú na používanie 

moderných vyučovacích stratégií, efektívnych foriem i metód vzdelávania 

-          posilniť určité oblasti kurikula kvôli rozšíreniu jazykových kompetencií absolventov základných 

škôl, v záujme zlepšenia informačnej gramotnosti žiakov, v záujme zlepšenia čitateľskej a 

finančnej gramotnosti, zmeny celkového chápania kurikula s dôrazom na získavanie kompetencií 

žiakov 

-          do 3 rokov budeme hodnotiť žiaka na základe portfólia jeho prác aspoň v polovici predmetov 

-          neustále zvyšovať úspešnosť našich žiakov v testovaní a v reprezentácií školy vo vedomostných, 

umeleckých a športových súťažiach 

-          aplikovať najnovšie prístupy k vzdelávaniu: 

•         postupy vyučovania, ktoré rešpektujú potreby mozgu 

•         skombinovať kurikulum s mozgovokompatibilným vyučovaním 

•         monitorovať svoje vyučovacie postupy, snažiť sa ich zladiť s učebným štýlom žiaka  

•         využívať techniky učenia sa zdokonaľovania pamäte MEMLETIC ( asociácia,     

vizualizácia, verbalizácia, simulácia učiva, opakovanie) 

•         pri tvorbe cieľov výučby aplikovať poznatky revidovanej Bllomovej taxonómie  

(dvojdimenziálna úroveň - znalostná dimenzia, dimenzia kognitívneho procesu) 

Personálne ciele: 

-          do 3 rokov všetci zamestnanci zdokonalia  zručnosti v práci s IKT technológiami 

-          100% využívanie interaktívneho programu ALF, vlastná tvorba testov 

-          100% využívanie programu iMinMap a aktivizujúcej metódy Myšlienkove mapy 

-          zabezpečiť dovzdelávanie pedagógov (využívanie inovatívnych metód pre podporu aktívneho 

učenia žiakov, v oblasti čitateľskej a finančnej gramotnosti) 

-          zvyšovať skúsenosti s elektronickým testovaním žiakov eTest 

-          zvýšiť participáciu zamestnancov na dlhodobom plánovaní rozvoja školy 

 Koncepcia tvorby stratégie: 



Pedagogický prístup uplatňovaný vo vyučovaní: 

Rovnaká šanca pre každého žiaka byť úspešný. 

Dať škole zmysel a spojiť ju so životom. 

Na základe toho pedagógovia vo výchovno - vyučovacom procese uplatňujú vyučovacie 

stratégie, metódy a postupy prepojené so životom a založené na skúsenostiach žiakov,  využívajú  

princíp riešenia  problémov pri získavaní nových poznatkov a zručností  a zvyšujú podiel samostatnej 

práce žiakov vo vyučovaní.   

Vízia školy: 

-          Moderná škola poskytujúca vzdelávanie s inovatívnymi prvkami 

-          Neustále smerujúca k vyššej spokojnosti zákazníka  

Strategické ciele: 

1.     Poskytovať vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiaka potrebné pre uplatnenie sa 

v živote. 

2.     Vytvoriť a zaviesť do každodennej práce školy systém riadenia kvality školy.  

Úloha: 

Ponúknuť novú kvalitu vzdelávania v ktorom bude tradičné a encyklopedické vzdelávanie nahradené 

vzdelávaním pre život, vzdelávaním prepojeným s praxou a bude odrazovým mostíkom k ďalšiemu 

vzdelávaniu. 

ZMENY V KURIKULU: 

-          Filozofia vzdelávania 

-          Ciele vzdelávania 

-          Stratégie vzdelávania 

-          Metódy a formy vzdelávania 

-          Hodnotenie žiaka 

  

Filozofia vzdelávania 

Odkiaľ Kam  Prínos pre žiaka 
Vzdelávanie pre vzdelávanie Vzdelávanie pre život Úspešnosť v živote 

Zvýšenie vnútornej motivácie 
Zodpovednosť za vzdelanie a 

Osobný rozvoj žiaka nesie 

Škola poskytuje možnosť 
osobného rastu 

Zvýši sa motivácia žiaka a tým 
i jeho výsledky – kvalitnejšie 
vzdelávanie 



učiteľ, škola 

Vytvorí všetky podmienky pre 
získanie kvalitného vzdelávania 

Žiak je vedený k zodpovednosti 
za vlastný osobný rozvoj 

Zodpovednosť 

  

Všetko čo sa má žiak naučiť 
určuje štát 

Prispôsobenie ponuky záujmu 
žiaka, potrebám praxe, 
požiadavkám SŠ 

Lepšia uplatniteľnosť 
absolventa 

Ciele vzdelávania 

Odkiaľ Kam Prínos pre žiaka 
Dôraz na obsahy Doraz na kľúčové kompetencie 

Dôraz na výkonový štandard 

Kompetencie umožnia žiakom 
využívať, aplikovať získané 
poznatky 

Encyklopedické poznatky, nie 
vždy podávané v súvislostiach, 
malé prepojenie s praxou 

Vzájomné súvislosti a s praxou 
prepojene poznatky 

Lepšia využiteľnosť 

 

Stratégia vzdelávania 

Odkiaľ  Kam Prínos pre žiaka 
Odovzdávanie hotových 
poznatkov 

Konštruovanie, objavovanie, 
aktívne osvojenie si poznatkov 

Lepšie pochopiť 

Schopnosť využiť aplikovať, 
objavovať nové 

Učiteľ je sprostredkovateľom 
tradičných hodnôt 

Učiteľ riadi žiakovu vlastnú 
skúsenosť, pomáha mu 
pochopiť vlastné vzdelávacie 
procesy 

Rozvíjanie metakognitívnych 
schopností 

Aktívne získavanie poznatkov 

Rozvoj vnútornej motivácie 

Poznanie vlastného štýlu učenia 
sa 

 Metódy a formy 

Odkiaľ Kam Prínos pre žiaka 
Aktívny učiteľ 

Pasívny žiak 

Metódy tradičné 

Aktívny žiak (žiak sa učí) 

Metódy: 

Projektové vyučovanie 

Problémové vyučovanie 

Tímová práca 

Aktivizujúce metódy 

Diskusia 

Ukázať žiakom v čom a ako sa 
zlepšiť 

Rozvoj tvorivosti 

Rozvoj kritického myslenia 



Práca na projektoch 

Hodnotenie žiaka 

Odkiaľ Kam Prínos pre žiaka 
Cieľ: klasifikovať žiaka Cieľ: poskytnúť spätnú väzbu 

Formovať žiaka 

Ukázať žiakom v čom a ako sa 
zlepšiť 

Prevažovalo hodnotenie na 
konci jednotlivých etáp výuky 

Sumatívnemu hodnoteniu 
predchádza formatívne 

Dôraz na sebahodnotenie žiaka 

Posilňuje zodpovednosť žiaka  

Dáva možnosť zlepšiť sa 

Nejasné a nie vždy s cieľmi 
prepojené kritéria hodnotenia 

Jasne definované kritéria 
hodnotenia, žiak vie čo má 
robiť, aby bol úspešný 

Úspešný žiak 

Porovnávanie výkonu žiakov 
vzhľadom k určeným normám 

Individuálny vzťahový rámec - 
hodnotenie pokroku žiaka 

Vyššia motivácia 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Úspechy a nedostatky 
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky a kde treba úroveň výchovy a 
vzdelávania zlepšiť / SWOT analýza/ : 
  
Silné stránky školy 
  
�  bezpečná škola - poloha školy v tichom prostredí, zdravé životné prostredie  
�  spoločný areál ZŠ a MŠ, možnosť využívania športového areálu, školský klub detí, školské 

stravovanie  
�  IKT technológie - vybavenosť na počet žiakov  
�  vlastná profilácia inovovaného školského vzdelávacieho programu   

�  anglický jazyk od 1. ročníka 
�  informatika od 1. ročníka 
�  tvorivé písanie od 3. ročníka 
�  rozvoj komunikačných schopností od 5. ročníka 
�  rozšírené vyučovanie anglického jazyka 
�  rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov 

�  úspešnosť žiakov v Testovaní  
�  poskytovanie logopedickej starostlivosti a poradenských služieb  
�  etablovanie školy  
�  kvalitná reprezentácia školy a obce Soblahov  
�  široká ponuka záujmových krúžkov  
�  škola je zaradená do zoznamu iMAP škôl, využíva elektronické testovanie žiakov e-Test a online 

testovanie ALF  
�  zapojenosť do národných projektov 

  
Slabé stránky školy 
  
�  nedostatočné priestorové vybavenie - odborné učebne :kuchynka, fyzikálno-chemické laboratórium, 

nedostatočný priestor pre ŠKD 
�  ešte stále nedostatočné prepojenie vyučovania s praxou 
�  nedostatočné zručnosti učiteľov vo využívaní autoevalvačných metód 



Ohrozenia 
 
�  demografická situácia v obci 
�  vysoké požiadavky rodičov na výkon žiaka 
�  zhoršujúce sa študijné návyky žiakov 
�  ďalšie školy v dostupnosti 
�  krátky čas na realizáciu zmien 
�  možnosť nepochopenia a obáv zo strany rodičov z nového 
�  nedostatočne pripravené legislatívne prostredie pre realizáciu kurikulárnych zmien 
�  strata úcty k vzdelávaniu 
 
Príležitosti 
 
�  trendom tlak na inovatívnosť výučby, nové vzdelávacie metódy a formy práce 
�  záujmové projekty pre žiaka, aktívne učenie sa - podpora 
�  hodnotiť žiaka na základe jeho portfólia 
�  silná vnútorná motivácia učiteľov ku zmene, vzdelávanie učiteľov 
�  dobrá tímová spolupráca  
�  využitie aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní, možnosť prispôsobiť vzdelávanie 

najmodernejším trendom 
�  skúsenosti z využívaním IKT vo vyučovaní všetkých predmetov 
�  práca s talentovanou mládežou 
�  spolupráca školy s inštitúciami 
�  možnosť vypracovať vlastný iŠkVP 
�  čiastočná možnosť profilácie školy 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Psychohygienické podmienky 

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, schváleného riaditeľkou školy. Rešpektuje 
psychohygienické potreby žiakov a pedagogických zamestnancov školy. 

Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.  

1. hodina  08:00 - 08:45 

2. hodina  08:55  - 09:40 

3. hodina  09:50 - 10:35   Prestávka na obed / 30 minút / 

4. hodina  10:50 - 11:35     

5. hodina   11:40 - 12:25    1. - 2. ročník po 5. hodine 

6. hodina  12:30 - 13:15    3. - 9. ročník po 6. hodine 

7. hodina  13:45  - 14:30 

8. hodina  14:35 - 15:20 

 



§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Vedúci 

Badminton Mgr. Ľuboslava Jozeková 

Fenomény sveta PaedDr. Miroslava Chrastinová 

Hasičský krúžok pán Vančo, Červenka 

Pohybové hry Mgr. Andrej Paulíny 

Spisovateľský ateliér PaedDr. Miroslava Chrastinová 

Školská knižnica Mgr. Patrícia Zajacová 

Školská knižnica Mgr. Monika Balajová 

Športové hry Mgr. Andrej Paulíny 

Taliansky jazyk Adriana Ridošková 

 

v spolupráci - ZUŠ Nemšová 

hudobný odbor - dychové nástroje Mgr. Veronika Tvrdoňová, DiS.art. 

hudobný odbor - dychové nástroje Slavomír Markech 

hudobný odbor - klávesové nástroje Edita Varhaníková 

v spolupráci SZUŠ Novomeského 11, TN 

výtvarný odbor odbor  Mgr. Jana Erteľová 

dramatický odbor  Mgr. Zuzana Mišáková, DiD.art 

v spolupráci - Jazyková škola Empíria 

Anglický jazyk Mgr. Katarína Gáborová 

v spolupráci - Lucy´sEnglishSchool  
Anglický jazyk Mgr. Lucia Plevová 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 
v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 
O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných 
miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

Záver 

Vypracovala: PaedDr. Ingrid Oravcová 

V Soblahove, 10. septembra 2020 

Správa prerokovaná a schválená v pedagogickej rade dňa 23. septembra 2020. 


