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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, jej výsledkoch 
a podmienkach  za školský rok 2015/2016 

 

I. 
A) Základné údaje o škole 
 

Názov školy Základná škola s materskou školou,  
Kpt. Nálepku 878, Pohorelá 

Adresa školy Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá 

Telefón 048 / 6196 130 

Internetová adresa školy www.zspohorela.edu.sk 

Mailová adresa školy riaditelka@zspohorela.edu.sk 
zspohorela@stonline.sk 

Zriaďovateľ Obec Pohorelá 
Nová 392, 976 69 Pohorelá 
e-mail: obec@pohorela.sk 

 
Vedúci zamestnanci školy 
 

Funkcia Meno a priezvisko 

Riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša 

Zástupca riaditeľa  pre ZŠ Mgr. Erika Bialiková 

Zástupca riaditeľa pre MŠ PaedDr. Dagmar Krupová 

 
Údaje o rade školy 
 

Rada školy Meno a preizvisko Zvolený / delegovaný za 

Predseda rady školy Ing. Anna Pravotiaková pedagogických zamestnancov 

Členovia Štefánia Pohorelcová   pedagogických zamestnancov 

 Peter Zibrík nepedagogických zamestnancov 

 Ing. Andrea Ševcová rodičovská verejnosť 

 Bohuš Bialik rodičovská verejnosť 

 Mgr. Mariana Baksová rodičovská verejnosť 

 Ing. Róbert Tlučák rodičovská verejnosť 

 Peter Frajt delegovaný za Obec Pohorelá 

 Ján Šulej delegovaný za Obec Pohorelá 

 Mgr. Katarína Zibríková delegovaný za Obec Pohorelá 

 Ing. Marek Syč PhD. delegovaný za Obec Pohorelá 

 
 
 
 
 

http://www.zspohorela.edu.sk/
mailto:riaditelka@zspohorela.edu.sk
mailto:obec@pohorela.sk
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Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Výchovný poradca Mgr. R. Kantorisová 

Vedúca MZ 1. - 4. roč. Mgr. Ľ. Vaculčiaková 

Vedúca PK spoločenské vedy Mgr. Mária Skladaná 

Vedúca PK prírodné vedy Ing. Anna Pravotiaková 

 
B) Údaje o počte žiakov v škole   
 

Ročník Počet tried Počet žiakov 
k 30.6.2016 

Z toho ŠVVP Z toho v špeciálnej 
triede 

0. 1 9 0 0 

1. 2 34 0 0 

2. 1 21 0 0 

3. 1 22 0 0 

4. 2 33 1 10 

5. 1 21 1 0 

6. 2 31 1 12 

7. 1 17 0 0 

8. 1 15 1 0 

9. 1 14 2 0 

Spolu 13 217 6 22 

 
Údaje o počte žiakov v školskom klube detí   
 

Oddelenie Počet žiakov k 30.6.2016 Spolu 

1. Oddelenie ( Hal.) 24 
48 

2. Oddelenie ( Lak.) 24 

 
C)  Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy 
 

Celkový počet zapísaných ( 04 / 2015) 27 

Z toho počet odkladov školskej dochádzky 2 

 
Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí 

 na štúdium na stredné školy 
                      

Typ školy 
          

Prihlásení Prijatí 

Počet žiakov 9. ročníka 
  

14 
     

14 
   Gymnázium                     

 
5 

     
5 

   Gymnázium 5-ročné (bilingválne) 
 

  
           Gymnázium 8-ročné               
           Stredná odborná škola 

     
  

 
 6 

     
 6 

   Konzervatórium                 
           Odborné učilište                 
 

1 
     

1 
   Iný                           

 
2 

     
2 
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D) Ukončenie školskej dochádzky 
 
Prestúpili na inú ZŠ.............................................................................................................. 1 
Pokračovali v ďalšom štúdiu z nižších ročníkov - SŠ Brezno ............................................... 2 
10. rok  PŠD na ZŠ        ........................................................................................................ 5 
 
E) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov     

Trieda 
Prospelo s 

vyznamenaním 
Prospelo 

veľmi dobre 
Prospelo Neprospelo Neklasifikovaní 

0. 0 0 9 0  

I.A 0 0 15 1 1 

I.B 0 0 15 2  

II.A 11 3 7 0  

III.A 12 0 9 0 1 

IV.A 6 7 10 0  

IV.B 1 2 7 0  

V.A 5 2 12 1 1 

VI.A 6 4 9 0  

VI.B 3 1 8 0  

VII.A 5 3 7 0 2 

VIII.A 4 3 3 5  

IX.A 8 2 4 0  

Spolu 61 27 115 9 5 
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0.r. 9 9 3387 376,33 260 28,88 9 3 2 

I.A 17 (1) 5 2125 132,81 13 0,81 10 0 0 

I.B 17 17 4924 289,65 1229 72,29 6 62 19 

II.A  21 10 4510 214,76 1111 52,90 4 6 5 

III.A 22 (1) 10 4048 192,76 10 0,48 15 0 0 

IV.A 23 11 4710 204,78 253 11 20 11 1 

IV.B 10 10 2971 297,1 99 9,9 45 50 0 

I.-IV. 119 (2) 72 26675 227,99 

(117 Ž) 

2975 25,4 

(117Ž) 

109 132 27 
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V.A 21 (1) 14 (1) 5405 270,25 54 2,70 20 0 0 

VI.A 19 6 3055 160,79 189 9,95 24 30 0 

VI.B 12 12 5930 494,16 1940 161,66 18 33 22 

VII.A 17 (2) 4 (2) 2274 151,6 8 0,53 15 6 0 

VIII.A 15 6 4315 287,6 261 17,4 19 9 3 

IX.A 14 2 2924 208,86 0 0 13 0 0 

V.-IX. 98 (3) 44(3) 23903 251,61(95 

Ž) 

2452 25,81(95 

Ž) 

109 78 25 

I.-IX. 217 (5) 116(3) 50578 238,58 

(212 Ž) 

5427 57,13 

(212 Ž) 

218 210 52 
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Priemerný prospech v jednotlivých predmetoch podľa ročníkov  
 

    Ročník 

    0. a prípr.   1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.   

SJL -   2.76   2.19   2.48   2.85   3.25   2.84   2.50   3.13   2.47 

ANJ - - -   2.14   2.87   3.20   2.84   2.57   3.00   2.40 

NEJ - - - - - -   2.68   2.36   3.00   2.27 

MAT -   2.58   2.05   2.48   2.76   3.30   2.81   2.29   3.20   2.47 

IFV -   1.00   1.40   1.19   1.13 -   2.67 - - - 

PDA -   3.00   2.00   2.38   2.78 - - - - - 

VLA -   3.00   2.10   2.33   2.52 -   2.58 - - - 

PVC - - - -   1.42 -   1.33 - - - 

HUV -   1.36   1.48   1.43   1.61   2.20   1.61   1.21   2.00 - 

VYV -   1.36   1.38   1.05   1.58   1.40   1.55   1.29   2.00 - 

TEV   1.33   1.00   1.35   1.19   1.52 -   1.67 - - - 

INF - - - - -   2.30   2.00   1.57   2.00   1.60 

FYZ - - - - - -   2.58   2.57   3.20   2.33 

CHE - - - - - - -   2.43   3.00   2.13 

BIO - - - - -   2.75   2.37   2.07   2.40   1.40 

DEJ - - - - -   3.00   2.47   2.07   2.87   2.20 

GEG - - - - -   2.85   2.47   2.21   2.93   1.33 

OBN - - - - - -   2.21   2.14   2.33   1.93 

SEE - - - - - -   1.63   1.36   1.60   1.00 

THD - - - - -   2.05   1.63   1.36   1.60   1.00 

VUM - - - - - - - -   1.57   1.20 

TSV -   1.41   1.00 - -   1.35   1.16   1.43   2.00   1.20 

DRL -   3.00   1.85   2.10   1.57 - - - - - 

CME - - - - - -   2.63   2.29   3.07   2.33 

PVO -   2.38   2.00 - - - - - - - 

HPV   1.44 - - - - - - - - - 

PNV   1.56 - - - - - - - - - 

RGM   1.67 - - - - - - - - - 

RVK   1.67 - - - - - - - - - 

ZMR   1.78 - - - - - - - - - 
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Výsledky externého merania -  Testovanie 5     25.11.2015  
 

Predmet Žiakov 
Priemer školy Priemer SR 

Rozdiel % 
Body Úspešnosť % Úspešnosť % 

  SJL 
   

  15 
  

  
    

  
 

46,89 
   

  
 

66,62 
   

  -19,73 
  

  

  MAT 
   

  15 
  

  
    

  
 

39,56 
   

  
 

61,99 
   

  -22,43 
  

  

 
Výsledky externého merania -  Testovanie 9     6.4.2016 
 

Predmet Žiakov 
Priemer školy Priemer SR 

Rozdiel % 
Body Úspešnosť % Úspešnosť % 

  SJL 
   

  14 
  

  
    

  
 

66,90 
   

  
 

62,60 
   

  + 4,30 
  

  

  MAT 
   

  14 
  

  
    

  
 

46,10 
   

  
 

52,80 
   

  - 6,70 
  

  

 
 
F) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2015/2016 
 

Vo všetkých ročníkoch sme  postupovali podľa štátneho a školského vzdelávacieho 
programu.  
V 1. a 5. ročníku sme postupovali podľa inovovaného štátneho a inovovaného školského 
vzdelávacieho programu. 

  
G)  Údaje o počte zamestnancov ZŠ a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy:  
  

Pedagogickí zamestnanci                       Počet 

úplné stredné všeobecné 4 a 5 ročné                               0     

            nekvalifikovaní                                             0     

  dopĺňajúci si kvalifikáciu                                     0     

  začínajúci                                                 0     

  samostatní                                               9     

  1. atestácia                                               10     

  2. atestácia                                               0     

Spolu                                                     19     

 
nepedagogickí zamestnanci v ŠJ: 4 

              nepedagogickí v ZŠ: 6  
       pedagogickí v ŠKD: 2   
  pedagogickí v ZŠ : 17  
  asistenti učiteľav ZŠ: 2  
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Plnenie kvalifikačného predpokladu: všetci pedagogickí zamestnanci školy aj školského klubu 
spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti podľa zákona č.390/2011 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. 
 H) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:  
 

Adaptačné   

Špecializačné  

Funkčné Mgr. Šajša, Mgr. Bialiková 
 

Aktualizačné Mgr. Skladaná, Mgr. Krupová, Mgr. Kantorisová, Ing. Pravotiaková 

 

Mgr. Šajša, Mgr. Šajšová, Ing. Kanošová K., Mgr. Datková, Mgr. Halušková, 
Mgr. Bialiková, PaedDr. Kanošová G., Mgr. Sidorová, Ing. Tešlár, Mgr. 
Skladaná 

Vlastné 
aktualizačné 

 

Prípravné 
atestačné  

 

Inovačné Mgr. Kalmanová, Mgr. Zlúkyová, Mgr. Sidorová, PaedDr. Kanošová G. 
 
Mgr. Šajša, Mgr. Šajšová, Ing. Kanošová K., Mgr. Datková, Mgr. Halušková, 
Mgr. Bialiková, PaedDr. Kanošová G., Mgr. Sidorová, Ing. Tešlár, Mgr. 
Skladaná 

Špecializačné 
inovačné 

 

Funkčné 
inovačné 

 

Kvalifikačné  

 
I) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
„Galéria  cti“  za šk. rok 2015/2016: 0.ročník   Alexandra Harvanová 

1.A  Júlia Kanošová 
1.B  Bartolomej Pokoš 
2.A  Karolína Mikolajová 
3.A  Alexandra Mecková 
4.A  Janka Balážová 
4.B Adrián Puška 
5.A  Petra Kantorisová 
6.A  Silvia Ševcová 
6.B  Gréta Harvanová 
7.A  Marek Fiľo  
8.A  Vanesa Kulifajová 
9.A  Alžbeta Bialiková 
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Výsledky v školských súťažiach a olympiádach 
 

 Cezpoľný beh Beňuš, 3. miesto žiaci 7.A   
Kristína Gandžalová , Jozef Klimko, Patrik Puškár - p. Katarína Kanošová 

 Celoštátna súťaž mladých autorov MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2015, Alžbeta 
Bialiková 1. kategória Čestné uznanie s poviedkou Taxikár - p. Mária Skladaná 

 Polomské štyri zvony – umelecký prednes  
Alexandra Mecková 1. kategória próza 3. Miesto - p. Ivana Zlúkyová 
Aneta Haľaková 2. kategória poézia 1. miesto - p. Mariana Krupová 

vlastná literárna tvorba Alžbeta Bialiková práca na tému „Slovensko moja vlasť“       2. 
miesto - p. Mária Skladaná 

 Gerbócova literárna Snina – Petra Kantorisová 1. kategória poézia 3. miesto –  
p. Ľudmila Vaculčiaková 

 XXIX. ročník celoslovenskej autorskej súťaže Litereárna Senica Ladislava 
Novomeského 2015 v Záhorskej knižnici v Senici- Janka Kamzíková 1. kategória próza 
čestné uznanie s prácou „Neposlušný šlabikár“  - p. Mariana Krupová 

 Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry –  
Alžbeta Bialiková 1. miesto - p. Mária Skladaná 

 Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry  
Alžbeta Bialiková 1. miesto  - p. Mária Skladaná 

 Okresné kolo dejepisnej olympiády – 1. miesto Marek Medveď kategória F - p. Anna 
Pravotiaková     

  Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín –  Do krajského kola postúpili  

Alexandra Mecková - p. Ivana Zlúkyová 
 Petra Kantorisová - p. Mariana Krupová 
 Alžbeta Bialiková - p. Mária Skladaná  

 Medzinárodná matematická súťaž Matematický Klokan 1.-9. ročník – najlepší 
riešitelia:  
1. A-  D. – Boháč  
2. A -  L. Bernadičová – Zaradená medzi 20 percent najúspešnejších riešiteľov v SR 
3. A  - A. Mecková 
4. A -  J. Gandžala 

5.  A -  P. Kantorisová 
6.  A - R. Tlučák 
7.  A  - M. Fiľo  
8.  A  - M. Zlúky 
9.  A  - A. Bialiková  

 Expert Geniality Show – celoslovenská súťaž – Silvia Ševcová téma Svetobežník  99. 
miesto zo 471 súťažiacich a téma Tajomstvá prírody 86. miesto  z 625 súťažiacich, 
celkové poradie 142. miesto z 1 147 súťažiacich.  

  Alžbeta Bialiková téma Spoločnosť kedysi a dnes 26. miesto  z 339 súťažiacich.  
Adam Lakanda téma Tajomstvá prírody 23. miesto z 551 súťažiacich  

   Regionálne kolo 62. Hviezdoslavovho Kubína Banská Bystrica  

 Alexandra Mecková - p. Ivana Zlúkyová 
 Petra Kantorisová - p. Mariana Krupová 



 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 

 

10 
 

 Alžbeta Bialiková - p. Mária Skladaná 
   Zber papiera 2016  

Najlepšie triedy v zbere:  
1. miesto 3.A  699,80 kg – M. Baksa, D. Gažúr, J. Hipíková, R. Kalman, A. 

Mecková, V. Pajerová, M. Tešlár, B. Tlučáková, B. Zlúkyová -  
2. miesto 2.A  673,39 kg – K. Mikolajová, K. Mirga, K. Pinčiarová, J. Pompura, 

K. Součeková, J. Šajša, G. Veštúr, J. Vojtko Kubanda, N. Vojtková -  
3. miesto MŠ  625 kg – J. Pompura, K. Rašiová, N. Tešlárová, N. Vojtko 

Kubandová, M. Baksová, P. Frajt -  

Najlepší jednotlivci v zbere:  
1. miesto D. Boháč 1. A 380 kg  
2. miesto D. Gažúr 3. A 254,4 kg  
3. miesto K. Gandžalová 7. A 219,9 kg  

    Futbal mladší žiaci Závadka nad Hronom  3. miesto Lukáš Koky 4.A, Ivan Bartoš 6.B, 
Jakub Bútora 6.A, Adrián Veštúr 6. A, Jozef Klimko 7.A, Patrik Puškár 7.A, Jaroslav 
Sedmák 7.A – p. Jozef Šajša 

   Celoštátne kolo 8. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, Bratislava  

   Alžbeta Bialiková  diplom úspešného riešiteľa - p. Mária Skladaná 
    Futbal starší žiaci Závadka nad Hronom 2. miesto Jakub Bútora 6.A, Matej Bútora 8.A, 

Martin Refka 8.A, Martin Zlúky 8.A, Jakub Mišurda 8.A, Dávid Tešlár 9.A, Peter Pilát 9.A, 
Dávid Pompura 9.A - p. Jozef Šajša 

 XXXI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ – postup  z okresného 
kola do celoslovenského kola – Mišurdová, Pištoľ, Klimko, Kantorisová, Gandžalová - p. 
Mária Skladaná 

 53. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru okresu Brezno – 
Horehronská valaška 2016 – 3. miesto Janka Balážová sólový spev mladší žiaci  

   1. miesto Janka Balážová, Natália Pokošová duo spev mladší žiaci  
   1. miesto Kristína Gandžalová sólo spev starší žiaci  
   3. miesto Kristína Gandžalová  duo spev starší žiaci  - p. Mária Huťová 
 26. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ krajské kolo Žiar 

nad Hronom, kategória 4. – 6. ročník účasť Janka Balážová - p. Mária Huťová 
 13. ročník regionálnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy Jar Kláry 

Jarunkovej  
 3. miesto  poézia II. kategória Róbert Tlučák - p. Mariana Krupová,  
 3.miesto poézia III. kategória Adam Lakanda - p. Mária Skladaná  
Súčasťou súťaže bola aj výtvarná a fotografická súťaž pod názvom „Krásy mojej rodnej 
obce“  
1. miesto Kristína Součeková, Petra Kantorisová, Róbert Tlučák, Zuzana Puťošová  
p. Mária Skladaná  
2. miesto Matej Tešlár - p. Ivana Zlúkyová  
3. miesto Matej Vojtko, Leo Pajer - p. Mária Skladaná  

diplom za kolektívnu prácu ZŠ Pohorelá   
 

 Šach Brezno –  
1. miesto Adam Kanoš  
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2. miesto Róbert Tlučák  
3. miesto Ondrej Caban - p. Jozef Kanoš 

 Krajské kolo Detský hudobný festival v Kokave nad Rimavicou – zlaté pásmo Kristína 
Gandžalová - p. Mária Huťová  

 Futbal mladší žiaci železiarne Podbrezová 100 € - K. Puška, A. Radič, V. Radič, K. Mirga, 
A. Čonka, V. Harvan, P. Pohlod, A. Šarišský, D. Mirga, M.Šarišský  - p. Jozef Šajša 

 obvodné kolo 26. ročníka Celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska Brezno  
3.miesto III. kategória Kristína Gandžalová - p. Mária Huťová 

 3. ročník celoslovenskej súťaže „Malá krajina – veľké osobnosti“  
  3. miesto IV. Kategória Daniela Mišurdová - p. Mária Skladaná 
 Hypericum Beňuš  

1. miesto Alexandra Mecková, Bianka Tlučáková, Bibiána Zlúkyová – p.Ivana 
Zlúkyová,  

      3. miesto Silvia Ševcová, Róbert Tlučák, Adam Kanoš - p. Kanošová Katarína 
 Spevácka súťaž Hronsecká lipová ratolesť 2. miesto Kristína Gandžalová 

p. Mária Huťová 
 Program selektívneho zberu Zbieram baterky  
   1. miesto 28 kupónov získala  Radoslava Rajniaková 1.A  
   2. miesto 16 kupónov získal Daniel Boháč 1.A  
   3. miesto 12 kupónov získala Janka Balážová 4.A  
 Vernisáž 19. ročníka celoslovenskej a 12. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže 

Szabóov grafický Lučenec s podtitulom „Tanec“ – IV. kategória  
       2. miesto Kristína Gandžalová  
      odmena Silvia Ševcová  
       V. kategória 1. miesto Alžbeta Bialiková  
       odmena Barbora Kolláriková – p. Mária Skladaná 
 Futbalový turnaj – NIE RASIZMU – Telgárt   
    2. miesto mladší žiaci – L. Koky, J. Bútora, A. Veštúr, I. Bartoš, J. Klimko, P. Puškár  
 pripravoval. Jozef Šajša  
    2. miesto starší žiaci – M. Pokoš, M. Fiľo, M. Bútora, M. Refka, M. Zlúky, P. Pilát, D. 

Pompura, D. Tešlár – Šajša, Marko, Mikolajová  
 pripravoval. Jozef Šajša, obe mužstvá na turnaji viedol p. farár Slavomír Marko 
 24. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD 

SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.  
Bianka Tlučáková za účasť - p. Vaculčiaková 
Janka Kamzíková za účasť- p. Skladaná 

 
Odmeny žiakom za aktívnu prácu v tomto školskom roku: 

 Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na prvom stupni najlepší čitatelia: 

1A Radoslava Rajniaková 62 kníh  
1A Andrea Zemanová 52 kníh  
1A Alžbeta Bodnáriková 51 kníh  
2A Liliana Bernadičová 11 kníh  
2A Karolína Mikolajová 6 kníh  
2A Jozef Šajša 5 kníh  
3A Alexandra Mecková 15 kníh  
3A Emma Vajdíková 14 kníh  
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3A Bibiána Zlúkyová 11 kníh  
4A Janka Balážová 15 kníh  
4A Dominika Hrčáková 9 kníh  
4A Daniela Cesnaková 7 kníh  

   Júlii Kanošovej za mimoriadnu aktivitu a reprezentáciu triedy v školských súťažiach  
   Kristíne Součekovej za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach  
   Bibiáne Zlúkyovej za mimoriadnu aktivitu a účasť v školských súťažiach  
  Alexandre Meckovej za mimoriadnu aktivitu a účasť v školských súťažiach  
  Bianke Tlučákovej za mimoriadnu aktivitu a účasť v školských súťažiach  
  Petre Kantorisovej za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach  
  Matejovi Vojtkovi za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach  
  Róbertovi Tlučákovi za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach  
  Marekovi Medveďovi za aktívnu činnosť v záujmovom útvare Dejepis Plus  
  Ivane Kubandovej za najviac vyzbieraného papiera za triedu  
  Silvii Ševcovej za reprezentáciu školy v olympiáde z anglického jazyka  
 Jaroslavovi Sedmákovi za vzornú dochádzku do školy počas 2. polroku mal 0 

vymeškaných hodín  
 Kristíne Gandžalovej za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach a aktívnu 

prácu vo výtvarnom krúžku  
 Anete Haľakovej za úspešnú reprezentáciu školy v umeleckom prednese  
 Daniele Mišurdovej za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach a aktívnu 

prácu vo výtvarnom krúžku  
 Jozefovi Klimkovi za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži  
 Jánovi Pištoľovi za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži  
 Leovi Pajerovi za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži  
 Martinovi Zlúkymu za jarné čistenie školského jazierka  
  Martinovi Refkovi za jarné čistenie školského jazierka  
 Alžbete Bialikovej za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach a aktívnu 

prácu vo výtvarnom krúžku  
 Alžbete Bialikovej za úspešnú reprezentáciu školy v literárnej tvorbe  
 Alžbete Bialikovej za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu školy v umeleckom prednese 
 Alžbete Bialikovej za reprezentáciu školy v olympiáde z anglického jazyka  
 Barbore Kollárikovej za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach a aktívnu 

prácu vo výtvarnom krúžku  
 Adamovi Lakandovi za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu školy v umeleckom prednese  
 Zuzane Puťošovej za úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach  
 Alžbeta Bialiková za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
 Barbora Kolláriková za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
 Valéria Syčová za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
 Ružena Grajciarová za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
 Zuzana Puťošová za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
 Monika Chromčová za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
 Rut Pokošová za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
 Lucia Šavolová za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
 Peter Pilát za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
 Adam Lakanda za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
 Oliver Martinec za celoročnú prácu v krúžku Mladí novinári  
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 Peter Pilát za dlhoročnú reprezentáciu školy v športe  
 Dávid Pompura za dlhoročnú reprezentáciu školy v športe  

 Škola sa aktívne zapojila do finančnej zbierky nadácie Ligy proti rakovine a pri 
príležitosti Dňa narcisov starší žiaci oslovovali nielen svojich spolužiakov, ale aj občanov 
Pohorelej s prosbou o príspevok. 
 
J) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená : 
              

1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 
Vybavenie interaktívnej učebne v štruktúre: 
Interaktívna tabuľa, projektor, notebook, 20 tabletov v celkovej sume 11 736,00€. 

 
2. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí 
 

3. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania 

 
4. Zvýšenie kvalifikácie učiteľov Telesnej a športovej výchovy 

    Inovatívne pomôcky na vyučovanie TSV na prvom stupni 
 

5. Nové trendy vzdelávania učiteľov Anglického jazyka na ZŠ 
 

6. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 
zručností a práca s talentami 
 

7. Detské dopravné ihrisko v Pohorelej 
Grant od Nadácie Volkswagen – 1000€ 

 
K) Výsledky inšpekčnej činnosti 
 
V školskom roku 2015/2016 nebola v našej škole vykonaná školská inšpekcia. 
 
L)  Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy 
 
   Škola pavilónového typu bola uvedená do prevádzky v rokoch 1966-1967. Tvorí ju 
šesť budov, ktoré sú prepojené zhora krytými chodbami. Každá budova má samostatnú 
plynovú kotolňu.  

V budovách sa nachádza 12 kmeňových učební, 7 odborných učební, ( 2 učebne 
výpočtovej techniky , 1 jazyková učebne, 1 učebňa geografie, 1 učebňa biológie, 1 učebňa 
pre laboratórne práce z fyziky a chémie, 1 dielňa pre technickú výchovu), 1 školská knižnica, 
1 ŠKD, 1 školská kuchynka, telocvičňa, priestory školskej jedálne a kuchyne. Jedno poschodie 
( 3 učebne ) využíva materská škola.  

Z modernejších učebných pomôcok sme v uplynulom roku využívali :  
počítače, tablety, 20 interaktívnych tabúľ, dataprojektory, DVD prehrávače, výukové 
programy na CD a DVD nosičoch. 
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Aktivity vedenia školy v šk.roku 2015/2016 

1. polrok 

 Vymaľované učebne:  4.A,  0. ročník, 4.B – ŠKD I., ŠKD II., Žiacka knižnica,  

 Zriadenie a vymaľovanie Učebne regionálnej výchovy v 4. pavilóne odborných učební, 

 Dokončovanie oplotenia školského areálu -  brány, 

 Výmena elektroinštalácie , svietidlá dolná chodba v 3. pavilóne,  

 Vnútorná počítačová sieť, 

 Kamerový systém, 

 Zakúpenie didaktických prostriedkov na anglický jazyk 1. a 2. stupeň pre učiteľa aj 
žiakov,  

 Zakúpené do MŠ: - stavebnice, - detská kuchynská linka, - detské stoly a stoličky, 

 Zakúpené dva ohrievače vody, 

 Zakúpená literatúra do žiackej knižnice ( Príbehy a povesti z Turca, Povesti 
o slovenských riekach, Slovenské povesti z hradov a zámkov, Rozprávky a povesti), 

 Vybudovaná optická sieť, 

 Zakúpená aku-vŕtačka pre školníka 
 

2. polrok 

 Výmena elektroinštalácie v jedálni, výmena svietidiel, 

 Knihy do pedagogickej knižnice: 
1. Atlas ľudského tela – Peter Abrahams 2015 
2. Vymaľovánky autoškola – Miroslav Bajzík 
3. Hravé úlohy pre škôlkárov 1. – Pannon 2011 
4. Hravé úlohy pre škôlkárov 2. – Pannon 2011 
5. Hravé čítanie s porozumením 7 – 8 rokov – Eva Kollerová  
6. Hravé čítanie s porozumením 8 – 9 rokov – Eva Kollerová  
7. Staroveký Egypt – Ant´ s Books 2014 
8. Staroveký Rím – Roman Empire , Ant´ s Books 2014 
9. Staroveké Grécko  – Ancient Greece, Ant´ s Books 2014 
10.  Relax omaľovánka – Foni book, 2016 
11.  Hravá abeceda pre 1. ročník – Eva Kollerová  
12.  Kreatívne nápady z papierových pásikov – Katalin Sztanevné Rácz, 2015 
13.  Atlas sveta – picthall and gunzi, 2015 

 Učebnice pre 2. stupeň: 
1. Dejepis 5  - Pátrame po minulosti učebnica pre ZŠ ( Viliam Kratochvíl) 
2. Matematika 5 – Učebnica ( Peter Bero a Zuzana Berová) 
3. Matematika 6 – Učebnica ( Peter Bero a Zuzana Berová) 
4. Matematika 7 – Učebnica ( Peter Bero a Zuzana Berová) 
5. Matematika 8 – Učebnica ( Peter Bero a Zuzana Berová) 
6. Matematika 9 – Učebnica ( Peter Bero a Zuzana Berová) 
7. Pomocník z biológie 5 ( Petra Bírová) 
8. Pomocník z chémie 6 ( Viera Lisá) 
9. Pomocník z geografie 5 pre ZŠ ( Danica Hlinková a kol.) 
10. Príprava na Testovanie 5 – slovenský jazyk a literatúra ( Dana Kovárová) 
11. Príprava na Testovanie 9 – slovenský jazyk a literatúra ( Jarmila Krajčovičová) 
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  Knihy z vydavateľstva IKAR do pedagogickej a žiackej knižnice: 

o Precvičme si čítanie s porozumením 

o Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 2. stupeň – 2 kusy 

o Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. roč. ZŠ 

o Päťminútovky zo SJ 3. – 4. roč. ZŠ 

o OTTOVA ilustrovaná encyklopédia Svet prírody 

 Doplnenie vybavenia inventára školskej jedálne 
 
M) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 
      rok 2015  

- uvedené v prílohe č.1 ( Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok ) 
 
N) Cieľ školy na školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
I. Efektívne využívať služby školskej knižnice  

  
Plnenie : 

    - výstavky kníh spojená s predajom 
Október   - Medzinárodný deň školských knižníc   
Január      - návšteva predškolákov z MŠ 
Marec      - Marec, mesiac knihy- výstavka kníh a ich predaj, čítanie a prezeranie         

knižiek, kvíz 
 

II. Využívať IKT ako materiálny prostriedok výchovy a vzdelávanie 
 
Plnenie: 
        -     všetky triedy a odborné učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami a 
              dataprojektormi, ktoré boli počas školského roka využívané podľa potreby 

 -     vyučovacie hodiny cudzích jazykov realizované v jazykovom laboratóriu 
- využívanie digitálnej učebnice fyziky v učebni fyziky 
- využívanie portálu www.zborovna.sk všetkými učiteľmi školy, získavanie 

metodických materiálov, pracovných listov a námetov pre vyučovanie  
- používanie portálu www.bezkriedy.sk na sprístupňovanie výučbových  materiálov 

žiakom 
- používanie portálu www.eAktovka.sk , sprístupnené učebnice v digitálnej forme 
- používanie portálu www.datakabinet.sk, kde sú obrazové, metodické materiály 

pre učiteľov 
- internet ako zdroj informácií pre projekty v rôznych predmetoch 
- obidve učebne boli využité aj na aktivity v rámci prebiehajúceho projektu MRK 
- príprava referátov, prezentácií, projektov – prírodopis, geografia, cudzie jazyky,  

využívanie programu PowerPoint 
- rozhodovanie sa o ďalšom štúdiu, informácie o stredných školách – využívali 

hlavne ôsmaci a deviataci pod vedením výchovnej poradkyne 
- práca žiackeho parlamentu 
- využívanie IKT v rámci krúžkovej činnosti  

http://www.zborovna.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.eaktovka.sk/
http://www.datakabinet.sk/


 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 

 

16 
 

 
III. Rozvíjať talent, schopnosti a záujmy žiakov a zapájať ich do projektov, súťaží 
a predmetových olympiád  
 
Žiaci sa zapojili do množstva súťaží a olympiád, v niektorých prípadoch len do školských kôl. 
Vyhodnotenie v časti  I) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 
IV. Aplikáciou poznatkov a skúseností získaných v predošlých rokoch naďalej prehlbovať 

environmentálnu výchovu  
 
    Hlavné úlohy v šk. r. boli: 

1. Nadobudnutie vedomostí v ENV problematike (využívanie náučného chodníka).  
2. Utváranie postojov v ENV problematike vo všetkých predmetoch. 
3. Zapájanie žiakov do súťaží a rôznych aktivít v ENV oblasti. 
4. Vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu. 
5. Udržiavanie čistoty v škole a v okolí školy. 
6. Spolupráca s príslušnými organizáciami.   

    Plnenie: 
V mesiacoch september, október, november 2015, apríl, máj, jún 2016 sa žiaci svojou 
činnosťou podieľali na úprave areálu školy, biologický materiál sme kompostovali.  

V rámci účelových cvičení a didaktických hier žiaci vyčistili prírodu v okolí od smetí. 
Vyučujúci na vyučovacích hodinách vyzývali žiakov na šetrné zaobchádzanie s vodou, 
elektrickou energiou a materiálmi. 

V septembri p. zástupkyňa Bialiková zapojila našu školu do programu selektívneho 
zberu Zbieram batérie. Tieto staré prenosné zdroje energie sme zbierali počas celého 
školského roka. Najviac kupónov a 1. miesto získala Radoslava Rajniaková z 1.A, na druhom 
mieste skončil Daniel Boháč z 1.A a na treťom Janka Balážová zo 4.A.  

V októbri si vyučujúci so žiakmi pripomenuli Svetový deň zvierat, Svetový deň ochrany 
zvierat, Medzinárodný deň pešej chôdze do školy a  Svetový deň výživy. Pani uč. Bialiková so 
svojimi žiakmi 4. A triedy vysadili brečtany.  

V novembri pedagógovia so žiakmi ešte opravili poškodené kŕmidlá, pripomenuli si 
Svetový deň bez fajčenia a v rámci recyklovania plastov p. učiteľky Bialiková, Pravotiaková 
a Halušková zhotovili nové kŕmidlá z plastových PET fliaš a rozmiestnili ich po celom areáli 
školy. V spolupráci s p. učiteľkou Skladanou sme sa zapojili do súťaže Zelený objektív.   

Predvianočné obdobie v decembri sme využili na vyzdobenie školy a jednotlivých 
tried. Basketbalovým turnajom deviatakov a učiteľov sme si chránili zdravie, pripomenuli 
sme si Medzinárodný deň biodiverzity. V mesiacoch december 2015, január, február, marec 
2016 sme si pripomenuli ochranu vtákov ich zimným prikrmovaním.  

P. uč. Bialiková darovala kŕmidlo a semienka slnečnice a s 4. A triedou dopĺňali tieto 
semienka cez veľké prestávky do kŕmidiel školy. Znova nás potešila nás hojná prítomnosť 
vtákov v našom areáli, ktoré dokážu vyčistiť stromy od hmyzu, dospelé vtáky nám v máji 
ukázali svoje potomstvo, ako vďaku za pomoc v zime.  

V januári sme si pripomenuli Medzinárodný deň bez internetu. Spolu s pracovníkmi 
so správy NAPANTu sme začali projekt Hniezdnych búdok. Drevo na ich výrobu sme dostali 
ako sponzorský dar od p. Jána Tlučáka, búdky žiaci zhotovovali vlastnoručne na hodinách 
pracovného vyučovania s p. uč. Bialikovou a Pravotiakovou, natierali ich a v apríli ich 
inštalovali v areáli školy a v blízkom okolí obce.  
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Vo februári p. zástupkyňa Bialiková zorganizovala besedu o mokradiach s p. Mgr. 
Šucháňovou z NAPANTu, ktorej sa zúčastnili žiaci 5.- 8. ročníka. 

V marci si vyučujúci so žiakmi pripomenuli Svetový deň lesov, Svetový deň vody, a 
Svetový meteorologický deň. Pani zástupkyňa Bialiková zorganizovala pre žiakov I. stupňa 
koncom marca besedu o živočíchoch žijúcich v TANAPe s p. Mgr. Šucháňovou.  

Počas dňa Zeme, ktorý je venovaný našej modrej planéte, sme si 22. apríla uctili tento 
sviatok upratovaním areálu školy. Zbierali sme kamene, smeti, upravovali okolie 
informačných tabúľ náučného chodníka. Táto aktivita pokračovala aj v spolupráci s rodičmi 
našich žiakov, ktorí sa na sobotňajšej brigáde 23. apríla venovali vyčisteniu areálu pod 
pavilónom odborných učební. Jazierko čistili žiaci 8. A M. Zlúky a M. Refka a po jeho vyčistení 
nám p. zástupkyňa Bialiková darovala 4 karasy.   

6. a 7. apríla 2016 sme šetrili naše lesy a zbierali sme starý papier. Spolu sme do zberu 
odovzdali 4377,13 kg papiera, k recyklácii sa pridalo 61  žiakov a škôlkarov a pre školu sme 
získali sumu 200,64 eura. Najviac papiera nazbierali žiaci 3. ročníka, najväčšie množstvo 
papiera pre školu priniesol Daniel Boháč z 1. A 380 kg. Tohto roku pri zbere pomáhali p. uč. 
Šajšovej a K. Kanošovej žiaci 7. A triedy. V apríli sme si pripomenuli Medzinárodný deň 
vtáctva a začiatok Mesiaca lesov. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia p. uč. K. Kanošová  
zorganizovala besedu s MUDr. Vrbanovou z RÚVZ Banská Bystrica na tému Pohyb ako 
prevencia vzniku cukrovky 2. typu.   

V máji pre žiakov  šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka uskutočnila beseda na tému 
Odpad či surovina s pani Mgr. Šucháňovou, pracovníčkou NAPANTU. Pripomenuli sme si aj 
Svetový deň oceánov.  

V jarnej výsadbe p. zástupkyňa Bialiková so svojimi žiakmi 4. A triedy zrýľovala 
kvetinový záhon a vysadila hloh jednosemenný a bresty horské.  

Počas školského roku sme obnovovali Náučný chodník a skrášľovali sme ho. Obnovili 
a vymenili sa všetky texty a obrázky na jednotlivých tabuliach.  

 
V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov pedagógovia realizovali 

environmentálnu výchovu počas celého školského roka, snažili sa učiť žiakov o životnom 
prostredí, vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia a vychovávať žiakov pre 
životné prostredie. 
 

V školskom roku 2015/2016 pracovalo v MZ 10 kvalifikovaných pedagogických 
zamestnancov (7 triednych učiteľov, 1 vychovávateľka ŠKD, 1 asistentka učiteľa, 1 
zástupkyňa riaditeľa školy). 
    Činnosť MZ bola zameraná na oblasti: metodickú, kontrolnú, hodnotiacu, 
organizačnú a na tvorbu pedagogických dokumentov a učebných pomôcok. 
1.) V edukačnom proces sme využívali IKT,  inovatívne metódy a formy práce, ktoré 
podporovali aktivitu žiakov, ich tvorivosť a záujem o učenie (metóda viacnásobného 
opakovania, zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácií, intenzívnej spätnej väzby, 
algoritmizácie obsahu vzdelávania,  individuálneho prístupu, metódy motivačné – úvodné, 
priebežné, pochvaly a ocenenia,  metódy expozičné – priameho prenosu poznatkov, 
sprostredkovaného názoru, heuristické, samostatnej práce, riešenia problémov, metódy 
fixačné – opakovania vedomostí, metódy diagnostické a klasifikačné).  
Žiakov sme viedli k tomu, aby sami dokázali získavať, triediť, vyhodnocovať a využívať 
informácie v praxi. Pripravovali sme pre žiakov metodické materiály, pomôcky, testy a pod. 
Individuálne sme sa venovali nadaným a talentovaným žiakom, ale aj žiakom slabo 
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prospievajúcim, pre začlenených žiakov sme pripravili a využívali TVVP, ktoré boli 
prispôsobené ich špecifickým potrebám.  
V edukačnom procese sme často využívali metódy pozitívnej motivácie – pochvaly 
a ocenenia práce žiakov. 
2.)  Vedúca MZ i zástupkyňa riaditeľa školy priebežne kontrolovali tvorbu a plnenie TVVP, 
využívanie učebných pomôcok, IKT v edukačnom procese, dodržiavanie klasifikácie 
a celkového hodnotenia žiakov i plnenie zverených úloh členov MZ.  
3.)  Všetky členky MZ sa podieľali na príprave žiakov na rôzne vystúpenia i súťaže (literárne, 
spevácke, recitačné, športové, matematické,...)  a pomáhali ich aj organizovať. Zorganizovali 
aj výlet na záver školského roku. Každá vyučujúca si viedla evidenciu testov a písomných 
prác, ktoré so žiakmi realizovala na jednotlivých vyučovacích predmetoch.  
Vedúce kabinetov viedli evidenciu materiálneho vybavenia, dopĺňali zbierky novými 
učebnými pomôckami. 
4.)  Členky MZ si vytvorili vlastné TVVP (iTVVP v 1. ročníku) a plány krúžkovej činnosti. 
Podieľali na príprave školského časopisu poskytovaním informácií o svojej činnosti na 
vyučovaní i mimo neho. Pripravovali si okrem dostupných učebných pomôcok aj vlastné 
materiálne pomôcky a prezentácie, ktoré mohli využiť pri práci s PC a IT.  
    Hlavnou úlohou školského roku 2015/2016 bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov. 
V rámci toho sme sa zamerali na zvyšovanie plynulosti čítania, zdokonaľovanie čítania žiakov 
s porozumením, rozvoj správnej intonácie pri čítaní textov, správnu a výstižnú reprodukciu 
textu, vyhľadávanie informácií v texte – orientáciu v texte, vhodné používanie získaných 
informácií z textu v praxi, správne vedenú diskusiu o prečítanom texte a dramatizáciu textu.   
Dvakrát (na konci 1. a 2. polroku) sme zrealizovali didaktické testy čitateľskej gramotnosti 
v rozsahu 10 úloh (viď vyhodnotenia v zápisniciach MZ). 
Na začiatku školského roku sme vyhlásili súťaž o najlepšieho čitateľa triedy, do ktorej sa 
mohli dobrovoľne zapojiť všetci žiaci 1. stupňa ZŠ. Podrobné vyhodnotenie – viď posledná 
zápisnica MZ z júna 2016. 
   Na zasadnutiach MZ sme si zhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za jednotlivé 
polroky, ako aj dochádzku a správanie žiakov. Konzultovali sme, ako odstrániť existujúce 
problémy v uvedených oblastiach. Konštatovali sme, že sa nám osvedčila najmä vyššie 
spomínaná čitateľská súťaž, v ktorej budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.  
 

Činnosť PK-Prírodné vedy sa riadila plánom práce komisie, ktorý vychádzal z plánu 
práce školy. Uskutočnili sa štyri zasadnutia s programom, ktorý sa vždy operatívne dopĺňal 
o body týkajúce sa aktuálnych problémov. 

Na zasadnutí v decembri sme sa venovali vyhodnoteniu vstupných previerok 
z matematiky a analýze adaptácie sa žiakov 5. ročníka, čím sme plnili nami stanovený cieľ 
„zamerať  sa na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na 
monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a  analýzu zistení“. Ďalšie zameranie 
bolo na koordináciu činnosti vyučujúcich z hľadiska úrovne písania, pravopisu, čítania 
s porozumením na  prírodovedných predmetoch, zabezpečenia učebných pomôcok 
a samotného ich využívania. Na každý vyučovací predmet boli zavedené poznámkové zošity, 
zošity na laboratórne práce a projekty a zošity na školské úlohy a testy. Zošity sú jednotné na 
každú činnosť a sú kontrolované vyučujúcimi mesačne a štvrťročne. Učebné pomôcky sú 
zabezpečené vedením školy. Pri vyučovaní v špeciálnych učebniach sú dostupné didaktické 
pomôcky z kabinetov chémie, biológie, matematiky a fyziky. Tým sa uplatňujú nové formy 
a metódy vyučovania. Najviac sa využívali učebne IKT1, IKT2, odborná učebňa biológie 
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a odborná učebňa fyziky a chémie. Už v priebehu prvých týždňov školského roka, na základe 
dosahovaných výsledkov, záujmu žiakov, ale aj poznatkov učiteľa o žiakoch sa uskutočnil 
výber žiakov na predmetové súťaže a olympiády, dôsledne sa venovalo ich príprave - 
podnecovať rozvoj ich nadania v určitých oblastiach, nie len priamo vo vyučovaní, ale aj 
v rámci mimoškolských aktivít a záujmovej činnosti.  V intenciách hlavných úloh plánu sa 
niesli aj ďalšie body programu zasadnutia komisie. Boli to otázky výchovných a vyučovacích 
cieľov jednotlivých predmetov, prierezové témy a zložky doplnkovej výchovy na vyučovacej 
hodine. V prírodovedných  predmetoch je zahrnutá a zrealizovaná koncepcia 
environmentálnej výchovy. 

Zasadnutie v marci sa konalo za účelom vyhodnotenia výchovno – vzdelávacích 
výsledkov za I. polrok. Úroveň vedomostí žiakov bola monitorovaná školskými úlohami, 
priebežnými písomnými prácami z jednotlivých predmetov, ktorých výsledky boli spoločne 
na zasadnutiach analyzované a následne boli vyvodené opatrenia a závery. Z matematiky bol 
stav vedomostí žiakov porovnaný vstupnými a následnými previerkami. Analyzovali sme 
výsledky testovania Komparo v 8. a 9. ročníku – matematika, biológia, geografia a všeobecné 
znalosti. Prehodnotili sme ďalší postup učiteľov a žiakov deviatych ročníkov pri príprave na 
Testovanie 9 - 2016. V rámci PK PV boli organizované školské kolá Pytagoriády, 
matematickej, dejepisnej a technickej  olympiády. Následne sa žiaci zúčastnili aj okresných 
kôl.  
     Na poslednom zasadnutí v júni sme vyhodnotili Celoslovenské testovanie žiakov 9. 
ročníka ZŠ – Testovanie 9-2016, zhodnotili sme umiestnenia žiakov na stredné školy a súťaže. 
Priemerná percentuálna úspešnosť školy z matematiky bola 46,1%.  Všetci žiaci deviateho 
ročníka boli prijatí na stredné školy. V marci sa naši žiaci od prvého po ôsmy ročník zapojili 
do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN. Žiaci 6. 4 7. ročníka sa zúčastnili 
prírodovednej súťaže Hypericum 2016. Organizovali sme besedy zamerané na ochranu 
zdravia a životného prostredia. 

Činnosť predmetovej komisie prírodné vedy v školskom roku 2015/2016 možno 
celkovo zhodnotiť ako rozsiahlu a podnetnú. Počas školského roku boli operatívne 
odstránené zistené nedostatky, boli zavedené účinné opatrenia ktoré napomáhali zvyšovať 
kvality vyučovacieho procesu. Aj naďalej je však potrebné túto činnosť rozvíjať, skvalitňovať 
a úzko kooperovať s vedením školy, metodickým združením a predmetovou komisiou 
spoločenské vedy. 
Školské podujatia, aktivity 
 Pro Slavis 2015 –  v septemberi 2015 sme sa zapojili do celoštátnej súťaže triednych 
a školských časopisov. Mgr. Krupová sa s krúžkom Mladých novinárov po prvýkrát prihlásili 
do tejto súťaže s Pohoreľským školáčikom a získali poďakovanie za účasť v súťaži. Do súťaže 
sa zapojilo takmer 100 škôl s 300 ks časopisov. 
 Európsky deň jazykov -   sa uskutočnil 26. septembra 2015. Na hodinách nemeckého 
jazyka Mgr. Krupová so žiakmi diskutovala o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach 
a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzieho jazyka otvárajú. Európsky deň jazykov 
vyhodnotili žiaci ako skvelý, zábavný a poučný.  
  Vyučovanie na SGŽP – v dňoch od 23. – 27. novembra 2015 sa Mgr. Krupová 
zúčastnila spolu s 9.A týždenného pobytu na Súkromnom gymnáziu Železiarní Podbrezová.  
 
  Výstava Titanic v Bratislave – návštevu uskutočnila 30. novembra 2015 Mgr.Krupová  

ako triedny výlet s 9. A triedou. 
 Poznávací zájazd - Banská Bystrica - 12.11.2015 
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Žiaci našej školy navštívili Tihányiovský kaštieľ v Radvani, kde si pozreli zaujímavý 
a podnetný dokument o odpatoch a možnostiach jeho recyklácie a opätovného využitia. 
Potom sa v tvorivých dielňach zoznámili s výtvarným spracovaním rôznych druhov 
odpadových materiálov. V Štátnej vedeckej knižnici si pozreli výstavu vedeckých hračiek, 
od ktorých sa dlho nevedeli odpútať, pretože ich nielenže zaujali, ale navyše si ich mohli 
aj vyskúšať. Výstava kryštálov ich očarila v mestskej radnici, zároveň si mohli prírodnú 
krásu konfrontovať s jej výtvarnou interpretáciou. Bohatý a pestrý program premenil 
tento zájazd na deň nezabudnuteľných zážitkov. Podujatie pripravila Mgr. M. Skladaná.                                  

 Poznávací zájazd - Banská Štiavnica – Lesnícky deň v botanickej záhrade  
V rámci celslovenského projektu Lesníce dni pripravila Stredná odborná škola  lesnícka 
v Banskej štiavnici bohatý program zameraný na lesnú pedagogiku pre deti a mládež. 
Rozhodli sme sa túto školu navštíviť. Žiaci 5. až 9. ročníka v rôznych stanovištiach  
spoznávali lesné dreviny, rastliny, lesné zvieratá i lesných škodcov. Učili ich, ako sa majú 
v lese správať, oboznámili ich s meraním, kubíkovaním a pílením stromov, predstavili sa 
im aj sokoliari a včelári. Znelo lovecké halali i piesne mladých spevákov či muzikantov. 
Naši žiaci ocenili nielen bohatý program, ale aj vrelé prijatie a starostlivosť študentov 
lesníckej školy. 
Realizácia: Mgr. M. Skladaná, Mgr. Kantorisová , Mgr. Kanošová, Mgr. Pravotiaková. 

 Exkurzia v Závadke nad Hronom – dňa 2. februára 2016 sa Mgr. Krupová spolu s 9.A 
zúčastnila exkurzie v Závadke nad Hronom. Navštívili firmy Slovpumptrade s.r.o a Bohuš 
s.r.o. Exkurziu organizovala SOŠ obchodu a služieb Brezno. 

  Medzinárodný deň detí - 1.jún 2016 
Medzinárodný deň detí  sme venovali „Pohybu ku  zdraviu.“  Žiaci  2. stupňa  rozvíjali 
svoje pohybové danosti v športových kolektívnych hrách – „Zober loptu, nie drogy“.  
Dievčatá húževnato bojovali vo vybíjanej, chlapci zasa preukázali kondičku, fyzickú 
zdatnosť, vytrvalosť i technické zručnosti v minifutbale. Vzájomné zápasy boli napínavé 
a mladí športovci mali skvelých divákov. Organizačne podujatie pripravili Mgr. J. Šajša 
a Ing. K. Kanošová. Členovia našej komisie sa podieľali na technickom zabezpečení 
a organizácii žiakov počas zápasov.  
Pod vedením  Mgr. M. Skladanej pripravili pre žiakov 1.st. ich starší kamaráti malé 
divadelné predstavenie O Snehulienke a trpaslíkoch. V modernej adaptácii  literárnej 
predlohy sa predstavili žiaci 9.A triedy. Svojimi skvelými  hereckými výkonmi zaujali 
a pobavili všetky deti. Dievčatá zo 7.A triedy zasa mladším kamarátom zatancovali 
moderný tanec. Ich vystúpenie rozprúdilo krv každému. Bolo dynamické, pohybovo 
nápadité príťažlivé a podnetné.  

 Bavíme sa športom a pohybom - 15. 6. 2016 sa uskutočnilo na našej škole v rámci 
„Pohybu ku zdraviu“ športové odpoludnie s názvom Bavíme sa športom a pohybom. 
Pripravili ho členovia PK- spoločenké vedy: Mgr. Krupová, Mgr. Kalmanová, Mgr. 
Datková, Mgr. Marko, Mgr. Skladaná. Ani nepriazeň počasia, ani dážď nezabránili žiakom 
5.A, 6.B, 7.A, 9.A triedy baviť sa pri netradičných športových aktivitách. Vyskúšali svoju 
fyzickú zdatnosť v pretláčaní rukou, koordináciu pohybov preukázali  v skákaní vo vreci, 
odhad a presnú mušku si precvičili v hode loptičiek na cieľ, futbaloví nadšenci prejavili 
svoje kvality v triafaní fľaše zavesenej na futbalovej bránke. Žiaci využili na rôzne zábavné 
pohybové aktivity triedy, vestibuly  pavilónov i školský areál. Rýchlo pochopili, že šport 
nie je len odriekanie a drina, ale i zábava a smiech. Spájali sa triedne kolektívy rôzneho 
veku, utužovali priateľstvá a solidarita s menej úspešnými kamarátmi.                                       

Besedy, prednášky 
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 10.9. 2015 –Beseda o sexuálnej výchove s psychologičkou z Úradu sociálnych vecí 
a rodiny. So žiakmi besedovala o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, o tom, čo so prináša 
puberta, hovorili o plánovanom rodičovstve, antikoncepcii, obchode so ženami, prostitúcii, 
súčasnom stave - miere tehotenstiev tínedžeriek, o problematike prerušeniach tehotenstva, 
právach ženy, matky. Žiaci sa živo zaujímali o danú problematiku a kládli množstvo otázok, 
na ktoré dostali odpovede. Besedu pripravilo Komunitné centrum v Pohorelej, so žiakmi sa 
besedy zúčastnili Mgr. I. Datková, Mgr.M. Skladaná, Mgr. M. Krupová. 
 10.9. 2015 – Beseda  o trestnoprávnej zodpovednosti, ktorú viedli policajti p. Bodák a p. 
Riapoš, sa niesla v znamení dodržiavania pravidiel spoločenského správania a faktu, že už od 
14 rokov je dieťa trestnoprávne zodpovedné. Policajti odpovedali na mnohé otázky, týkajúce 
sa prečinov a trestných činov mladistvých a následných nápravno – výchovných opatreniach. 
Besedy sa zúčastnili Mgr. Datková, Mgr. Skladaná, Mgr. Krupová. 
 15.10.2015 sa členky PK zúčastnili so žiakmi na besede pripravenej Komunitným 
centrom v Pohorelej. Bola aktuálne zameraná na tému Šikanovanie. Viedla ju Mgr. Miriam 
Oceľová z Úradu sociálnych vecí a rodiny. Diskutovalo sa o tom, čo je šikanovanie, 
o spôsoboch šikanovania, o šikanovaní v škole i o možnostiach riešenia šikany. 
 Beseda o drogách – dňa 3. decembra 2015 zorganizovala Mgr. Krupová besedu 
o drogách, o ktorých žiakom prišiel porozprávať Ing. V. Riapoš z policajného zboru v Brezne. 
Hovoril o dôsledkoch užívania drog, druhoch drog i trestnoprávnej zodpovednosti pri ich 
užívaní a šírení. Konkrétnými príkladmi zo života dal žiakom veľa dôvodov na zamyslenie. 
 17.3.2016 - Beseda s policajtom – Bezpečne na cestách 
Pozvaní príslušníci policajného zboru z Brezna  našim žiakom porozprávali o nebezpečí na 
cestách. Besedy sa zúčastnili žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka. Pani policajtka si 
vybrala spomedzi žiakov jedného pomocníka, ktorý riešil premietané dopravné situácie za 
pomoci ostatných žiakov. Ako odmenu dostal žiak reflexnú vestu. Z besedy si žiaci odniesli 
množstvo poznatkov a dobrých rád. Policajtom sľúbili, že budú na cestách opatrnejší. 
Podujatie pripravila Mgr. I. Datková. 
 Dňa 2. 6. 2016 sa na našej škole v rámci činnosti PK – spoločenské vedy uskutočnila 
zdravotno – výchovná prednáška  spojená s besedou pre žiakov VI.B a VII.A triedy.               
Téma: Zdravý životný štýl. Pohybom predchádzame obezite a civilizačným ochoreniam 
 Hosť – diplomovaná zdravotná sestra p. Maťúšová. Žiakom boli premietnuté dve 
prezentácie so sprievodným slovom Mgr. M. Skladanej. Prvá z nich mapovala súčasnú 
situáciu vo výžive ľudstva, zachytávala vývoj obezity a nadváhy u nás i v Európe, ochorenia 
spôsobené obezitou a jej príčiny. P. Maťúšová vo svojej prednáške poukázala na dôsledky, 
ktoré so sebou prinášajú zlé stravovacie návyky, nedostatok pohybových aktivít a obezita 
spôsobujúca mnohé civilizačné ochorenia. Žiakov zaujala nielen svojou odbornosťou 
a fundovanosťou, ale aj mnohými príkladmi zo svojej dlhoročnej praxe. Deti aktívne reagovali 
na jej podnety, kládli otázky, plodne diskutovali. Beseda žiakom ukázala cestu, ktorou majú 
ísť, aby prežili svoj život plnohodnotne a v dobrom zdraví. Besedu organizačne pripravila 
Mgr. I. Datková  Realizácia: Mgr. I. Datková, Mgr.M. Skladaná 
 Beseda s p. Ing. A. Šuchaňovou, pracovníčkou NP Nízke Tatry – 9. 6. 2016 
Téma: Globálne enviromentálne problémy a súvislosti   
P. Šuchaňová predostrela v prezentácii žiakom všetky globálne enviromentálne problémy, 
ktoré sužujú našu zem a na ktorých má podiel každý nezodpovedný človek našej planéty. 
Hovorila o úbytku biologickej rozmanitosti a vymieraní druhov, priblížila im Červený zoznam 
Svetovej ochrany prírody. Poukázala tiež na nadmerné čerpanie prírodných zdrojov, 
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vyrubovanie pralesov a zvyšujúcu spotrebu i nedostatok vody. Súčasnú dobu prezentovala 
ako „dobu plastovú“. Svoje tvrdenia podložila mnohými faktami a alarmujúcimi číslami.  
P. Šuchaňová zaujala všetkých žiakov.  Boli pozorní, vnímaví, reagovali na jej podnety, 
uvádzali pozitívne i negatívne príklady zo svojho života. 
Besedu zorganizovala: Mgr. M. Skladaná 
Iné podujatia 
 Fašiangový karneval -  dňa 6. februára 2016 sa Mgr. Krupová zúčastnila vyhodnotenia 

masiek na Amfiteátri na Sihle spolu so žiakmi deviateho ročníka a aj sprievodu po obci. 
 Spoločné dopoludnie so žiakmi SGŽP - dňa 22. marca 2016 na našu školu zavítali žiaci 

2.ročníka Gymnázia v Podbrezovej, spolu s dvomi vyučujúcimi Mgr. J. Syčovou a Mgr. K. 
Kvačkajovou, aby nám v rámci vlastného projektu ,,Let´s learn together“ osobne 
odovzdali interaktívny softwér o stavbe látok a skupenstve látok pre inovatívnejšiu 
výučbu chémie. Sprevádzala ich Mgr. Krupová, programom zabavili Mgr. Skladaná, Mgr. 
Kantorisová a Mgr. Pravotiaková. 

  Medzinárodný deň knižníc sme slávili 26.10.2015 netradične. Mgr. Skladaná v spolupráci 
s Bc. Lakandovou, vedúcou školskej knižnice, ho pripravili koncepčne ako Krajinu 
ROZPRÁVKOVO. Žiaci v kolektívoch vytvárali rozprávkové postery, pripravovali si masky 
a kostýmy bytostí z krajiny Rozprávkovo. Zhotovené postery nainštalovali v priestoroch 
školy, potom sa obliekli do kostýmov a presunuli sa do telocvične, kde im po príhovore 
Bc. Lakandovej žiaci 3. ročníka zahrali pod vedením Mgr. Zúkyovej veršovanú rozprávku 
Búdka v poli. V zápätí  nasledovalo moderné poňatie známej rozprávky Snehulienka 
a sedem trpaslíkov. Deťom sa veľmi páčilo humorné predstavenie, ktoré so žiakmi 7.A 
triedy pripravila Mgr. Skladaná. Potom už prišiel očakávaný tanec masiek 
s vyhodnotením tých najkrajších a veselá zábava.   

 Mikuláš – žiaci 9.A rozdávali mladším žiakom balíčky na Mikuláša – obliekli sa za 
Mikuláša, čertov a anjelikov. Pomoc pri realizácii - Mgr. Krupová. 

 Príprava programu na Vianočnú besiedku so žiakmi 7.A triedy - Mgr. Skladaná 
 Vianočný basketbal - „Športom proti stresu“ – 22. decembra 2015.   V rámci podujatia 

„Športom proti stresu“ -  aktivity k Týždňu boja proti stresu  sa  členovia komisie: Mgr.  
Datková, Mgr. Krupová, Mgr. Kalmanová, Mgr. Marko podieľali na príprave a organizácii  
basketbalového stretnutia medzi učiteľmi  a staršími  žiakmi (technické zabezpečenie, 
dozor pri priebehu, zapojenie do zápasu). Proti sebe nastúpili pedagógovia a deviataci. 
Športové podujatie malo vydarený priebeh. 

 Príprava programu: Poeticko – tanečné scénické obrazy ku Dňu matiek (8.5.2016) Žiakov 
9.A, 7.A, 6.A 8.A pripravovali: Mgr. Krupová, Mgr. Skladaná 

 Deň Zeme (25. apríla 2014) – je výzva k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu 
Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Preto sme ju s našimi žiakmi podporili aktívnou 
prácou v školskom areáli. Zbierali sme kamene, smeti, upravovali náučný chodník a čistili 
jazierko.  Na úprave školského areálu sa so žiakmi podieľali všetci členovia PK. 

 Čítanie s Mrkvičkom (Tibor Hujdič)– O pravde a lži – Rozvíjanie čítania s porozumením.  
Diskusia o hodnotách inšpirovaná príbehom z knihy Sedem minút po polnoci od P. Nessa.  
Mgr. Krupová, Mgr. Skladaná, pre žiakov 5.A, 6.A, 7.A, 8.A. Podujatie zorganizovala   Mgr. 
Zlúkyová.  

 Pocta Ľ. Štúrovi- tvorba nástenky na počesť velikána slovenskej jazykovedy, kultúry 
a histórie - Mgr. Skladaná v spolupráci s Mgr. Mikolajovou. 

 Mgr. Krupová počas celého roka písala a dopĺňala školskú kroniku.  
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Každý mesiac pre našich žiakov vytvárala s krúžkom „Mladí novinári“ výborný školský 
časopis „Pohoreľský školáčik“. 

 Školský výlet – dňa 8. júna 2016 sa na školskom výlete na Oravský Podzámok so žiakmi 
druhého stupňa zúčastnili Mgr. Skladaná, Mgr. Krupová, Mgr. M. Kalmanová. 

 Školský výlet – dňa 13. júna 2016 sa Mgr. Krupová zúčastnila školského výletu na hrad 
v Slovenskej Ľupči so žiakmi 9.A triedy.   
 

PK – spoločenské vedy  
     Všetci členovia komisie pristupovali iniciatívne a zodpovedne k zvereným úlohám, naša 
činnosť sa odvíjala na báze konsenzu a spolupráce. Tento školský rok bol mimoriadne plodný 
a náročný. Aj keď sa nám nepodarilo splniť úplne všetky plánované úlohy, operatívene sme 
reagovali na mnohé nové podnety, ktoré nám tento školský rok priniesol. Svedčia o tom 
mnohé nové podujatia, aktivity a súťaže.  
      
Činnosť  v ŠKD začínala po 4. vyučovacej hodine v II. oddelení. V  I. oddelení po 5. vyučovacej 
hodine  okrem pondelku, kedy činnosť začínala  po 4. vyučovacej hodine.  
    ŠKD navštevovali deti z Pohorelej, z miestnej časti Pohorelská Maša, Nová Maša, Zlatna  
a z obce Vaľkovňa. Väčšina  žiakov bola dochádzajúcich.  So žiakmi sme pracovali podľa 
celoročného plánu, ktorý bol aktualizovaný týždennými plánmi a konkrétnymi aktivitami. 
Týždenná skladba ŠKD bola zameraná na činnosť oddychovú, rekreačnú (vrátane TOV – 
SVOV, PTOV, PEOV, TVOV, EVOV) a prípravu na vyučovanie. Do činnosti ŠKD boli zaradené 
hry, ktorých výber vychádzal z dodržiavania zásad názornosti, primeranosti a individuálneho 
prístupu k žiakom. 
    V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sme dostatočnú pozornosť venovali odpočinkovým 
a rekreačným činnostiam. Odpočinkové činnosti slúžili k zabezpečeniu potrebného oddychu 
po vyučovaní a obede. Využívali sme ich najmä na rozhovory, počúvanie detských piesní 
a rozprávok, čítanie detských časopisov. Rekreačné činnosti prispievali k odstráneniu únavy 
z vyučovania a regenerovali telesnú a psychickú výkonnosť detí. Jednalo sa hlavne o pobyt na 
čerstvom vzduchu, športové, spontánne aj organizované aktivity, rôzne druhy hier, 
pohybové, tanečné a hudobné aktivity. Veľký dôraz sme kládli aj na tematické oblasti 
výchovy (TOV), ktoré boli dôležitou súčasťou výchovy vo voľnom čase.  
V rámci spoločensko-vednej oblasti bolo našou úlohou vštepovať deťom zásady disciplíny 
a kolektívnosti, pestovať vzťah k vlasti, materinskému jazyku, prejavovať úctu k rodičom 
a starším osobám, prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím, poznávať 
významné objekty v mieste bydliska, školy i obce, zaoberať sa otázkami demokracie, 
tolerancie, humanity v oblasti ľudských práv, vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché 
konflikty, využívať všetky dostupné formy komunikácie, pomenovať znaky harmonickej 
a problémovej rodiny. 
V rámci pracovno-technickej oblasti bolo našou úlohou zdokonaľovať manuálne zručnosti, 
obohacovať vedomosti o technické poznatky, pracovať s rôznymi materiálmi, rozvíjať 
základné sebaobslužné a hygienické návyky, získavať základné zručnosti pre praktický život, 
pochopiť význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, získavať základné zručnosti 
v tvorbe  jednoduchých projektov, vedieť spolupracovať so skupinou. 
V rámci esteticko-výchovnej oblasti bolo našou úlohou učiť deti kultivovanému vyjadrovaniu, 
spôsobu správania a vystupovania, utvárať a formovať estetické vzťahy detí k prírode, 
k spoločnosti a jej materiálnym a kultúrnym hodnotám. Aktivity boli zamerané na rozvíjanie 
výtvarného, hudobného, literárneho, dramatického a hudobno-pohybového prejavu, na 
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kultúru správania sa. Učiť žiakov vnímať krásu v umení, literatúre, hudbe i v každodennom 
živote. Rozvíjať u detí prirodzený talent , vytvárať výtvarné techniky k stvárneniu predstáv, 
pocitov, fantázie, tvorivosti. 
V rámci prírodovedno-environmentálnej oblasti bolo našou úlohou  prehlbovať vedomosti 
o dianí v prírode, pestovať vzťah k jej ochrane, uvedomovať si základné princípy zdravého 
životného štýlu, pracovať s odbornou literatúrou. 
V rámci telovýchovnej  a športovej oblasti  bolo našou úlohou osvojiť si rôzne druhy hier a ich 
pravidiel, rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti (ako rýchlosť, koordinačné schopnosti, 
rozvoj sily, chytanie a prihrávanie lopty, prekonávanie prekážok), pochopiť škodlivosť 
fajčenia, alkoholu  a drog, pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia. 
V rámci vzdelávacej oblasti  bolo našou úlohou utvrdzovať učivo zábavnou a hravou formou 
pomocou didaktických hier a správnej motivácie, využívať súťaže, encyklopédie, IKT, venovať 
individuálnu starostlivosť slabším žiakom, spolupracovať s triednymi učiteľkami, dodržiavať 
správny pomer učenia, hry a relaxovania, viesť detí k pravidelnému plneniu si školských 
povinností, dbať na poriadok v školskej taške, učiť deti šetrnému zaobchádzaniu 
s pomôckami. 
    V rámci školy deti navštevovali krúžok  futbalový, mladí výtvarníci, malí bádatelia, ľudový 
tanec a spev.      
     Počas celého školského roka sa deti intenzívne zapájali do výzdoby chodby a triedy, boli 
pravidelnými návštevníkmi školskej knižnice, vyrobili masky na celoškolské podujatie „V 
krajine rozprávkovo“, vyrobili vianočné pohľadnice a vianočné ozdoby na stromček, pripravili 
darčeky pre budúcich prvákov, vyrobili pozdravy ku Dňu učiteľov a ku Dňu matiek, zapojili sa 
aj do výtvarnej súťaže „RÓMSKA  PALETA 2016“.   
    V zimnom období deti prikrmovali vtáctvo v areáli školy (kŕmidla vyrobili žiaci školy).  
Slnečné dni sme využívali na pobyt v okolí školy a športovanie, deti tvorili v pieskovisku, 
kreslili na asfalt. Deti sa starali aj o úpravu a čistenie areálu školy.  
 

V. Otvorenie nultého ročníka 
Od 1. 9. 2015 bola otvorená trieda nultého ročníka na našej škole. Po vyšetreniach 
CPPPaP a súhlase rodičov  bolo do nultého ročníka zaradených 9 žiakov. Všetci žiaci sa 
adaptovali na školské prostredie a v školskom roku 2016/2017 budú zaradení do  
1. ročníka ZŠ. 

 
O) Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti s nedostatkami 
 
      Škola dosahuje dobré výsledky vo vedomostiach žiakov IX.roč. v slovenskom jazyk 
a matematike, viď výsledky Tetovanie 9. Veľmi dobré výsledky sú v oblasti výtvarnej 
výchovy , dobré výsledky v oblastiach hudobnej výchovy, telesnej výchovy. 
 
K pozitívam našej školy patrí:        
 -   veľmi vysoká kvalifikovanosť a vysoká odbornosť vyučovania,  
- ďalej záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie 
- uplatňovanie nových trendov vo vyučovaní,  
- veľmi dobré vybavenie školy najnovšou IKT technológiou 
- priateľský a humánny  prístup učiteľov k žiakom 
- široké spektrum výchovnovzdelávacích, mimoškolských  činností a aktivít, ktorými 

rozvíjame prirodzené danosti, záujmy  a talent detí 
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príležitosti :                                  
 -   rozšírením tvorby projektov  v spolupráci so zriaďovateľom,  OZ  rodičov  a inými 

subjektami  skvalitňovať  podmienky pre výchovnovzdelávaciu prácu školy. 
 

  
oblasti, v ktorých sú nedostatky: 
-  nezáujem rómskych  rodičov o prácu ich detí v škole a školské výsledky, ktorý ovplyvňuje 

našu prácu napriek dobrej spolupráci s komunitnými pracovníčkami 
- dochádzka detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je slabá, vymeškávajú veľký počet 

ospravedlnených hodín ( aj neospravedlnených ), s čím úzko súvisí  ich horší prospech  
- rezervy v  propagácii výsledkov školy na verejnosti 
- rezervy v spolupráci školy s rodičmi 
 
riziká :     
-    zlý demografický vývoj, 
-    nedostatok pracovných príležitostí, s tým súvisiaca vysoká nezamestnanosť v obci aj        

v regióne,  
-   zhoršujúce sa sociálne podmienky rodín.  

 
P) Príprava na výkon povolania, uplatnenie žiakov na prac. trhu 
Všetci žiaci, ktorí prejavili záujem o štúdium na stredných školách boli prijatí. 
 
Umiestnenie deviatakov:   
Gymnázium – 5 
SOŠ s maturitou – 6 
Pedagogická škola – 2 
SOŠ – 1 
Ostatní žiaci z nižších ročníkov: SOŠ – 6 žiakov, ktorí ukončili u nás PŠD 
Ukončili PŠD: 3žiaci v šiestom ročníku 
 

II. 
A) Psychohygienické podmienky  
- sú všetky dodržiavané okrem niektorých zásad pri tvorbe rozvrhu hodín ( nezabezpečenie   
výučby slovenského jazyka a matematiky len na prvých hodinách) 
 
B) voľnočasové aktivity školy  
 

1. Mladí novinári, 2. st.              Mgr. Krupová  

2. Literárno - etický krúžok, 1. st. Mgr. Vaculčiaková    

3. Výtvarný krúžok, 1. st.             Mgr. Zlúkyová 

4. Výtvarný krúžok, 2. st.  Mgr. Skladaná 

5. Dejepis plus, 2. st.   Mgr. Pravotiaková    

6. Ľudový tanec a spev, 1., 2. st.    Mgr. Huťová   

7. Počítač hrou, 1. st.         PaedDr. Kanošová 

8. Informatika, 2. st.          Mgr. Kantorisová 
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9. Florbalový krúžok, 2. st.  Mgr. Šajša 

10. Futbalový krúžok, 1. st.  Mgr. Šajša  

11. Estetický krúžok, 1. st.  Mgr. Bialiková 

12. Mladí výtvarníci, 1. st.  Mgr. Sidorová   

13. Krúžok tvorivosti, 2. st                       Mgr. Datková 

14. Malí bádatelia, 1. st.                         Mgr. Šajšová 

15. Anglický jazyk, 2. st.                          Mgr. Kalmanová 

16. Šachový                                              p. Kanoš      

  

C) spolupráca školy a rodiny, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom  
 

            Naši rodičia pracovali ako zaregistrované občianske združenie. 
Škola vyšla v ústrety požiadavkám rodičov a v spolupráci s obcou zabezpečila vo svojich 
priestoroch vyučovanie hudobného, tanečného a výtvarného odboru žiakov prihlásených do 
ZUŠ Polomka. Škola poskytuje priestory telocvične pre potreby občanov Pohorelej. 
Aj v tomto školskom roku sme prenajali nevyužívané priestory  pre elokované pracovisko 
Spojenej strednej školy Brezno. Túto školu navštevujú prevažne naši bývalí žiaci zo SZP, čím 
sme vlastne dosiahli, aby títo žiaci pokračovali v ďalšom štúdiu v dvojročnom učebnom 
odbore a tým získali vzdelanie, ktoré im umožní zamestnať sa. 
 
D)  vzájomné vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní   
 

Škola úzko spolupracuje so svojim zriaďovateľom, s Rodičovským združením pri ZŠ 
v Pohorelej, a Radou školy. Dobrá spolupráca funguje aj s OZ OPORA Pohorelá, s NAPANTom,  
s Národným parkom Muránska planina, s Požiarnym zborom v Pohorelej, s Policajným 
zborom v Pohorelej, so Zväzom protifašistických bojovníkov .  Pri riešení problémov žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia je účinná najmä spolupráca s pracovníčkami  
Komunitného centra vo Vaľkovni a aj v Pohorelej. Pravidelné sú kontakty s Centrom 
pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie  Brezno a CŠPP Revúca.  

  V  environmentálnej   a  kultúrnopoznávacej oblasti bezprostredne spolupracujeme s 
organizáciou Strom života,  OZ TATRY, Lesmi SR, š.p., Oceňujeme spoluprácu s firmou 
Bartrans Pohorelá a s poľnohospodárskym družstvom AGRO Pohorelá. 

 Počas celého školského roka spolupracujeme s Materskou školou v Pohorelej  a vo 
Vaľkovni - najmä pri príprave zápisu žiakov do prvej triedy, ale aj vzájomnými návštevami 
žiakov  a vyučujúcich prvého ročníka s deťmi a učiteľkami v škôlke uľahčujeme adaptačný 
proces detí na školu. 

 
 

   
Správa bola prerokovaná na PR dňa     5. 10. 2016          
 

Mgr. Jozef Šajša,  
                                                                                                         riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá 


