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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, jej výsledkoch 
a podmienkach  za školský rok 2017/2018 

 

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 Atestácie 

Riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša 1. 

Zástupca riaditeľa  pre ZŠ Mgr. Erika Bialiková 1. 

Zástupca riaditeľa pre MŠ PaedDr. Dagmar Krupová 2. 

 
Údaje o rade školy 
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá bola 
ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po 
voľbách dňa 7.12.2016 – 13.12.2016. Funkčné obdobie začalo ustanovujúcim zasadnutím 
31.01.2017 na obdobie 4 rokov. 
 

Rada školy Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za 

Predseda rady školy Mgr. Ivana Zlúkyová pedagogických zamestnancov ZŠ 

Členovia Štefánia Pohorelcová   pedagogických zamestnancov MŠ 

 Ing. Marcela Frajtová nepedagogických zamestnancov 

 Mgr. Jana Vojtková  rodičovská verejnosť MŠ 

 Mgr. Ivana Vojtko Kubandová rodičovská verejnosť ZŠ 

 Mgr. Martina Tlučáková rodičovská verejnosť ZŠ 

 Ing. Róbert Tlučák rodičovská verejnosť ZŠ 

 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 

 
Školský parlament 
V školskom roku 2002/2003 vznikol ako prejav demokratizácie a humanizácie na škole žiacky 
parlament. V ňom sa žiaci prostredníctvom zverených kompetencií, rozhodovacích 
právomocí a spoluzodpovednosti učia demokraticky vystupovať a spolupracovať, tolerovať 
odlišné názory i niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie. 
 
Zloženie školského parlamentu v roku 2017/2018 
Predseda: Marek Fiľo IX.A, Aneta Haľaková IX.A 
Členovia:  Karolína Pinčiarová IV.A, Bianka Tlučáková V.A, Christopher Suchánek V.A, Nikola 

Pištoľová VI.B, Petra Kantorisová VII.A, Jakub Bútora VIII.A, Lukáš Radič VIII.B. 
                         
Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej 
Výbor  občianskeho rodičovského združenia je iniciatívny orgán rodičov žiakov školy. Schádza 
sa pravidelne raz za štvrťrok, v prípade potreby na mimoriadnych zasadnutiach. 
Predseda:  Jaroslav Sedmák, podpredseda Mgr. Martina Tlučáková 
Členovia: Mgr. Jozef Šajša, Janka Gajdová, Janka Rajniaková, Zuzana Gažúrová, Janka 
Kamzíková, Mgr. Martina Mikolajová,  
REVÍZNA KOMISIA:   predseda - Zuzana Pompurová, členovia- Jana Hlaváčová,  Mariana 
Gandžalová 
 
Spolupráca so ZO OZ PŠaV  
- riešenie individuálnych a kolektívnych vzťahov na základe kolektívnej zmluvy 
- riešenie pracovných priestupkov 
-spolupráca pri zlepšovaní pracovného prostredia, zabezpečovania BOZP 
- spoločné kultúrne, športové a relaxačné akcie  
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B) Údaje o počte žiakov v škole   

Ročník Počet tried Počet žiakov 
k 30.6.2018 

Z toho ŠVVP Z toho v špeciálnej 
triede 

1. 1 25 0 0 

2. 3 33 1 8 

3. 2 30 5 0 

4. 1 17 0 0 

5. 1 22 0 0 

6. 2 36 3 12 

7. 1 19 1 0 

8. 2 26 1 9 

9. 1 12 0 0 

Spolu 14 220 11 29 

 
Údaje o počte žiakov v školskom klube detí   

Oddelenie Počet žiakov k 30.6.2018 Spolu 

1. Oddelenie ( Mgr. Halušková) 16 
42 

2. Oddelenie ( Bc. Lakandová) 26 

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

Celkový počet zapísaných ( 04 / 2018) 33 

Z toho počet odkladov školskej dochádzky 0 

 
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 
  

12 
     

12 
   Gymnázium                     

 
3 

     
3 

   Gymnázium 5-ročné (bilingválne) z 8. 
roč. 

 
  

 
1 

     
1 

   Gymnázium 8-ročné               
           Stredná odborná škola 

     
  

 
   5 

    
5 

  Konzervatórium                 
           Odborné učilište                 
 

   2 
     

2 
   Iný 

umel.smery                           
 

  2 
     

2 
    

D) Ukončenie školskej dochádzky 
Ukončili PŠD (deviataci + ukončenie PŠD)..........................................................................20 
Prestúpili na inú ZŠ.............................................................................................................. 0 
Pokračovali v ďalšom štúdiu z nižších ročníkov.................................................................. 3 
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E) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov     
Trieda  Prospel s 

vyznamenaním 

Prospel 

veľmi dobre 

Prospel Neprospel Neklasifik. 

CH D CH D CH D CH D  

I.A 0 0 18 1 6 

(4CH,2D) 0 0 0 0 7 11 0 1 

II.A 12 3 3 0 1 

(1D) 8 4 2 1 2 1 0 0 

II.B 0 0 8 0 0 

0 0 0 0 4 4 0 0 

II.C 0 1 1 4 0 

 0 0 0 1 0 1 2 2 

III.A 9 1 4 0 1 

(1CH) 4 5 0 1 3 1 0 0 

III.B 0 8 7 0 0 

0 0 5 3 5 2 0 0 

IV.A 11 2 4 0 0 

5 6 1 1 2 2 0 0 

V.A 10 1 8 2 1 

(1D) 5 5 0 1 5 3 0 2 

VI.A 6 2 11 3 2  

(2CH) 4 2 1 1 4 7 1 2 

VI.B 0 0 12 0 0 

0 0 0 0 9 3 0 0 

VII.A 2 6 8 1 2 

(1CH,1D) 1 1 4 2 4 4 0 1 

VIII.A 7 3 5 2 0 

4 3 2 1 4 1 2 0 

VIII.B 0 0 9 0 0 

0 0 0 0 4 5 0 0 

IX.A 5 4 3 0 0 

3 2 2 2 2 1 0 0 

SPOLU 62 31 101 13 13 

34 28 17 14 55 46 5 8 8 5 
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I.A 25(6) 11(3) 2 168 114,11     0   0 24   0 0 

II.A 19(1)   9 3 137 174,28   19   1,06 20   2 0 

II.B   8   8 2 752 344 207 25,88   8   0 0 

II.C    6   6 2 840 473,3 154 25,66 30 17 4 

III.A 15(1)   4 2 007 133,8   40   2,67 16   5 1 

III.B 15 15 4 754 316,9 280 18,67 17 13 7 

IV.A 17   6 2 959 174,05     0   0   5   0 0 

I.-IV. 105 (8) 59(3) 20 617 210,38 

( 98  ž.) 

700    7,14  

(98  ž.) 

120 37 12 

V.A 22 (1) 10 4 325 205,95 206   9,81   10 14 0 

VI.A 24(2) 13(2) 4 721 214,59 119   5,41   20   2 2 

VI.B 12 12 3 599 299,92 250 20,83   35 31 9 

VII.A 19(2) 11(2) 5 673 333,71   53   3,12     8   3 0 

VIII.A 17   4 3 713 218,41   40   2,35   35   4 1 

VIII.B 9   9 3 663 407 366 40,66   18 23 5 

IX.A 12   0 2 004 167     1   0,08   15 0 0 

V.-IX. 115 (5) 59(4) 27 698 251,80 

 (110 ž.) 

1 035   9,41 

(110 ž.) 

141 77 17 

I.-IX. 220 

(13) 

118 

(7) 

48 315 232,28 

(208 ž.) 

1 735   8,34 

(208 ž.) 

261 114 29 
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Výsledky externého merania -  Testovanie 5     22.11.2017  
 

Predmet Žiakov 
Priemer školy Priemer SR 

Rozdiel % 
Body Úspešnosť % Úspešnosť % 

  SJL 
   

  20 
  

  
 

16,2 
  

  
 

54,00 
   

  
 

62,80 
   

  -8,80 
  

  

  MAT 
   

  20 
  

  
 

14,1 
  

  
 

47,00 
   

  
 

64,70 
   

  -17,7 
  

  

 
Výsledky externého merania -  Testovanie 9     21.3.2018 
 

Predmet Žiakov 
Priemer školy Priemer SR 

Rozdiel % 
Body Úspešnosť % Úspešnosť % 

  SJL 
   

  12 
  

  
 

15,7 
  

  
 

62,70 
   

  
 

63,00 
   

  -0,30 
  

  

  MAT 
   

  12 
  

  
 

11,8 
  

  
 

58,80 
   

  
 

55,90 
   

          +2,9 
  

  

     V okrese Brezno sme sa umiestnili v oboch testovaných predmetoch na vynikajúcom 3. mieste. 
 
F) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2017/2018 
 

V 4. a 8.,9. ročníku sme  postupovali podľa štátneho a školského vzdelávacieho 
programu.  
V 1.,2.,3.a 5., 6., 7. ročníku sme postupovali podľa inovovaného štátneho a inovovaného 
školského vzdelávacieho programu. 
V 2. a 6. ročníku - špeciálne triedy – sme postupovali podľa inovovaného štátneho 
a inovovaného školského vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. 
V 8. ročníku sme  postupovali podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu pre 
žiakov s mentálnym postihnutím.  

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

zamestnancov školy k 30.6.2018:  
  

Pedagogickí zamestnanci                       Počet 

    úplné stredné všeobecné 4 a 5 ročné                               0     

            nekvalifikovaní                                             0     

  dopĺňajúci si kvalifikáciu                                     0     

  začínajúci                                                 0     

  samostatní                                           
  

12 
 

  

  1. atestácia                                               10     

  2. atestácia                                               2     

    Odborní zamestnanci (projekt ŠOV) 
    

2 
  Spolu                                                     26     

 
nepedagogickí zamestnanci v ŠJ: 4 (1 vedúca ŠJ, 1 vedúca kuchárka, 2 kuchárky) 
nepedagogickí v ZŠ: 6 (4 upratovačky, 1 školník, 1 ekonómka) 
pedagogickí v ŠKD: 2   
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pedagogickí v ZŠ : 24  
z toho asistenti učiteľa v ZŠ: 2 + 2 (projekt ŠOV) 

odborní zamestnanci: 2 (projekt ŠOV) 
 
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 Bc. Lakandová Dáša – špeciálna pedagogika 

Funkčné  

Aktualizačné  

Vlastné 
aktualizačné 

 

Prípravné 
atestačné 

2. atestácia - Mgr. Kantorisová Renáta, PaedDr. Kanošová Gabriela 
1. atestácia – Mgr. Kalmanová, Mgr. Krupová 

Inovačné  

Špecializačné 
inovačné 

 

Funkčné 
inovačné 

 

Kvalifikačné  

 
I) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
  

Aktivity žiakov a výsledky v školských súťažiach a olympiádach 
 

 Vystúpenie žiakov DFS Mladosť v Polomke Horehron, Horehron, ty krásny Horehron – 
Huťová,  

 25.8.2017 Úprava areálu školy AGROPOHORELÁ - Šajša 

 8.9.2017 Medzinárodná súťaž Krásná jako kvítka Adam Kanoš – Skladaná, 

 XXVI. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Škultétyho rečňovanky 
Bibiána Zlúkyová – Zlúkyová, 

 September, október 2017 Fiktívna firma Zdravý fast food – Šajšová, Bialiková, Sidorová, 
Kantorisová M., Holková, Frajtová, 

 18.10.2017 Školské kolo šach 1. miesto chlapci Adam Kanoš,  1. miesto dievčatá Bianka 
Tlučáková, 1. miesto družstvá ZŠ s MŠ Pohorelá – Kanoš, 

 September 2017 Výstavka kníh – Lakandová - knihy do pedagogickej a žiackej knižnice 

 7.9.2017 Starting and Ending lessons, školenie Banská Bystrica - Kalmanová  

 8.9.2017 Slovenské a slovanské dejiny – Bialiková 

 11.9.2017 Školenie Eduzber – Šajša, Bialiková 
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 12.9.2017 CPPPaP Brezno 8. a 9. ročník zisťovanie profesijných kompetencií – Kantorisová 
R. 

 28.9.2017  Účelové cvičenie 2. stupeň – Kanošová K. a vyučujúci 2. stupňa 

 29.9.2017 O putovný pohár starostky obce Beňuš 2. miesto mladší žiaci Adam Kuklica, 
Matej Mišurda, Bibiána Zlúkyová, 2. miesto starší žiaci Marek Fiľo, Kristína Gandžalová, 
Jakub Bútora – Kanošová K. 

 20.9.2017 Školenie Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ – Šajša, Bialiková, 
Sidorová, Frajtová 

 20.9.2017 Technika – Pripravuje na skutočný život!, školenie Banská Bystrica - 
Pravotiaková  

 28.9.2017 – 29.9.2017 Zisťovanie dopadu multikultúrnej výchovy na postoje žiakov, 
školenie Liptovský Mikuláš – Kantorisová M., Bialiková, Holková, Baksová, Šajšová  

 Septembet, október 2017 Zber šípok 85,70 kg – Kanošová K.  

 8.10.2017 Fotenie – Bialiková 

 11.10.2017 Futbalový turnaj „Futbalom proti rasizmu“ Závadka nad Hronom 3. miesto 
Koky Lukáš, Šarišský Marek, Bútora Jakub, Havran Marek, Pokoš Mário, Klimko Jozef  - 
Šajša 

 11.10.2017 Doprovod žiaka CPPPaP Brezno – Baksová 

 12.10.2017 Porada Polomka – Šajša 

 12.10.2017 a 13.10.2017 Experimentovanie po nemecky školenie Žilina – Huťová 

 13.10.2017 Práca s rómskymi  komunitami, školenie Poprad – Kantorisová M., Holková 

 16.10.2017 Deň zdravej výživy – Šajšová, Kantorisová M., Holková, Bialiková, Sidorová, 
Frajtová 

 16.10.2017 Založené ihrisko JA parkour - Šajšová 

 18.10.2017 Majstrovstvá okresu Brezno v šachu 1. miesto Adam Kanoš, 1. miesto Bianka 
Tlučáková, 1. miesto ZŠ s MŠ Pohorelá 

 18.10.2017 Obchodovanie s ľuďmi beseda – KC Pohorelá 

 23.10.2017 – 27.10.2017 Plavecký výcvik 4.A – Šajša, Kanošová G. 

 23.10.2017 Knižnica otvorená všetkým – Lakandová, Skladaná 

 23.10.2017 Doprovod žiaka CPPPaP Brezno - Baksová 

 23.10.2017 Vystúpenie pre dôchodcov – Kantorisová M., Skladaná, Krupová, Kalmanová, 
Datková, Kantorisová M., Holková, srdiečka Halušková  

 24.10.2017 Vystúpenie pre starých rodičov a rodičov (Za Hronom a Vaľkovňa) – 
Kantorisová M., Holková, srdiečka Bialiková, Datková, Sidorová 

 26.10.2017 Školenie Dajme STOP-ku extrémizmu! Banská Bystrica – Pravotiaková 

 26.10.2017 Školenie Rozpočtové pravidlá Poprad – Frajtová 

 27.10.2017 Lampiónový sprievod – Šajšová, Bialiková, Šajša, Vaculčiaková, Huťová, 
Kanošová K., Mikolajová, Holková, Kantorisová M., Simanová, Frajtová, Kolláriková, 
Sivičeková, Fillová, Krupová S., Danieličová 

 31.10.2017 Doprovod žiaka na psychiatrickom vyšetrení v Banskej Bystrici - Baksová 

 Október 2017 Výstavka kníh IKAR – Lakandová, knihy do pedagogickej a žiackej knižnice 

 6.11.2017 Hudobno- vzdelávacie environmentálne predstavenie „Komu sa nelení, tomu sa 
zelení“ – Bialiková 

 8.11.2017 Brigáda v areáli školy so žiakmi – Holková, Kantorisová M., Baksová, Šajšová 

 8.11.2017 Medzinárodná štúdia TIMSS 2019 – Šajša, Kanošová G., publikácie do 
pedagogickej knižnice: 
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 Október 2017 kniha do žiackej knižnice: 

 9.11.2017 Exkurzia 2. stupeň Martin Matica slovenská – Skladaná, Krupová, Kalmanová, 
Pravotiaková 

 10.11.2017 Exkurzia Mincovňa v Kremnici – Šajšová, Bialiková, Sidorová, Šajša, Frajtová 

 10.11.2017 CPPPaP Brezno – Kantorisová R.  

 10.11.2017 Práca s rómskymi  komunitami, školenie Poprad – Kantorisová M., Holková 

 10.11.2017 – 3. ročník detskej výtvarnej súťaže: „Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ 2017 1. 
miesto 2. kategória Liliana Bernadičová, 3. miesto 3. kategória Janka Kamzíková, 
Špeciálne ocenenie 3. kategória Silvia Ševcová  - Skladaná 

 13.11.2017 Stretnutie Postoje žiakov – Bialiková, Kantorisová M., Šajšová, Holková 

 15.11.2017 Vyhodnotenie projektu „Fiktívna firma Zdravý fast – food“ - Šajšová 

 16.11.2017 – Komparo 8,9 – Kantorisová, Skladaná 

 21.11.2017 Stretnutie učiteľov náboženskej výchovy a katechétov v Rožňave – 
Kantorisiová R. 

 22.11.2017 Testovanie 5 – Skladaná, Kantorisová, Šajša, Bialiková, Pravotiaková, Kanošová 
K., Sidorová, Krupová 

 24.11.2017 Vyplácanie cestovného a aktivita ŠOV vo Vaľkovni – Šajša, Frajtová, 
Lakandová, Holková, Baksová 

 24.11.2017 Zazimovanie bylinnej špirály čečinou – Bialiková 

 24.11.2017 Príprava adventného venca pred školou - Bialiková 

 28.11.2017 Krajská burza práce a informácií Banská Bystrica – Kantorisová R., Kantorisová 
M. 

 29.11.2017 Olympiáda zo slovenskáho jazyka a literatúry Brezno – Skladaná 

 30.11.2017 Všetkovedko - Huťová 

 30.11.2017 Okresné kolo Technickej olympiády kategória A 3. miesto Marek Fiľo, Štefan 
Trčan, kategória B 2. miesto Petra Kantorisová  – Pravotiaková 

 30.11.2017 Postoje žiakov aktivita – Bialiková, Kantorisová M. 

 30.11.2017 Eko Alarm úvodné informácie žiakom a učiteľom – Bialiková 

 30.11.2017 Zapojenie žiakov 6.A Ornamentálna mapa Slovenska slovenské ľudové umenie 
na hodine VYV – Krupová 

 6.12.2017 Program - Krupová, Kantorisová M., disco a ozvučenie – Kanošová K. 

 8.12.2017 Knihy do žiackej knižnice 

 8.12.2017 Obec Mikuláš program – Huťová 

 Vianočná výzdoba stromčeka, zborovne, kuchynky – Tlučáková, Simanová 

 12.12.2017 Zručný mladý Horehronec – Marek Fiľo 1. miesto jednotlivci, Marek Fiľo 
a Štefan Trčan 2. miesto družstvá – Pravotiaková 

  12.12.2017 Vystúpenie pre hostí Obecného úradu Pohorelá – Skladaná, Huťová 

 12.12.2017 Dotazník Eko Alarm – upratovačky, Bialiková 

 13.12.2017 Florbal Závadka nad Hronomžiaci 6.A, 7.A, 8.A,9.A  – Šajša 

 13.12.2017 Vianočno – novoročné pozdravy pre MŠVVaŠ SR – Halušková, Skladaná, 
Kanošová G., Sidorová, Bialiková, Šajšová, Vaculčiaková  

 Deň otvorených dverí – všetci vyučujúci  

 14.12.2017 Pytagoriáda 39. ročník žiakov 3.- 8. ročníka úspešní riešitelia P3 Juliana 
Kanošová 15 b., P4 Kristína Součeková 21 b., Nina Vojtková 21 b., Jozef Šajša 19 b., P5 
Alexandra Mecková 18 b., Bianka Tlučáková 16 b., Jakub kanoš 15 b., P7 Petra Kantorisová 
12 b., P8 Štefan Trčan 12 b., Silvia Ševcová 11 b.  – Kantorisová R. 
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 20.12.2017 Príprava kuchynky na vianočné posedenie a varenie kapustnice – Šajša, 
Bialiková, Tlučáková, Simanová, Kantorisová M., Šajšová 

 December 2017 Objednávka kníh do pedagogickej a žiackej knižnice – Skladaná, 
Lakandová, 

 December 2017 – vianočné pozdravy – Bialiková, Kanošová G., Datková, Mikolajová, 
Sidorová, Tlučáková, Holková, Vaculčiaková, Šajšová, Halušková, Skladaná, Lakandová, 
Simanová, 

 December 2017 – Ozdoby na stromček – Vaculčiaková, Simanová, Bialiková, Sidorová, 
Tlučáková, 

 21.12.2017 Vianočné vystúpenie – Huťová, Skladaná, Vaculčiaková, Šajšová, Kantorisová 
M., 

 21.12.2017 Vianočný basketbal – Šajša, Bialiková, Kanošová K., Kanošová G., Sidorová, 
Halušková, Huťová, Holková, Zibrík, 

 11.1.2018 Návšteva Komunitného centra a Materskej školy vo Vaľkovni – Šajša, Bialiková, 

 16.1.2018 Olympiáda anglický jazyk,  Adam Kanoš 9.A – Kalmanová, 

 19.1.2018 Knihy do pedagogickej a žiackej knižnice: 

 30.1.2018 Šaliansky Maťko okresné kolo – 3. miesto Matej Tešlár – Skladaná, 

 Nástenka v telocvični, straty a nálezy – Šajšová, Tlučáková, 

 Február 2018 prihlásenie do súťaží: Múdra príroda 2018 literárna súťaž Janka Kamzíková 
„Ako vidím prírodu ja“, Kukučínova litrerárna Revúca literárna súťaž Jana Halušková „Sen“ 
– Krupová, 

 5.2.2018 Projekt Eko alarm koše na papier a plasty – Bialiková,  

 7.2.2018 Hotelová a obchodná akadémia Brezno žiaci deviateho ročníka – Kantorisová R. 

 7.2.2018 Nadácia Milana Šimečku Postoje – Multikultúrna výchova školiteľ Andrej 
Návojský – Bialiková, Kantorisová M., Baksová, Holková, 

 8.2.2018 Akvizícia školských knižníc aktivita „Čítaj, aby si žil“ – Skladaná, Lakandová, 

 12.2.2018 Olepenie košov na papier a plasty, zostavenie akčného tímu školy zo žiakov 7. 
a 8. ročníka – Bialiková, 

 13.2.2018 Florbal starší žiaci okresné kolo Nemecká 5. miesto Ján Gandžala, Tomáš Antol, 
matej Mišurda, Jakub Bútora, Róbert Tlučák, Štefan Trčan, Jozef Baksa, Marek Fiľo, Jozef 
Klimko, Erik Refka, Jaroslav Sedmák – Šajša, Holková, 

 13.2.2018 Akčný tím roznášal nádoby na separovaný zber a informácie o zbere zubných 
kefiek po škole – Bialiková, 

 14.2.2018 Fotenie – Šajša, Bialiková, 

 14.2.2018 Zimná brigáda ŠOV – Holková, Baksová, Simanová, Datková, Bialiková, 

 15.2.2018 Beseda Mokrade pre 1. stupeň NAPANT Šuchaňová – Bialiková, 

 15.2.2018 Dejepisná olympiáda – 4. miesto úspešný riešiteľ kategórie D Marek Medveď, 
14. miesto Dávid Krajčí – Farský - Pravotiaková 

 Február 2018 Výstavka kníh – Lakandová, Bialiková 

 26.2.2018 – 2.3.2018 Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka Vyšné Ružbachy – Šajša, Kanošová 
G., Kantorisová, 

 26.2.2018 Eko alarm - krabice na papier a plasty -. Bialiková, 

 27.2., 28.2.2018 Školenie – Holková, 

 28.2.2018 Polomské štyri zvony 1. miesto Júlia Kanošová vlastná tvorba, 1. miesto Petra 
Kantorisová vlastná tvorba, 1. miesto Aneta Haľaková poézia, 2. miesto Jakub Bútora 
próza, 3. miesto Matej Tešlár poézia – Vaculčiaková, Krupová, Skladaná, 
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 1.3.2018 – riešenie zanedbávania PŠD – Polícia, žiaci Dalibor Šarišský a Milan Lukáč – 
Krupová, Vaculčiaková, 

 2.3.2018 14. ročník Horehronského Bučnika v zjazdovom lyžovaní Polomka, SKI Centrum – 
Kanošová K., 

 6.2.2018 Hviezdoslavov Kubín – postup do regionálneho kola II. kategória poézia Matej 
Tešlár, II. kategória próza Alexandra Mecková, III. kategória próza Kristína Gandžalová - 
Vaculčiaková, Tlučáková, Skladaná, Krupová, 

 7.3.2018 Okresné kolo súťaže Vesmír očami detí – zapojení žiaci D. Harvanová, V. 
Kuniczuková, L. Harvanová – Krupová, postup do celoslovenského kola Samuel Pompura, 
Bibiána Zlkúkyová, Alexandra Mecková, Martin Baksa – Skladaná, 

 9.3.2018 Výstavka kníh – Bialiková 
- Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov, 

  13.3.2018 Pytagoriáda P5 Obvodné kolo Brezno J. Kanoš, úspešné riešiteľky B. 
Tlučáková, A. Mecková – Kantorisová R., Gandžalová, 

 14.3.2018 Pytagoriáda P6, P7, P8 Obvodné kolo Brezno P. Kantorisová, Š. Trčan – 
Kantorisová R., Gandžalová, 

 14.3.2018 Medzníky druhej svetovej vojny okresné kolo vedomostnej súťaže základných 
škôl 3. miesto Silvia Ševcová, 3. miesto ZŠ s MŠ Pohorelá Róbert Tlučák, Marek Medveď, 
Silvia Ševcová – Pravotiaková, 

 14.3.2018 Škola má talent – Baksová, Holková, Šajša, 

 14.3.2018 Jarná výzdoba pred hlavným pavilónom- Bialiková, 

 14.3.2018 Výučbové CD audionahrávky - Šajša   

 15.3.2018 Spojená škola automobilová Banská Bystrica – Kantorisová R., 

 15.3:2018 Jarná výzdoba vestibulu nástenka, zajace s papiera – Sidorová, Halušková, 

 15.3.2018 Pozvánky „Spomienka na učiteľskú profesiu“ – Bialiková, 

 Marec 2018 Pozdravy ku Dňu učiteľov – Vaculčiaková, Datková, Bialiková, Sidorová, 
Zlúkyová, Mikolajová, Lakandová, Tlučáková,   

 15.3. 18.3.2018 Seminár Všetci spolu bez predsudkov Ružomberok – Kantorisová M., 
Holková, Baksová, 

 17.3.-18.3.2018 Kontinuálne vzdelávanie v programe s názvom „Spolupráca PZ a OZ 
v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov“ – Šajša, Bialiková, Kanošová K., Kalmanová, 
Vaculčiaková, Datková, Zlúkyová, Mikolajová, Skladaná, Krupová, Pravotiaková, 
Lakandová, Simanová, Sidorová, Huťová, Šajšová, Krešáková, 

 19.3.2018 Jarná výzdoba vestibulu zvieratká zo sena – Tlučáková, 

 19.3.2018 Klokan 100% Liliana Bernadičová (Kanošová) – Kantorisová, Datková, 

 20.3.2018 TIMSS – Kanošová G., Šajša, 

 Marec 2018 Výstavka kníh IKAR, – Lakandová, 

 Marec 2018 Fotografická súťaž ŠOV – Sidorová, Krupová, 

 Marec 2018 Jarná výzdoba jedálne a dverí do kuchynky – Gandžalová, Holková, Datková, 

 21.3.2018 Testovanie 9 – Sajša, Bialiková, Pravotiaková, Krupová, Gandžalová, 

 21.3.2018 Návrh na projekt „Nápad na folklór – Kosecké majstrovstvá v Pohorelej“ – 
Huťová,  

 22.3.2018 Hviezdoslavov kubín regionálne kolo Banská Bystrica – Krupová, 

 22.3.2018 Biblická olympiáda – Kantorisová R., Greňa, 

 23.3.2018 Projekt Eko alarm – Bialiková, Kanošová K., 

 26.3.2018 Jarné aranžmány v hlavnom vestibule – Bialiková, 
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 26.3.2018 Projekt Jednota – oddychová zóna plná života – Šajšová, 

 28.3.2018 „Spomienka na učiteľskú profesiu“ – Bialiková, Šajša, Vaculčiaková, Kanošová 
G., Skladaná, Pravotiaková, Krupová, Tlučáková, Gandžalová, Baksová, Halušková, 
Sidorová, Holková, Birková, Kolláriková, 

 4.4.2018 Spolupráca PZ a OZ v rámci projektu ŠOV stretnutie – Bialiková, Holková, 
Kantorisová M., Datková, Vaculčiaková, Zlúkyová, Šajšová, Huťová, Kanošová K., 

 6.4.2018 Gymnázium J. Chalupku Brezno – Šajša, Bialiková, Kantorisová R.,  

 6.4.2018 Posedenie ku Dňu učiteľov -  Šajša, Bialiková, Krešáková, 

 9.4.2018 Nástenka v hlavnom pavilóne ku Dňu Zeme – Pravotiaková, 

 9.4.2018 Spísanie riešenia rómskych žiakov pre pani starostku – Bialiková, Šajša,  

 10.4.2018 Záverečná správa projektu Zisťovanie postojov žiakov v multikultúrnej výchove 
– Bialiková, Kantorisoivá M., Holková, 

 11.4.2018 Zápis do 1. ročníka – Kanošová G., Zlúkyová, Šajša, Halušková, Lakandová, 
Baksová, 

 13.4.2018 Deň narcisov žiaci 8.A – Pravotiaková, 

 17.4.2018 Maľovanie pieskom – Bialiková, 

 19.4.2018 Klasifikačná porada a Rodičovské združenie – všetci vyučujúci, 

 20.4.2018 Beseda s poľovníkom a lesníkom v ŠKD – Lakandová, 

 21.4.2018 Šachový turnaj 20. ročník Brezno 1. miesto Róbert Tlučák , 2. miesto Miroslav 
Dudáš – Kanoš, 

 23.4.201 – 26.4.2018 Zber papiera – Kanošová K., Šajšová, 

 24.4.2018 Biblická olympiáda – Greňa, 

 24.4.2018 Biblia očami detí diecézne kolo umeleckej súťaže rožňavskej diecézy – kategória 
ZŠ 7.- 9. ročník 1. miesto Janka Kamzíková, kategória ZŠ 7.- 9. ročník 2. miesto Silvia 
Ševcová, kategória ZŠ 5.- 6. ročník 3. miesto Matej Tešlár - Skladaná, 

 26.4.2018 a 27.4.2018 Eko Alarm rovesnícke vzdelávanie MŠ – Bialiková, Kanošová K., 

 27.4.2018 Jarunkovej Jar Šumiac – 2. kategória – próza 1. miesto Alexandra Mecková,  2. 
kategória – poézia 1. miesto Matej Tešlár, 3. kategória – poézia 2. miesto Aneta 
Haľaková, 1. kategória – poézia 3. miesto Vanesa Pompurová, 3. kategória – próza 3. 
miesto Kristína Gandžalová, vlastná tvorba Báseň pre Kláru 2. miesto Daniel Boháč - 
Kanošová G., Vaculčiaková, Skladaná, 

 27.4.2018 Vystúpenie Gypsy Bachtale Vaľkovňa – Kantorisová M., Holková, Baksová 

 27.4.2018 Zaslané práce na súťaž „Cesty za poznaním minulosti“ múzeum SNP Banská 
Bystrica literárna súťaž Jana Halušková - Moja najkrajšia spomienka, výtvarná súťaž 
Monika Harvanová a Veronika Kuniczuková - Moja najkrajšia spomienka – Krupová, 

 28.4.2018 a 29.4.2018 Kontinuálne vzdelávanie v programe s názvom „Spolupráca PZ a OZ 
v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov“ – Šajša, Bialiková, Kanošová K., Kalmanová, 
Vaculčiaková, Datková, Zlúkyová, Mikolajová, Skladaná, Krupová, Pravotiaková, 
Lakandová, Simanová, Sidorová, Huťová, Šajšová, Krešáková, 

 29.4.2018 55. Súťažná prehliadka hudobného folklóru O Horehronskú valašku – 1. miesto 
DFS Mladosť v kategórii skupinový spev (1.- 4. ročník ZŠ), 1. miesto Alžbeta Bodnáriková 
a Lucia Gandžalová v kategórii duo spev (1. – 4. ročník ZŠ), 2. miesto Natália Pokošová 
a Kristína Gandžalová v kategórii duo spev (5. – 9. ročník ZŠ), 3. miesto DFS Mladosť 
v kategórii  ľudové hudby - Huťová, 

 30.4.2018 Kukučínova literárna Revúca 2017/2018 pre žiakov 8. a 9. ročníkov – bronzové 
pásmo v kategórii poézia diplom Janke Haluškovej – Krupová, 
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 3.5.2018 Fotenie – Bialiková, 

 4.5.2018 Slávik Slovenska 1. kategória 2. miesto Alžbeta Bodnáriková – Vaculčiaková, 
Huťová, 

 4.5.2018 Noc v škole – Kantorisová M., Holková, Baksová, 

 9.5.2018 Žiadosť na riešenie havarijnej situácie WC – Šajša, 

 10.5.2018 Projekt Šach – Šajša, 

 10.5.2018 Projekt Náučný chodník za každého počasia – Šajšová, 

 10.5.2018 Zasadenie kvetov do nádob pri autobusovej zastávke – Gandžalová, 

 11.5.2018 Exkurzia Osvienčim – Pravotiaková, Šajša, Kantorisová R., Tlučáková, Baksová, 

 11.5.2018 Premiešaný školský kompost AGRO Pohorelá – Bialiková, 

 13.5.2018 Deň Matiek – program Huťová, Krupová, Skladaná, Vaculčiaková, Zlúkyová, 
Kanošová G., Holková, ozvučenie - Kanošová K., Gandžalová, darčeky – Halušková, 
Lakandová, 

 14.5.2018 – 18.5.2018 Škola v prírode Kráľova pri Zvolene – Sidorová, Tlučáková, 

 14.5.2018 Druhá etapa projektu Eko Alarm rovesnícke vzdelávanie žiakov v téme odpady 
– Bialiková, Kanošová K., 

 14.5.2018 Nástenka ku Dňu detí vo vestibule – Pravotiaková, 

 16.5.2018 Pracovné koordinačné stretnutie „Subjekty pôsobiace v ohrozených rodinách“ 
– Bialiková, 

 17.5.2018 Futbal mladší žiaci Železiarne Podbrezová – Šajša, 

 17.5.2018 Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku – ENGLISHSTAR – Kalmanová, 

 17.5.2018 Odber krvi – Kanošová G., Zibrík, Kolláriková, 

 24.5.2018 Exkurzia Múzeum SNP Banská Bystrica – Krupová, Skladaná, Kalmanová, 

 27.5.2018 Kolovrátok Heľpa – Huťová, Gandžalová, 

 30.5.2018 Florbalový turnaj „Florbalová liga“ Brezno – Matej Mišurda, Marek Šarišský, 
Štefan Trčan, Jakub Bútora, Róbert Tlučák, Jozef Baksa, Marek Fiľo, Jozef Klimko, Erik 
Refka, Jaroslav Sedmák – Šajša, 

 31.5.2018 Aktivita ôsmakov v MŠ – Baksová, Kantorisová M., 

 1.6.2018 Deň detí 1. stupeň karneval, 2. stupeň dievčatá vybíjaná, chlapci futbal 

 4.6.2018 Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa – Kanošová K., vyučujúci,  

 5.6.2018 Dopravné ihrisko – Krupová, PK spoločenské vedy, 

 6.6.2018 atletika Polomka – ml. ž. Bibiána Zlúkyová 2. miesto hod kriketovou loptičkou, 
ml.ž. Matej Mišurda 1. miesto skok do diaľky, ml.ž. Matej Mišurda 2. miesto hod 
kriketovou loptičkou, ml.ž. Matej Mišurda 2. miesto beh na 800 m, st.ž. Janka Kamzíková 
2. miesto hod kriketovou loptičkou, st.ž. Janka Kamzíková 3. miesto skok do diaľky, st.ž. 
Daniela Mišurdová 3. miesto hod kriketovou loptičkou - Kanošová K., Holková, Šajša, 

 6.6.2018 Spolupráca s Fakultou architektúry STU Ústavu interiéru a výstavníctva 
Bratislava, doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.  Regionálny výrobok v dielňach – Šajša, 
Bialiková, 

 6.6.2018 Beseda so zdravotnou sestrou Katarínou Bernadičovou o dospievaní – Skladaná, 

 7.6.2018 Výlet Zvolen, Harmanec, Banská Bystrica – Krupová, Kalmanová, Pravotiaková, 
Kantorisová R.  

 7.6.2018 CPPPaP Brezno vyšetrenia žiakov – Šajša, Bialiková, Kantorisová, Mikolajová, 

 Projekt CLIL v nemčine – Huťová, 

 9.6.2018 Sparťanský beh – Holková, 

 9.6.2018 Juniáles – Huťová, Šajša, 
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 11.6.2018 Výlet žiakov 1. stupňa Zvolen divadielko – Zlúkyová, Huťová, Vaculčiaková, 
Kanošová G., Šajšová, 

 11.6.2018 Natretie lavičky pri jazierku  - Bialiková, 

 11.6.2018 Knihy do žiackej knižnice – Bialiková: 

 12.6.2018 Exkurzia Múzeum SNP Banská Bystrica – Pravotiaková, 

 13.6.2018 Školenie k testovaniu pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ – 
Brezno - Sidorová, Kanošová G., 

 14.6.2018 Szabóov grafický Lučenec XXI. ročník celoslovenskej a XIV. ročník 
medzinárodnej výstavy v III. kategórii odmena Liliane Bernadičovej „Cesta do školy“, v IV. 
kategórii odmena Petre Kantorisovej „Na ceste za dobrodružstvom“ – Skladaná, 
Kantorisová R., 

 15.5.2018 - 80. Výročie založenia ZŠ Telgárt – Šajša, Bialiková, 

 15.6.2018 Beseda NAPANT Šuchaňová – Pravotiaková, 

 18.6.2018 Florbalový turnaj „Florbalová liga“ starší žiaci finále Brezno – 4. miesto J. Baksa, 
M. Fiľo, A. Kanoš, J. Klimko, E. Refka, J. Sedmák, J. Bútora, R. Tlučák, Š. Trčan, M. Baksa, M. 
Mišurda - Šajša, 

 20.6.2018 Futbal „Nie rasizmu“ Telgárt – 3. miesto Štrkáč Radoslav, Koky Lukáš, Pokoš 
Ján, Šarišský Marek, Bútora Jakub, Harvan Marek, Bartoš Ivan, Bartoš Roman, Radič 
Lukáš -  Šajša, Holková, 

 20.6.2018 Výlet 9. ročník opekačka v Pohorelej, 

 21.6.2018 Klasifikačná porada, 

 21.6.2018 Poďakovanie za slohové práce na tému Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám 
rád Slovensko (bez umiestnenia) 

 21.6.2018 Výtvarná súťaž k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky „Najkrajší kút v šírom 
svete je moja rodná zem.“- ocenené práce Sára Bláhová, Gabriela Gáliková, Petra 
Kantorisová, Aneta Haľaková, Jana Kamzíková – Skladaná,  

 22.6.2018 Výlet vlakom Brezno Gypsy Bachtale – Holková, Kantorisová M., Baksová, 
Datková, 

 24.6.2018 Vystúpenie DFS Mladosť Horehronské dni spevu a tanca Heľpa – Huťová, 
Kanošová K., Šajšová, 

 25.6.2018 Výzva k prekonaniu slovenského rekordu v počte výtvarných prác na tému 
bocian prospekty z Východoslovenského múzea v Košiciach – Skladaná, 

 25.6.2018 Cesty za poznaním minulosti – literárne práce uverejnené v publikácii Kalište 
stretnutie generácií – Kristína Gandžalová – Túžba, Aneta Haľaková – Horehronie – 
Skladaná,  

 Knihy do žiackej knižnice: 

 27.6.2018 Záchranári 1. stupeň – Sidorová, 

 27.6.2018 Eko Alarm rovesnícke vzdelávanie – Bialiková, Kanošová K. 
 
 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 : 
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1. Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ – 2 asistentky učiteľa, 1 školský špeciálny 
pedagóg, 1 sociálny pedagóg (50% úväzok) 

 
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. Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ 

 
5. Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 
zručností a práca s talentami 
 

6. Akvizícia školských knižníc – „Čítaj, aby si žil“ – Národný fond umenia – 1000€ - 
obnova knižničného fondu 
 

7. Šach na školách – učebné materiály a šachovnice pre šach 
 

8. „Vynovené vianočné vystúpenie detí v Pohorelej“ – nadácia Poštovej banky 
 
K) Výsledky inšpekčnej činnosti 
 
V školskom roku 2017/2018 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.  

Areál školy je veľmi rozsiahly. Triedy sú rozmiestnené v pavilónoch navzájom 
pospájaných prekrytými chodníkmi . V budovách sa nachádza 13 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. 
 

Aktivity vedenia školy v šk.roku 2017/2018 

 25.8.2017 Úprava školského areálu – rekultivácia okolitého školského pozemku 

v spolupráci s Agro Pohorelá, 

 16.10.1017 výstavba workoutového ihrisko JAparkour 

 September, október Projekt Zdravý fast – food – vybavenie cvičnej kuchynky 
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 September 2017 Výstavka kníh – knihy do pedagogickej a žiackej knižnice: 

- Hravé úlohy pre škôlkárov 1, Hravé úlohy pre škôlkárov 2, Lev a Myš, Naše Slovensko, 

Abeceda v ZOO 

 Október  -  kniha do žiackej knižnice: Čo si myslí pes 

 Naša škola bola po zhodnotení odbornou komisiou vybraná medzi 200 škôl z celého 

Slovenska, ktoré budú zapojené do pilotného ročníka projektu Eko Alarm (koše na 

separáciu odpadu, vzdelávania, granty...) 

 8.11.2017 Medzinárodná štúdia TIMSS 2019 testovanie štvrtákov – Šajša, Kanošová G., 

publikácie do pedagogickej knižnice: 

- CD Medzinárodné merania PISA, TALIS, TIMSS, PIRLS 

- Zbierka uvoľnených úloh z prírodných vied TIMSS 2011 

-  Zbierka uvoľnených úloh z matematiky TIMSS 2011 

- Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka základných škôl NÚCEM 

2013 

- Čítanka PIRLS 2011 

 Prenosná repro bedňa so zosilovačom, mikrofón pre školskú skupinu 

 8.12.2017 Knihy do žiackej knižnice: 

- Staroveký Egypt 

- 100 Najkrajších rozprávok 

- Bylinkový receptár 

- Mačka a jej reč  

 Zrkadlá v regionálnej učebni na využívanie rytmickej gymnastiky a tanca na hodinách 

telesnej výchovy, na nácvik DFS Mladosť, ZUŠ Polomka  

 19.1.2018 Knihy do pedagogickej a žiackej knižnice: 

- Učíme sa správať bezpečne  

- Pracovný zošit Učíme sa správať bezpečne 

- CD Učíme sa správať bezpečne 

- Ako veci fungujú? 

- Poklady kultúry UNESCO Poklady prírody  

- Rozprávky slovensky anglicky 

- Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy – 25 kusov 

- Ottova ilustrovaná encyklopédia Svet prírody 

- Riekanky a pesničky pre maličké detičky 

- Ľudské telo 

 Január 2018 – Doplnenie vybavenia názorných rysovacích pomôcok učiteľa: 

- Trojuholník 60 st. (plast) 2 kusy 

- Trojuholník 45 st. (plast) 2 kusy 

- Uhlomer, plastový 2 kusy 

- Pravítko 1 m (plast) 2 kusy 

- Kružidlo prísavka krieda, fix (plast) 2 kusy 

 8.2.2018 Rekonštrukcia priestorov bufetu v telocvični 
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 Február 2018 – Zlepšenie technického vybavenia učebne IKT 

 Február 2018 Výstavka kníh, zkúpené:   

- Veľkonočné jedlá recepty od babičky 

- Múčniky pečené v mikrovlnke recepty od babičky 

- Monika Srnková Slovensko Slovakia Slowakei 

- Potulky svetom húb 

- Potulky svetom minerálov 

 9.3.2018 Výstavka kníh. Zakúpené: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov, 

 14.3.2018 Výučbové CD audionahrávky    

- Čítanka pre 1. ročník základných škôl k šlabikáru „Lipka“ (1 CD) 

- Čítanka pre 1. ročník základných škôl k šlabikáru „Virgovičová“ (1 CD) 

- Čítanka pre 2., 3., 4. ročník základných škôl (3 CD) 

- Farebné rozprávky (4 CD) 

- Literárna výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl (5 CD) 

 11.6.2018 Knihy do žiackej knižnice: 

- Pavol Škubla Slovensko hrady, zámky, kaštiele – 1 ks 
- Ottova encyklopédia zvieratá – 1 ks 
- Božena Němcová Z klenotnice našich rozprávok – 2 ks 
- Svet UMENIA od praveku po súčasnosť 2x 

 26.06.2018 – zakúpenie Interaktívnej tabule s projektorom – nultý ročník + ŠKD 

 
M) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 
      rok 2017  
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2017 sa nachádza na webovej stránke www.vykazy.sk 
Rozcestník: Výkaz k správe o hospodárení 
Archív výkazov k správe o hospodárení 
Rok: 2017 
ID protokolu: SQJLVFWCNG 
 
N) Cieľ školy na školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

Hlavné úlohy školy na školský rok 2017/2018 
  

 Dôraz klásť na vyučovací proces, rozvíjanie prezentačných zručností žiakov, rozvíjanie 
čitateľskej gramotnosti žiakov. 

 Kreatívne sa podieľať na tvorbe webovej stránky školy, prispievať svojimi tvorivými 
nápadmi na zvýšenie jej atraktivity. 

 Využívanie Dopravné ihriska v Pohorelej. 

 Realizácia projektu „Škola otvorená všetkým“, ktorého cieľom je podporiť inkluzívne 
vzdelávanie. 

 Realizácia projektu „Fiktívna firma – Zdravý fast food“. 

 Realizácia projektu „Akvizícia školských knižníc“. 

 Realizácia projektu „Vynovené vianočné vystúpenie detí v Pohorelej“. 
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I. Efektívne využívať služby školskej knižnice 
 
Cieľ – rozvíjať vzťah žiakov ku knihe a literatúre, zvyšovať čitateľské zručnosti  
Plnenie prostredníctvom: 
 

a) využívať  žiacku knižnicu na priame vyučovanie hodín SJL 
b) realizovať popoludnia s knihou spestrené dramatizáciami 
c) využívať služby školskej knižnice aj v záujmovej – krúžkovej činnosti 
d) zintenzívniť  využívanie knižničného fondu pedagógmi a žiakmi v utorok a v stredu  

 
II.  využívať IKT ako materiálny prostriedok výchovy a vzdelávania 
 
Cieľ – zručnosti a vedomosti získané v predchádzajúcich rokoch na hodinách informatiky 
uplatniť a využiť: 
 

 priamo na vyučovacích hodinách využívať: výučbové programy na matematiku,          
slovenský jazyk, nemecký jazyk  angličtinu, fyziku....,  ale aj celú sadu výučbových 
programov firmy Langmaster, Terasoft, Didakta  a programy pre I. stupeň.  Tieto 
využiť: v rôznych fázach vyučovacej hodiny ( pri osvojovaní, precvičovaní učiva a  
overovaní preberaného učiva.) 

 využívať portál www.zborovna.sk, www.datakabinet.sk pre učiteľov, na ktorý máme 
licenciu a nadväzne www.bezkriedy.sk pre žiakov 

 práca s internetom v procese samoštúdia žiakov 

 využiť internet ako zdroj informácií aj pri zadávaní žiackych projektov a referátov 

 IKT využívať aj v mimovyučovacom čase v záujmových útvaroch 

 využívať interaktívne tabule priamo vo vyučovacom procese 

 využívať PC učebňu a pripojenie na internet aj v práci žiackeho parlamentu a tvorbe 
školského časopisu 

 
III. Rozvíjať talent, schopnosti a záujmy žiakov a zapájať ich do projektov, súťaží 
a predmetových olympiád   
 
Cieľ: dať možnosť každému žiakovi prejaviť  jeho schopnosti  a dať zažiť pocit úspechu 
Prostriedky a spôsoby jej plnenia 
Práca s talentovanými žiakmi: 

a) predmetové olympiády: OSJL  p. Skladaná, p. Krupová   
  ONEJ p.Huťová, p. Krupová 
  OANJ p. Kalmanová,  
  MO     p. Kanošová G. IV.roč. 
             p, Tešlár, p. Kantorisová - II. stupeň. 
Pytagoriáda                        3. roč. –  Vaculčiaková 
                      4. roč. –  Kanošová G. 
           5. roč. –  Kantorisová R. 
           6. roč. –  Tešlár 
                                           7. roč. -   Kantorisová 
                      8. roč -   Kantorisová 
           9. roč -   Kantorisová 

http://www.zborovna.sk/
http://www.datakabinet.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
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Matematický klokan – príslušní vyučujúci matematiky v ročníkoch 
     
Vyučujúci podporujú rozvoj talentu a schopností žiakov aj ich účasťou v rôznych 
korešpondenčných aktivitách, podľa aktuálneho záujmu žiakov: 
 

b) súťaže v prednese – vyučujúce I. stupňa + vyuč. SJL ( Polomské zvony, Šaliansky 
Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko...) 

c) súťaže v literárnej tvorbe  - Európa v škole,  ...vyučujúce SJL 
d) výtvarné súťaže – Európa v škole,   Grafický Szaboóv Lučenec,  Bienále fantázie 

Martin, poľská Toruň – Medzinárodné bienále grafiky...- vyučujúce VYV,  ... 
e) spevácke súťaže –  Slovenský slávik, Horehronská valaška, ...- vyučujúce HUV 

                                      
f)  športové súťaže  a aktivity – Kanošová K., Šajša, Halušková, vyučujúce TEV I. stupeň 

 
IV. Aplikáciou poznatkov a skúseností získaných v predošlých rokoch naďalej prehlbovať 
environmentálnu výchovu  
 
Cieľ: pozitívne vplývať na vzťah žiakov k prírodnému prostrediu, k človeku a k sebe samým.  
Prostriedky a spôsoby jej plnenia: 

a) Environmentálna výchova  ako súčasť výchovno-vyučovacieho procesu sa realizuje 
priamo vo vyučovaní príslušných predmetov, v ktorých si vyučujúci ciele 
environmentálnej výchovy zapracovali do časovo-tematických plánov. Je to hlavne 
prvouka, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika. Námety, témy, pre túto oblasť 
spracuje mesačne koordinátor p. Kanošová K. a poskytne ich na nástenke 
v zborovni na využitie v jednotlivých ročníkoch.   

b) Naďalej pokračovať v spolupráci s členmi NAPaNTu a Národného parku Muránska 
planina a prizývať ich na besedy so žiakmi. 

c) V spolupráci s rodičmi pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovať brigádu za účelom 
celkovej úpravy a skultúrnenia školského areálu, oprava a doplnenie lavičiek.  

d)  Na hodinách pracovného vyučovania  sveta práce, techniky, ale aj pri práci 
s triedou starať sa o estetický vzhľad tried, chodieb, trávnatých plôch podľa 
prideleného rajónu. 

e) Starostlivosť o kvetinové záhony – vyučujúci I. a II. stupňa 
f)       Na celej škole naďalej realizovať separovaný zber odpadu v spolupráci s obcou. 

Uskutočňovať ho v každej triede, odbornej učební, školskej jedálni, ŠKD za 
spolupráce s prevádzkovými zamestnancami.   

      i)      Ochrana človeka a prírody – október     – účelové cvičenie II. stupeň                                                                          
                                                           -  jún            -  účelové cvičenie  II. stupeň                                                                         
                -  didaktické hry –I. stupeň 
 
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. Otvorenie nultého ročníka 
V školskom roku 2017/2018 sa nám nepodarilo naplniť počet žiakov pre nultý ročník. 



 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 

 

22 
 

Na základe zápisu žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 je predpoklad, že 
v školskom roku 2018/2019 nultý ročník otvoríme. 

 
Činnosť zamestnancov projektu „Škola otvorená všetkým“  
- 2 asistenti učiteľa, 1 školský špeciálny pedagóg, 1 sociálny pedagóg 

Veľkým prínosom pre žiakov je práca špeciálneho pedagóga,  ktorý sa venuje žiakom 
so ŠVVP v úzkej spolupráci s vyučujúcimi. Školský špeciálny pedagóg sa podieľal na výchove a 
vzdelávaní žiakov s ŠVVP. Poskytoval žiakom individuálne špeciálno-pedagogické, 
terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytoval konzultácie, rady a informácie vyučujúcim a 
rodičom. Podľa potreby spolupracoval s poradenskými inštitúciami/ CPPPaP v Brezne, CŠPP v 
Revúcej, Banskej Bystrici. Spolu s triednymi učiteľmi vypracoval IVVP, konzultoval dosiahnuté 
výsledky žiakov, ich hodnotenie a klasifikáciu.  

Sociálny pedagóg riešil hlavne hygienu žiakov z komunít v Pohorelej a vo Vaľkovni, 
dochádzku do školy a vysokú chorobnosť týchto žiakov a zabezpečoval písomný styk školy 
s rodičmi žiakov. 
 
Na základe odporúčania CPPPaP a CŠP bola žiakom zabezpečená pomoc asistentov učiteľa. 
Pedagógom a žiakom pomáhali na vyučovaní 2 asistenti učiteľa z projektu ŠOV a 2 asistenti 
učiteľa pre SZP a ZZ. Ich počet je k potrebám školy nedostatočný.  
 
Činnosť metodického združenia a predmetových komisií 
 

A.) V školskom roku 2017/2018 pracovalo v Metodickom združení (MZ) pri ZŠ s MŠ Pohorelá  
12 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov - 1 zástupkyňa riaditeľa školy, 7 triednych 
učiteliek, 2 vychovávateľky ŠKD, 2 asistentky učiteľa: Mgr. Vaculčiaková - vedúca PK, Mgr. 
Huťová,  Mgr. Sidorová,  PaedDr. Kanošová G., Mgr. Zlúkyová, Mgr. Halušková, Bc. Lakandová 
D., Mgr. Šajšová, Mgr. Bialiková, Mgr. Mikolajová, Bc. Tlučáková, Mgr. Simanová. 
    Pri zostavovaní plánu práce ako aj pri samotnej činnosti sme vychádzali z 
Pedagogicko-organizačných pokynov  MŠVVaŠ SR pre školy a školské zariadenia na školský 
rok 2017/2018, z metodických usmernení MŠVVaŠ SR, ŠPÚ,  zo Štátneho vzdelávacieho 
programu, Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce školy na školský rok 2017/2018, 
Školského poriadku, z analýzy dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom 
roku 2016/2017 a z minuloročného plánu MZ.                                                        
    Činnosť sme si rozdelili na 4 oblasti – metodickú, kontrolnú a hodnotiacu, 
organizačnú a tvorbu pedagogických dokumentov, učebných pomôcok a pod. 
   V metodickej oblasti sme sa zamerali na: 

1.) Rozvoj čitateľskej gramotnosti, kde sme podporovali vlastnú tvorbu žiakov a  zapájali 

ich do literárnych súťaží.  Učili sme ich využívať knihy školskej knižnice,  s ktorými 

mohli pracovať na vyučovacích hodinách i doma. Pracovali sme aj s detskými 

časopismi, podporovali sme u detí záujem o čítanie pôvodnej slovenskej tvorby. Dbali 

sme vo všetkých vyučovacích predmetoch na grafický prejav žiakov, rozvoj slovnej 

zásoby, venovali sme pozornosť čítaniu s porozumením. Dôraz sme kládli tiež na 

správnu výslovnosť a rozvoj  ústnej komunikácie. Veľkým prínosom v tejto oblasti bol 

už 3. ročník súťaže „O najlepšieho čitateľa triedy“, kde 3 žiaci z každej triedy boli 

odmenení peknými knihami. 
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2.) Rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, kde sme využívali na pohyb pre žiakov aj iné 

predmety ako TSV, vytvárali sme vhodné spojenia  predmetov a tém na vychádzky do 

okolia a pobyt na čerstvom vzduchu. Podporovali sme u detí netradičné formy práce 

na hodinách. Žiaci 3. ročníka absolvovali školu v prírode.  

3.) Rozvoj environmentálnej výchovy, kde sme kladný vzťah k prírode rozvíjali na 

vyučovaní (najmä na PDA, VLA, VYV, PVC), ale aj vychádzkami do prírody, besedou 

s pracovníčkou NAPANT-u p. Šuchaňovou, projektom EKOALARM pod vedením p. 

zástupkyne Mgr. Bialikovej a tiež spomínanou školou v prírode. 

4.) Využívanie nových metód a foriem práce, kde sme uplatňovali na vyučovaní 

zážitkové učenie, rozvíjali kritické myslenie žiakov a ich tvorivosť, využívali prvky ITV, 

pracovali s PC, IT, dataprojektormi v triedach i v počítačových učebniach a využívali 

pri tom dostupné výučbové programy. 

5.) Rozvoj spolupráce, kde spolupracovali triedne učiteľky  s vychovávateľkami ŠKD pri 

zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, pri riešení výchovných problémov, 

pri informovaní rodičov žiakov o prospechu a správaní žiaka. Zároveň pravidelne 

spolupracovala triedna učiteľka prvého ročníka ZŠ s učiteľkami MŠ pri zaškoľovaní 

budúcich prvákov i pri ich zápise do 1. ročníka. 

6.) Starostlivosť o nadaných, talentovaných, ale aj zaostávajúcich a slabo prospievajúcich   
žiakov. Tých prvých sme zapájali do rôznych súťaží, v ktorých mohli rozvíjať svoj 
talent a preukázať svoje schopnosti a zručnosti, pre tých druhých sme pripravovali 
materiály pre ich individuálnu prácu zodpovedajúcu ich možnostiam a schopnostiam. 
Obom skupinám žiakov sme sa venovali individuálne, výraznú pomoc im poskytovali 
aj pani asistentky. Vypracovali sme  individuálne plány pre začlenených žiakov, podľa 
ktorých mohli napredovať primerane svojim potrebám a pracovnému tempu. 

  V kontrolnej a hodnotiacej oblasti sme sa zamerali na: 
1.) Zisťovanie úrovne vedomostí v SJL, MAT, PVO, PDA, VLA – realizovali sme vstupné a 

výstupné previerky. 

2.) Viedli sme si prehľad o kontrolných diktátoch zo SJL v 2. – 4. ročníku, spracovali sme  

javovú analýzu diktátov. Archivovali sme žiacke práce podľa pokynov vedenia školy.  

3.) Viedli sme si prehľad o vstupných a výstupných previerkach z SJL, MAT, PVO, PDA, 

VLA. 

4.) Podľa plánu (viď zápisnica z 1. stretnutia MZ) sme zrealizovali vzájomné hospitácie 

triednych učiteľov a vychovávateľov ŠKD. 

5.) Vedúca MZ kontrolovala priebežne plnenie zverených úloh podľa plánu MZ. 

V organizačnej oblasti sme sa zamerali na:  
1.) Organizovanie postupových školských i jednokolových celoslovenských súťaží: 

Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, vlastná tvorba žiakov, Pytagoriáda, MAKS, 
Klokan, Slávik Slovenska  a pod. 

2.) Organizovanie besied, tematických výstav, návštevy divadelného predstavenia a pod. 

pre žiakov aj v mimo vyučovacom čase. 

3.) Organizovanie koncoročného školského výletu. 
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4.) Rozvoj spolupráce s materskou školou v záujme zníženia problémov adaptácie detí v l. 

ročníku ZŠ.  

 
Pri tvorbe pedagogických dokumentov, učebných pomôcok a pod. sme sa zamerali na: 

1.) Prípravu a tvorbu TVVP vo všetkých predmetoch 4. ročníka a iTVVP v 1. – 3. ročníku.      
2.) Prípravu a dopĺňanie metodických listov, testov, prezentácií a pracovných listov pre 

žiakov – vytvorenie databázy /v počítači  + papierová forma/ v zborovni. 
3.) Prípravu materiálov pre školský časopis, uverejňovanie v ňom rôznych prác žiakov, ich 

výsledkov v súťažiach a prípravy rôznych aktivít (súťaží, besied, tvorivých dielní a pod.) 
na 1. stupni ZŠ. 

 
    Hlavnou celoročnou úlohou bol aj v tomto školskom roku „ROZVOJ ČITATEĽSKEJ 
GRAMOTNOSTI ŽIAKOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA“. Je to naša dlhodobá úloha s cieľom 
odstrániť značné nedostatky v čitateľskej gramotnosti žiakov. Hlavnú úlohu sme si 
rozpracovali do čiastkových úloh (viď plán práce MZ), ktoré sa nám viac – menej podarilo 
splniť primerane schopnostiam žiakov. Potvrdili nám to výsledky testov čitateľskej 
gramotnosti, ktoré sme realizovali dvakrát do roka (po 1. polroku aj na konci druhého 
polroka). 
    Úspešne sme zrealizovali už 3. ročník súťaže o najlepšieho čitateľa triedy, vďaka čomu 
sa nám podarilo získať viac žiakov – čitateľov. (Vyhodnotenie – viď zápisnica z 3. zasadnutia 
MZ v júni 2018.) 
    V školskom roku 2017/2018 sme uskutočnili 3 zasadnutia MZ.  
Na prvom zasadnutí v auguste sme si pripravili spoločne plán práce MZ a dohodli sme sa na 
tom, ktoré aktivity budú pre naše MZ prioritné. Oboznámili sme sa s najdôležitejšími bodmi 
POP pre nový školský rok ako aj s úlohami vyplývajúcimi z plánu práce našej ZŠ. 
Na druhom zasadnutí vo februári sme si vyhodnotili výchovnovzdelávacie výsledky 
jednotlivých tried a ročníkov 1. stupňa ZŠ za 1. polrok , výsledky testov čitateľskej 
gramotnosti v 1. polroku, krúžkovú činnosť a mimovyučovacie aktivity so žiakmi za rovnaké 
obdobie. 
Na treťom zasadnutí v júni sme vyhodnocovali výchovnovzdelávacie výsledky jednotlivých 
tried a ročníkov 1. stupňa ZŠ za druhý polrok , výsledky testov čitateľskej gramotnosti, 
krúžkovú činnosť a mimovyučovacie aktivity so žiakmi za rovnaké obdobie (viď zápisnica MZ 
z júna 2018). Porovnali sme ich s prvým polrokom a prijali potrebné opatrenia.   

B.) Predmetová komisia Prírodné vedy  školskom roku 2017//2018 pracovala v  zložení: 

Ing. Anna Pravotiaková – vedúca PK, Ing. Katarína Kanošová, Mgr. Renáta Kantorisová,      

Mgr. Jozef Šajša,  Ing. Matej Tešlár,  Mgr. Žaneta Holková, Mária Gandžalová – od 05. 02. 

2018 

        Činnosť PK PV 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 prvom zasadnutí PK PV v auguste boli členovia PK oboznámení s POP na nový 
školský rok a zaoberali sa odporúčaniami týkajúcimi sa činnosti PK. Ďalej prejednali 
jednotlivé návrhy plánu práce PK na školský rok 2017/2018. Plán práce bol jednohlasne 
schválený, ostával  otvorený a  bolo možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať. 
Úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy: 
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 V tematických výchovno-vzdelávacích plánoch využívať rôzne formy a metódy  
      práce, ktoré vedú ku kreativite žiakov. 

 Modernizovať vyučovací proces. 

 Tvorba projektov.  

 Účelne využívať pomôcky, najnovšie poznatky z odbornej literatúry. 

 Orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť na rozvíjanie čitateľských kompetencií 
žiakov 

 Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením. 

 Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam 

 Zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach. 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov. 

 Rozvíjať činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu, prevenciu zdravia. 

 Podporovať a ochraňovať detské práva. 

 Venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu kritického myslenia. 

 Podporovať a zvyšovať finančnú gramotnosť žiakov. 

 Vytvárať priaznivé prostredie na využívanie IKT. 
 

   Jednotliví vyučujúci pripravili iŠkVP pre 3. a 7. ročník a predmety, ktoré budú učiť. 
   Výchovnovzdelávací proces prebiehal v  5., 6. a 7. ročníku v súlade s  iŠkVP                              
a vo všetkých ostatných ročníkoch v súlade so  ŠkVP  podľa tematických výchovno-
vzdelávacích plánov. Vyučujúci si rozdelili zodpovednosť za realizáciu olympiád, projektov, 
športových súťaží.  
     Členovia PK  sa zhodli v spoločnom motivovaní žiakov k daným predmetom 
spoločnými činnosťami s  náučnou tematikou, k tvorbe projektov, ktoré budú viesť žiakov 
hlavne k samostatnosti a tvorivosti. 
   Na druhom zasadnutí v decembri členovia predmetovej komisie vyhodnotili výsledky 
výchovno-vzdelávacieho procesu za prvý štvrťrok 2017/18  a tiež hodnotili prácu žiakov, 
odovzdávali si medzi sebou skúsenosti a poznatky z vyučovacieho procesu. Bolo vykonané 
dôsledné štvrťročné opakovanie vo všetkých predmetoch. Ďalej sme analyzovali 
vyhodnotenie výsledkov testovania  KOMPARO 8. a 9. ročník, z predmetov matematika, 
biológia, geografia a všeobecné študijné predpoklady 
    Členovia predmetovej komisie kontrolovali plnenie úloh PK  v 1. štvrťroku podľa plánu 
práce. Úlohy boli splnené. Tematicko – výchovné vzdelávacie plány boli vo všetkých 
predmetoch splnené v súlade s platnými učebnými osnovami. 
    Počas práce s talentovanými žiakmi sa veľká pozornosť venovala individuálnemu 
prístupu. Žiaci boli  na vyučovacích hodinách i prácou na krúžkoch vedení k samostatnosti, 
hlavne pre dosiahnutie lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov, umiestnení v súťažiach i na 
olympiádach. 
   Tretie zasadnutie sa konalo vo februári za účelom vyhodnotenia výchovno – 
vzdelávacích výsledkov za I. polrok. Všetci zúčastnení sa vyjadrili ku výchovno-vzdelávacím 
výsledkom a prospechu žiakov. Ďalším bodom bolo vyhodnotenie testovania žiakov 5. 
ročníka T5-2017. Priemerná percentuálna úspešnosť školy z matematiky bola 47 %.  
   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. Prehodnotili sme ďalší postup 

učiteľov a žiakov deviatych ročníkov pri príprave na Testovanie 9 - 2018. V rámci PK PV boli 
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organizované školské kolá Pytagoriády, biblickej, 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 9-2018, zhodnotili sme umiestnenia žiakov na stredné školy a súťaže. 
Priemerná percentuálna úspešnosť školy z matematiky bola 58,8 %.  Všetci žiaci deviateho 
ročníka boli prijatí na stredné školy. V marci sa naši žiaci od prvého po deviaty ročník zapojili 
do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN.  
    Predmetová komisia v tomto školskom roku naďalej pokračovala v plnení 
všeobecných i špecifických cieľov, vychádzajúcich zo záväzných dokumentov MŠ SR a 
dokumentov našej školy. Rešpektovali sme špecifické pomery, vnútorné potreby školy, 
potreby žiakov a pedagogických zamestnancov. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme 
rešpektovali individuálne zvláštnosti žiakov a plnili ich potreby. Snažili sme sa  zlepšiť školskú 
dochádzku žiakov ako aj ich výchovno-vyučovacie výsledky formou zvýšenej motivácie a 
zapájaním žiakov do atraktívnejších foriem mimoškolskej činnosti. 
 
C.) V  školskom roku 2017/2018 pracovala predmetová komisia – spoločenské vedy 
v zložení: Mgr. Mária Skladaná - vedúca PK, Mgr. Mariana Krupová, Mgr. Marianna 
Kalmanová, Mgr. Ivana Datková, Mgr. Martina Kantorisová, Mgr., PhDr. Františka Baksová, 
Mgr. Ivan Greňa. 
      Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese využívali kooperatívne, interaktívne 
a zážitkové formy. Vo svojej práci so žiakmi využívali prácu s interaktívnou tabuľou, 
flipchartovou tabuľou, klasickou tabuľou, prácu na tabletoch, internetové stránky, rôzne 
pracovné listy, beletriu, encyklopédie, slovníky, knihy z Projektu „Čítaj, aby si žil“, časopisy. 
Na hodinách SJL, ANJ, NJ, HUV, VYV, INF vyrábali projekty, ktoré vystavili na stenách 
a nástenke v triedach aj v hlavnom pavilóne. Svojimi príspevkami obohacovali na webovú 
stránku školy. 
      Všetci členovia komisie pristupovali k zvereným úlohám iniciatívne a zodpovedne, 
naša činnosť sa odvíjala na základe tvorivých schopností a spolupráce jednotlivých členov 
komisie. Tento náročný školský rok bol mimoriadne bohatý rozsahom a spektrom činností, 
ale najmä dosiahnutými výsledkami. Plánované úlohy sme splnili, operatívne sme reagovali 
aj na mnohé iné podnety, ktoré nám tento školský rok priniesol. Svedčí o tom množstvo 
zrealizovaných podujatí, aktivít a súťaží.  
 
Vzdelávanie členov predmetovej komisie: 

 Členky komisie PK – spoločenské vedy Mgr. Mária Skladaná, Mgr. Marianna Kalmanová, 
Mgr. Mariana Krupová a Mgr. Ivana Datková absolvovali kontinuálne vzdelávanie 
pedagogických a odborných zamestnancov v rámci národného projektu „Škola otvorená 
všetkým“ s názvom Spolupráca PZ a OZ v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov. 
Prebehlo v dňoch 17. 3. – 18. 3. 2018 a 28. 4. – 29. 4. 2018 na ZŠ s MŠ Pohorelá. Ide o 
kreditové vzdelávanie, ktoré bude ukončené záverečnou skúškou.  

 V tomto školskom roku úspešne absolvovali 1.atestačnú skúšku  a získali osvedčenie 
o prvej atestácii na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku - Mgr. 
Marianna Kalmanová a Mgr. Mariana Krupová. 

 Práca s tabletom vo výchovno vyučovacom procese – interné vzdelávanie 
Naše kolegyne Mgr. M.Kalmanová a Mgr. M.Krupová členom komisie prakticky ukázali, ako 
sa dá tvorivo, v rôznych fázach vyučovacej hodiny, pracovať s tabletom vo výchovno- 
vzdelávacom procese. 
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 Mgr. Martina Kantorisová: 
- Zisťovanie multikultúrnej výchovy na postoje žiaka- školenie- Liptovský Mikuláš. 
- Školenie: Práca s rómskymi komunitami- Poprad (Peer skupiny.) 
- Zisťovanie multikultúrnej výchovy na postoje žiaka- školenie- Liptovský Mikuláš. 

 
Podujatia, aktivity a súťaže v školskom roku 2017/18 

 Návšteva obecnej knižnice - dňa 26. septembra 2017 navštívili pod vedením Mgr.  
M.Krupovej a Mgr. M. Skladanej žiaci 5.A, 6.A a 8.A triedy Obecnú knižnicu v Pohorelej. 
Pani Mgr. Mária Šulejová, vedúca knižnice, nám porozprávala o našej knižnici dôležité 
informácie, napr. koľko kníh sa v nej nachádza, odkedy knižnica funguje a o tom, aké je 
čítanie dôležité. Knižnicu navštívila aj Mgr. Martina Kantorisová so žiakmi 6.A triedy 

 Pro Slavis 2017 –  v septembri 2017 sme sa zapojili vďaka Mgr. Krupovej do 
celoštátnej súťaže triednych a školských časopisov. S krúžkom Mladých novinárov sme sa po 
druhýkrát prihlásili do tejto súťaže s Pohorelským školáčikom, kde sme zaslali 3 výtlačky 
nášho časopisu. 

 Európsky deň jazykov -   sa uskutočnil 26. septembra 2017. Na hodinách nemeckého 
jazyka žiaci diskutovali o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, 
ktoré sa im výučbou cudzieho jazyka otvárajú. Tvorili projekty, ktoré boli vystavené vo 
vestibule hlavnej budovy. Európsky deň jazykov vyhodnotili žiaci ako skvelý, zábavný 
a poučný.  

 Účelové cvičenie – sa uskutočnilo 28. septembra 2017. Deň sme strávili v areáli našej 
školy, kde na žiakov čakalo 8 stanovíšť s týmito úlohami: viazanie uzlov, hod granátom, 
poznávanie rastlín, streľba zo vzduchovky, hra Aktivity, streľba  na futbalovú bránu,  hod 
do basketbalového koša a poskytnutie predlekárskej prvej pomoci.  

 Čítajme spoločne – táto aktivita sa na našej škole uskutočnila dňa 24. októbra 2016. Na 
hodinách slovenského jazyka a literatúry sme so žiakmi čítali knihy z knižnice. Na ďalšej 
vyučovacej hodine sme sa o obsahu kníh rozprávali. Mgr. Krupová, Mgr. Martina 
Kantorisová, Mgr. M. Skladaná. 

 Aktivity v súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc - Mgr. Mária Skladaná, 
Mgr. Mariana Krupová, Mgr. Ivana Datková.  

 Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila 23. októbra 2017 PK – spoločenské 
vedy pri ZŠ s MŠ Pohorelá školy pestrý kultúrny program s názvom „Mojej starkej, môjmu 
starkému“. Symbolickou kytičkou uvitou z piesní a básní, tancov a dramatických výstupov 
popretkávaných hudobnými číslami si spolu so žiakmi chceli uctiť starších ľudí v našom okolí. 
Peknými pozdravmi prispeli aj deti zo školského klubu a sladkou pozornosťou p. starostka 
obce Ing. Janka Tkáčiková.  

  Dňa 9. novembra 2017 (štvrtok) sa uskutočnila exkurzia do Martina pre žiakov 2. 
stupňa. Navštívili sme Maticu slovenskú, galériu Martina Benku a tiež aj národný cintorín, 
kde sú pochovaní významní slovenskí spisovatelia a básnici. Exkurzie sa zúčastnili p. uč. Mgr. 
M. Krupová, Mgr. M. Skladaná a Mgr. M. Kalmanová.     

 V rámci Mikuláša sa uskutočnili  rôzne súťaže a pekný kultúrny program. Naši deviataci 
spolu s Mgr. M. Skladanou pripravili Mikuláša ako sa patrí, s balíčkami a tanečnou 
diskotékou. Žiaci tanečného krúžku pod vedením Mgr. M. Krupovej potešili príjemným 
vystúpením. Zaujalo aj predvianočné vystúpenie- Mikuláš s Gypsy Bachtale pod vedením 
Mgr. Martiny Kantorisovej. 

 Príprava programu na Vianočné vystúpenie pre hostí Obecného úradu v Pohorelej- Mgr. 
M. Skladaná, Mgr. Huťová. 
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 Vianočný basketbal - „Športom proti stresu“ .  V rámci podujatia „Športom proti 
stresu“ -  aktivity k Týždňu boja proti stresu  sa  členovia komisie: Mgr. Skladaná, Mgr. 
Datková, Mgr. Krupová, Mgr. Kalmanová, podieľali na príprave a organizácii  
basketbalového stretnutia medzi učiteľmi a deviatakmi (dozor pri priebehu, zapojenie do 
zápasu). Zápas sa konal 21. decembra 2017 v telocvični základnej školy.  Proti sebe nastúpili 
pedagógovia a deviataci. Športové podujatie bolo mimoriadne dramatické, prvýkrát zvíťazili 
žiaci 9.A triedy, ktorí zvíťazili vďaka súdržnosti a taktickej spolupráci.  

 Žiaci pod vedením Mgr. M. Krupovej a Mgr. Skladanej sa zúčastnili školského kola 
súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“ a následne 25.1.2018 okresného 
kola tejto súťaže.   12 škôl z okresu Brezno súťažilo v prednese povestí v troch kategóriách. 
Našu školu reprezentovala so cťou zo 7.A triedy Petra Kantorisová. Žiak 5.A triedy Maťko 
Tešlár, získal krásne 3.miesto. Súťažiacich pripravovala Mgr. Mária Skladaná.  

 Po triednych kolách sa 14.2.2018 uskutočnilo v priestoroch školskej knižnice školské 
kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťaž mala vynikajúci priebeh, 
zaujali mnohé prednesy z knižných titulov Projektu „ Čítaj, aby si žil“.  Žiakov pripravovali  
Mgr. M.Krupová a Mgr. Mária Skladaná.  
V okresnom kole nás pod vedením Mgr. M. Skladanej úspešne reprezentovali Alexandra 
Mecková- 5.A, Matej Tešlár - 5.A, Kristína Gandžalová -9.A a Aneta Haľaková -9.A. 

 „Polomské štyri zvony“ - dňa 28. februára 2018 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie, 
prózy a vo vlastnej literárnej tvorbe.  
Prednes: 
3. kategória: próza –  3. miesto -Jakub Bútora, 8.A  /Mgr. Krupová 
Poézia:  2.kat. 3. miesto - Matej Tešlár  – 5. A  /Mgr. Skladaná 
               3.kat. 1.miesto - Aneta Haľaková- 9.A  /Mgr. Skladaná 
Literárna tvorba:    Poézia: 1.miesto – Petra Kantorisová – 7.A  /Mgr. Skladaná 

 Realizácia Projektu Čítaj, aby si žil - Akvizícia knižníc- Mgr. Mária Skladaná v spolupráci 
s Bc. Dášou Lakandovou – školskou knihovníčkou. 

 Aktivity, činnosti, prehliadky v rámci akvizície školskej knižnice: Mgr. Mária Skladaná, 
Mgr. Mariana Krupová, Mgr. Ivana Datková.  

 Aktivity v Mesiaci knihy - Mgr. Ivana Datková, Mgr. Mária Skladaná, Mgr. Mariana 
Krupová. 

 Pri príležitosti Dňa učiteľov Mgr. Krupová a Mgr. Skladaná pripravili program pre 
bývalých učiteľov našej školy ku  „Spomienke na učiteľskú profesiu“. 

 „Jar Kláry Jarunkovej v Šumiaci“ 27.4.20108  -  Súťaž v prednese pôvodnej slovenskej 
poézie a prózy   
      2. kategória poézia – 1. miesto -  Matej Tešlár  – 5. A 

              2. kategória próza – 1. miesto -  Alexandra Mecková – 5. A 
          3. kategória poézia – 2. miesto -  Aneta Haľaková - 9.A 
          3. kategória próza – 3. miesto -  Kristína Gandžalová  - 9.A 

 Literárna súťaž : téma -  Báseň pre pani Kláru -  3. miesto -  Kristína Gandžalová  - 9.A 
Príprava žiakov - Mgr. M. Skladaná 

 Deň Zeme – dňa 27. apríla 2018 sme spolu so svojimi žiakmi upratovali areál 
školy a prispeli k zveľadeniu jej prírodného prostredia a priestorov. 

 Deň Matiek – dňa 13. mája 2018 sa uskutočnil program ku Dňu Matiek, ktorý s p. uč. M. 
Huťovou pripravovala Mgr. Mariana Krupová. Žiaci z 8.A recitovali a žiaci z krúžku 
moderného tanca predviedli svoje umenie. K pestrosti a zaujímavosti programu prispela aj 
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Mgr. M. Skladaná umeleckým slovom, piesňami a hudobným prejavom žiakov 5.A a 9.A 
triedy. 
 „Zober loptu, nie drogy“ - 1.6. 2017. Medzinárodný deň detí  sme venovali pohybu. 
Žiaci  2. stupňa  rozvíjali svoje danosti v športových kolektívnych hrách .  Dievčatá bojovali vo 
vybíjanej, chlapci zasa preukázali kondičku i technické zručnosti v minifutbale. Členovia našej 
komisie Mgr. Krupová, Mgr. Kalmanová, Mgr. Datková, Mgr. Martina Kantorisová sa 
podieľali na organizácii žiakov počas zápasov.       
 Účelové cvičenie – dňa 4. júna 2018 sa uskutočnilo účelové cvičenie. Žiaci aj učitelia 

v dopoludňajších hodinách na školskom dvore plnili tieto úlohy: uzly, hod granátom, 
poznávanie rastlín, streľba zo vzduchovky, slepá mapa, streľba na bránu, rambo dráha a prvá 
pomoc.  

 7.6.2018 Mgr. Mariana Krupová, Mgr. Marianna Kalmanová absolvovali so žiakmi 
školský výlet do Harmaneckej jaskyne a Zvolenského zámku. 

 21.6. 2018 absolvovala exkurziu do miestnej časti Slovenského rudohoria so žiakmi 
a rodičmi 9.A triedy Mgr. Mária Skladaná. 

 Využívanie školskej knižnice na rôzne čitateľské a tvorivé aktivity, súťaže -  celoročne 
všetci členovia PK. 

 Organizovanie vyučovacích hodín v priestoroch školskej knižnice – celoročne - Mgr. 
Mária Skladaná, Mgr. Mariana Krupová, Mgr. Ivana Datková.  
 

Iné podujatia 
Mgr. Ivana Datková 

 11.10.2017 –zapojenie do výtvarnej súťaže  „ Ako recyklujem“. Téma sa žiakom páčila. Ich 
práce boli veľmi pútavé a zaujímavé. Práce žiakov sa posielali do Bratislavy.  

 23.10.2017- „ Deň úcty k starším“  
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším, 
preto aby sme si uctili našich seniorov sa aj 8.B trieda podieľala na príprave darčekov. 
Pripravili sme pre nich papierové srdiečka s jesenným motívom, ako jeseň života- dve 
paralely, ktoré spolu súvisia. 

 „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“ 
20.11.2017- Aj tento školský rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaži „Ochranárik“ 
Žiaci si vybrali kresbu pastelkami. Téma bola pre nich poučná a zaujímava ako aj ich práce. 

 „Vianoce- sviatky radosti a pokoja“ 
13.12.2017 – sme spolu vyrobili vianočné pozdravy a ozdoby, aby sme potešili všetkých ľudí 
dobrej vôle. 

 14.3.2018- Škola ma talent  
Z našej triedy sa zúčastnili tri žiačky –Vanesa Mirgová, Žaneta Mirgová a Radka Harvanová, 
ktoré si nacvičili tanec. Za svoje vystúpenie získali pekné 3.miesto. 

 10.4.2018- V mesiaci detskej tvorby zapojenie do výtvarnej súťaže, ktorú 
Plynárenského priemyslu a Združenia Korytnačky. Žiaci si vybrali zaujímavé témy –V ríši 
zvierat a Krajina, ktorú by som chcel navštíviť. Práce sa im vydarili. 
 
Mgr. Marianna Kalmanová 
     27.10.2017 sa zúčastnila akcie Lampiónový sprievod a tvorivé dielne.  
     13.12.2017 sa žiaci prvého stupňa našej školy už po tretíkrát zúčastnili súťaže Let´s play 
v anglickom jazyku. Naši žiaci L. Bernadičová a J. Šajša sa umiestnili na 1. mieste. Súťaž 
pozostávala z písomnej časti a praktickej časti – nakupovanie v obchode s ovocím 
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a zeleninou. Okruhy : školské potreby, pocity, čísla 0-100, nakupovanie, zvieratá, moje telo, 
jedlá a nápoje. 
     17.5.2018 našich 18 žiakov prihlásila do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR. Zúčastnili sa 
jej žiaci od 2. po 7. ročník. Úlohy boli prispôsobené učivu každého ročníka zvlášť a boli 
náročné. L. Bernadičová 4. r. 100%, A. Mecková 5.r. – 99%, R. Kalman 5.r. – 98%. B. 
Zlukyová 5.r. – 96%, J. Kanoš 5.r. – 95%, J. Šajša 4.r. – 95%, J. Kanošová 3.r. – 90%. Menej 
úspešní riešitelia : B. Tlučáková 5.r.- 88%, J. Gajdová 2.r. – 86%, P. Kantorisová 7.r. – 81%, M. 
Baksa 5.r. – 80%, Ch. Suchánek 6.r. – 75%, M. Paľus 6.r.- 74%, D. Danielič 6.r. – 73%, J. 
Gandžala 6.r. – 70%, M. Trčanová 7.r. – 65%, S. Pompura 7.r. – 58%, T. Antol 7.r. – 49%. 
     So žiačkami 4. ročníka pripravili scénku Happy Birthday, ako aj iné hravé aktivity pre ich 
spolužiakov z druhej skupiny. 
 
Mgr. Marianna Krupová 
     Počas celého školského roka so žiakmi na hodinách slovenského jazyka navštevovala 
školskú knižnicu, kde si žiaci mohli vybrať svoje obľúbené knihy, čítať ich a neskôr sa mohli 
zapojiť do súťaže.    
     Lampiónový sprievod - dňa 27. októbra 2017, v piatok pred jesennými prázdninami, sa na 
našej škole uskutočnili tvorivé dielne a lampiónový sprievod ku dňu Halloweenu. Boli  tam 
zaujímavé tvorivé dielne, napr. vyrezávanie tekvíc, vytváranie halloweenských ozdôb, 
maľovanie na tvár a poniektorí piekli aj múmie. 
     Testovanie 5 – sa uskutočnilo 22. novembra 2017. Zúčastnila sa externého dozoru v ZŠ 
Šumiac. 
     Vianočná besiedka - dňa 15. decembra 2017 si so žiakmi 6.A triedy spríjemnili 
predvianočné obdobie posedením pri vianočnom stromčeku. Žiaci si objednali pizzu, počúvali 
hudbu, zahrali sa rôzne hry, tancovali a spievali.  
    Testovanie 9 – dňa 21. marca 2018 sa zúčastnila externého dozoru na ZŠ v Heľpe. 
     Múdra príroda 2018 – žiačku Janku Kamzíkovú z 8.A triedy zapojila do literárnej súťaže 
Ministerstva životného prostredia SR na tému “Zmena či premena“. Napísala slohovú prácu 
na tému „Ako vidím prírodu ja“.   
     Vesmír očami detí - žiaci 6.A triedy Dagmar Harvanová, Veronika Kuniczuková a Lucia 
Harvanová sa pod jej vedením zapojili výtvarnými prácami do tejto súťaže. 
     Kukučínova literárna Revúca - 25. apríla 2018 - 14. ročník celoslovenskej súťaže pre 
žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ. Celkovo bolo do tohto ročníka KLR zaslaných 154 literárnych prác 
od 103 autorov. Žiačka Jana Halušková z 8.A triedy získala bronzové pásmo v kategórii 
próza.   
     Grafický návrh obálky žiackej knižky – do tejto výtvarnej súťaže zapojila žiačky 6.A triedy 
Vivien Ďuricovú a Lucia Homolovú. 
      Fotografická súťaž v rámci ŠOV- z krúžku Mladí novinári zaslané fotografie Vivien 
Ďuricovej a Natálie Pokošovej zo 6.A triedy.  
     Deň Zeme – dňa 22. apríla 2018 so žiakmi 6.A triedy na hodinách slovenského jazyka 
a literatúry vypracovali plagáty ku dňu Zeme.  
      Cesty za poznaním minulosti – zaslaná literárna práca do súťaže. Téma – Moja najkrajšia 
spomienka. – žiačka Jana Halušková z 8.A. Výtvarná súťaž – žiačky Veronika Kuniczuková 
a Monika Harvanová z 6.A – téma – Moja najkrajšia spomienka. 
     MDD na futbalovom ihrisku – dňa 2. júna 2018 - aktivity pre deti počas sobotňajšieho 
dopoludnia.  

 „Ornamentálna mapa Slovenska“ - počas celého školského roka sa žiaci 6.A triedy 
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pod vedením Mgr. M. Krupovej zúčastňovali celoslovenskej súťaže umeleckého projektu. 
Výsledok projektu bude trvalou súčasťou digitálnych máp Slovenska (informáciou o našej 
obci), ktorý zvýši poznávaciu aj estetickú stránku mapy Slovenska ako súčasti mapy sveta. Je  
aj súčasťou pokusu o zápis do knihy rekordov, ktorý je motivačným prvkom projektu.  
     1. časť projektu pozostávala „z maľovaného ohniska.“ Žiaci tvorili spoločné výtvarné 
dielo, ktorého autorom boli všetci členovia triedy. Bolo kľúčom na zoznámenie sa s 
tematikou ornamentov. Trieda sa následne pred spoločným dielom odfotila a poslala do 
súťaže. Na webovej stránke  www.tatrín.sk si môžete pozrieť naše dielo. 
     2. časť projektu pozostávala z „hravého etnologického výskumu.“ Žiaci sa najprv snažili 
vypátrať ornamenty charakteristické pre našu obec Pohorelá zo starých predmetov, 
pracovných nástrojov, bytových doplnkov, obrusov, krojov, na starých fotografiách. Každý 
žiak si vybral svoj ornament, ktorý sa mu páčil a namaľoval ho. Z namaľovaných ornamentov 
sme vybrali jeden, ktoré bude reprezentovať našu obec na digitálnych mapách. Je to 
pohoreľský brusľak v podaní Vivien Ďuricovej. Touto kresbou sme sa zapojili do vedeckého 
zdokumentovania ornamentov svojej obce etnológmi, a taktiež do pokusu o zápis Slovenska 
do Guinessovej knihy rekordov v maľovaní ornamentov. Ďalšia kresba predstavuje 
pohoreľský šurc v podaní Dominiky Hrčákovej.  Všetky zúčastnené ornamenty si môžete 
pozrieť na webovej stránke pod názvom „Ornamentálna mapa Slovenska.“ 
     Školská súťaž  Túto knihu som ešte nečíta/a o prečítanej knihe zo školskej knižnice 
z novozakúpených kníh – zapojili sa žiaci Štefan Trčan a Miroslav Dudáš z 8.A. 
 
Mgr. Mária Skladaná 
Realizácia Projektu „Čítaj, aby si žil“. /organizovanie, prezentácia, vyhodnocovanie/: 

 Objednávka kníh do pedagogickej a žiackej knižnice 
 

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti a vzťahu k literatúre 

 Láska nie je iba slovo  

 Kniha je môj priateľ, učiteľ, radca 

 Hľadám, čítam, objavujem 

 Hľadá sa talent 

 Čítaj, aby si žil 
 

Získané ocenenia v umeleckom prednese a literárnej tvorbe 

  „Cesty za poznaním minulosti“ 2018 - 10. ročník celoslovenskej súťaže   
  V literárnej súťaži 2. kat.:  téma - Moje Slovensko -   3.miesto - Aneta Haľaková- 9.A 

 
Zapojenie do literárnych súťaží 

o Galéria talentov 2018  - VIII. ročník celoslovenskej súťaže: 
               Literárna tvorba - Aneta Haľaková - 9.A 
                                                Kristína Gandžalová  - 9.A 

o „Škultétyho rečňovanky“ - XXVII. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej 
tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl v SR:  

                                           Kristína Gandžalová - 9.A 
                                           Bibiana Zlúkyová – 5.A 

o Mladá slovenská poviedka 2018 – XV. ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých 
autorov:     Alexandra Mecková – 5.A 

 

http://www.tatrín.sk/
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Ocenenia získané vo výtvarných súťažiach 

 „Krásná jako kvítka  je...“ medzinárodná súťaž (Česko) –Diplom Adam Kanoš 

 „ Biblia očami detí“ – - diecézne kolo- Rožňava - súťaž zameraná na zobrazenie Biblie 
a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva. 
1. miesto: Janka Kamzíková – 8.A 
2. miesto: Silvia Ševcová– 8.A 
3. miesto: Matej Tešlár -5.A 

 „Jar Kláry Jarunkovej“ – Šumiac – súťaž vo výtvarnej tvorbe na tému „ Môj horehronský 
talizman“ 
1. miesto v 3.kat.  – Janka Halušková -8 .A 
2. miesto v 3.kat.  – Aneta Haľaková - 9.A 

 „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ celoslovenská detská výtvarná súťaž pod záštitou ZMOS 
       1. miesto -  2. kat. – Liliana Bernadičová  - 4.A 
       3. miesto - 3. kat. – Janka Kamzíková- 8.A 
       Špeciálne ocenenie- 3. kat.- Silvia Ševcová- 8.A 

 Z okresného kola  XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ 
do celoslovenského kola postúpili výtvarné práce žiakov:  
Samuel Pompura- 7.A 
Bibiana Zlúkyová, Alexandra Mecková, Martin Baksa – 5.A 

 21.ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej súťaže „Grafický Szabóov Lučenec“ 
s podtitulom „Cestovanie“ 
Odmena: Liliana Bernadičová – 4.A 
                   Petra Pompurová – 7.A 

 V Celoslovenskej výtvarnej súťaži „ Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem“ 
Získali ocenenia žiaci: 
7.A –Petra Kantorisová, Sára Bláhová 
8.A –Janka Kamzíková 
9.A – Aneta Haľaková, Gabriela Gáliková 
 

Zapojenie do  ďalších súťaží 

 „Od stromu k zošitu“ 

 19. ročník výtvarnej súťaže Karola Ondreičku- „Mesiac detskej tvorby“ 

 „Cesty za poznaním minulosti“ 2018  

 17. ročník výtvarnej súťaže „Vojaci očami detí“ 

 6. ročník výtvarnej súťaže „ Maľujte s Primalexom“ 

 21. ročník Medzinárodného bienále detskej tvorivosti v grafike –Toruň – Poľsko 
Iné aktivity 

- Tvorba vianočných pozdravov 
Účasť na: 
- besede Obchodovanie s ľuďmi 
- aktivite Maľovanie pieskom 
Vansová Lomnička - Brezno/marec 2018/- 50.roč. festivalu umelec. prednesu poézie 
a prózy žien - predsedníčka poroty. 

     24.4.2018 - zapojenie do zberu papiera.  
 
Besedy, prednášky 

 Dopravná výchova – dňa 5. júna 2017 zorganizovala Mgr. Mariana Krupová besedu 
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o dopravnej výchove pre 1. aj 2. stupeň na dopravnom ihrisku. Por. PhDr. Slávka Piliarová 
s dvoma policajtmi z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Brezne prišli žiakom nielen 
porozprávať o bezpečnosti detí na cestách, ale aj naučiť žiakov, ako sa majú správať a riadiť 
v cestnej doprave, aké majú mať reflexné prvky hlavne na funkčný bicykel s brzdami 
a svetlami  a poznanie dopravných značiek. Upozornili na bezpečnosť na bicykli, na nutnosť 
nosiť prilby! Potom žiaci jazdili po dopravnom ihrisku na bicyklochch, skateboardoch či 
kolieskových korčuliach a policajti na nich dozerali. Keď urobili niečo nesprávne, poučili ich, 
ako to má byť správne. Ostatní žiaci ako chodci sa učili prechádzať po prechode pre chodcov, 
dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Nakoniec získali letáčiky o bezpečnosti s kalendárom 
na prázdniny. 

 Zdravý životný štýl - Puberta a dospievanie 
       Dňa 6.6.2018 sme v rámci PK zorganizovali besedu so zdravotnou sestrou pani Katarínou 
Bernadičovou na tému „Zdravý životný štýl - Puberta a dospievanie“ Pani Bernadičová nám 
porozprávala mnohé zo svojej praxe. Premietla nám veľmi zaujímavý film o vývine muža 
a ženy v období puberty a dospievania. Cieľom bolo ukázať žiakom ako sa majú starať o svoje 
telo, aké zmeny nastavajú v období puberty, ako sa menia chlapci a dievčatá .Besedy sa 
zúčastnili žiaci 9.A a 8.B triedy pod vedením Mgr. M. Skladanej a Mgr. I. Datkovej. Žiaci boli 
s besedou veľmi spokojní a odniesli si cenné informácie. Besedu zorganizovala Mgr. Ivana 
Datková. 

 Človek a príroda – rozvíjanie vzťahu ku krásam a hodnotám prírody. 20. 6. 2018 sa na 
pôde školy uskutočnila beseda s pracovníčkou NAPANT-u Ing. Annou Šuchaňovou. 
Netradičným spôsobom predstavila žiakom 6.A, 7.A, 9.A a  8.B  chránené krajinné územia 
ako miesta, kde možno načerpať novú energiu, oddýchnuť si a pookriať v kontakte s 
prírodnými krásami lokalít, do ktorých sme ešte nezavítali. Premietanie fotografií doplnila 
autentickým rusínskym spevom, hudbou a piesňami goralov. Žiaci okrem iného nahliadli do 
Slovenského raja, objavovali pôvab Pienin i neobyčajnú krásu Polonín. Beseda ich veľmi 
zaujala,  priblížila im miesta na Slovensku, kam sa oplatí ísť. Besedu zorganizovala Mgr. 
Mária Skladaná. 

 

Členky komisie sa podieľali svojimi príspevkami na tvorbe webovej stránky našej školy. 
 
D.) Činnosť koordinátora enviromentálnej výchovy – Ing. Kataríny Kanošovej 
 
Plán práce koordinátora ENV, Ing. Kataríny Kanošovej, vychádza z Plánu práce školy na 
školský rok 2017/2018, zo vzdelávacích štandardov, Stratégie environmentálneho 
vzdelávania a výchovy na školách Slovenskej republiky a vo svete. Pokračuje v plnení úloh 
vyplývajúcich z koncepcie ENV a vzdelávania, z Národnej stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja a zo Záverov a odporúčaní 3. Národnej konferencie environmentálnej výchovy a 
vzdelávania na školách SR. 
    ENV vo vzťahu k životnému prostrediu (ŽP), ako aj o vzťahu k zdraviu človeka rieši tri 
základné problematiky: 

 environmentálne poznanie, 

 environmentálnu uvedomelosť, 

 environmentálne správanie a konanie. 
    V šk. r. 2017/2018 sa činnosť školy a koordinátorov ENV zameriavala na výchovu a 
vzdelávanie žiakov citlivých a vnímavých k problémom životného prostredia, schopných 
konať v prospech kvality života a ŽP.  
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    Hlavné úlohy v šk. roku boli: 
1. Nadobudnutie vedomostí v ENV problematike.  
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.   

     
Splnenie stanovených úloh : 
     V mesiacoch september, október, november 2017, apríl, máj, jún 2018 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. 

Pani zástupkyňa Bialiková pokračuje v programe selektívneho zberu Zbieram batérie. 
Tieto staré prenosné zdroje energie sme zbierali počas celého školského roka.  
V októbri si vyučujúci so žiakmi pripomenuli Svetový deň zvierat, Svetový deň ochrany 
zvierat, Medzinárodný deň pešej chôdze do školy a  Svetový deň výživy.  

V novembri pedagógovia so žiakmi ešte opravili poškodené kŕmidlá, pripomenuli si 
Svetový deň bez fajčenia.    
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 2017, január, február, marec 2018 
sme si pripomenuli ochranu vtákov ich zimným prikrmovaním. 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.  
V marci si vyučujúci so žiakmi pripomenuli Svetový deň lesov, Svetový deň vody, a 

Svetový meteorologický deň.  
Deň Zeme 22. apríla, ktorý je venovaný našej modrej planéte, sme si uctili 

upratovaním areálu školy. Zbierali sme kamene, smeti, upravovali okolie informačných tabúľ 
náučného chodníka.    

Počas zberu papiera sme zmenili výkupcu a tento okrem použitého kartónu a papiera 
vykupuje aj FDPE vrchnáky z PET fliaš a hliníkové plechovky a konzervy, ktoré budeme počas 
budúceho školského roka zbierať priebežne a podľa potreby odovzdávať. 
  
Zrealizované aktivity vyučujúcich za školský rok 2017/2018 
 
25.8.2017  Úprava areálu školy AGROPOHORELÁ – Šajša 
18.9. - 16. 10. 2017  Zber šípok v spolupráci s Lesmi š.p.- Kanošová K. 
27. 9. 2017  Výsadba 60 cibúľ tulipánov a narcisov na školskom dvore v rámci krúžku 
Záhradníček – Kanošová K. 
25. 10. 2018  vysadené 2 strednokmenné čerešne, 4 ks remontanných malín a 2 sadenice 

kanadských čučoriedok – Kanošová K. 
8.11.2017  Brigáda v areáli školy so žiakmi – Holková, Kantorisová M., Baksová, Šajšová 
24.11.2017  Zazimovanie bylinnej špirály čečinou – Bialiková 
30.11.2017  Eko Alarm úvodné informácie žiakom a učiteľom – Bialiková 
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12.12.2017  Dotazník Eko Alarm – upratovačky, Bialiková 
5.2.2018  Projekt Eko Alarm koše na papier a plasty – Bialiková,  
12.2.2018  Olepenie košov na papier a plasty, zostavenie akčného tímu školy zo žiakov 7. 

a 8. ročníka – Bialiková, 
13.2.2018  Akčný tím roznášal nádoby na separovaný zber a informácie o zbere zubných 

kefiek po škole – Bialiková, 
14.2.2018  Zimná brigáda ŠOV – Holková, Baksová, Simanová, Datková, Bialiková, 
15.2.2018  Beseda Mokrade pre 1. stupeň NAPANT Šuchaňová – Bialiková, 
26.2.2018  Eko alarm - krabice na papier a plasty -. Bialiková, 
14.3.2018  Jarná výzdoba pred hlavným pavilónom- Bialiková, 
23.3.2018  Projekt Eko alarm – Bialiková, Kanošová K., 
26.3.2018  Jarné aranžmány v hlavnom vestibule – Bialiková, 
26.3.2018  Projekt Jednota – oddychová zóna plná života – Šajšová, 

marec – apríl 2018 založenie novej permakultúrnej bylinkovej záhradky – 
Kanošová K. 

4.4. 2018  výsadba priesad cherry paradajok v areáli pestovateľských políčok–KanošováK.  
9.4.2018  Nástenka v hlavnom pavilóne ku Dňu Zeme – Pravotiaková, 
10.4. 2018  výsev nocovky jalapovitej pri parkovisku pod hlavnou budovou – Datková 
25.4. 2018  výsev výsev letničiek pri parkovisku pod hlavnou budovou – Kanošová K.  
20.4.2018  Beseda s poľovníkom a lesníkom v ŠKD – Lakandová, 
23.4. – 26.4.2018  Zber papiera – Kanošová K., Šajšová, 
26.4. a 27.4.2018  Eko Alarm rovesnícke vzdelávanie MŠ – Bialiková, Kanošová K., 
10.5.2018  Projekt Náučný chodník za každého počasia – Šajšová, 
10.5.2018  Zasadenie kvetov do nádob pri autobusovej zastávke – Gandžalová, 
11.5.2018  Premiešaný školský kompost AGRO Pohorelá – Bialiková, 
14.5.2018  Druhá etapa projektu Eko Alarm rovesnícke vzdelávanie žiakov v téme odpady 

– Bialiková, Kanošová K., 
4.6.2018  Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa – Kanošová K., vyučujúci,  
11.6.2018  Natretie lavičky pri jazierku  - Bialiková, 
12.6.2018  Údržba bylinnej špirály a kvetinových záhonov – Datková 
27.6.2018  Eko Alarm rovesnícke vzdelávanie – Bialiková, Kanošová K., 
celý rok  Pokračovanie v miniprojekte „Adoptuj si stĺp“ – Kanošová K. 
 
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. 
      
E.) Činnosť výchovného poradcu a koordinátora prevencie  
 

12.9.2017 Sprievodca svetom povolaní 

Aj tento rok v spolupráci so zamestnancami CPPPaP Brezno, mali všetci žiaci ôsmeho 

ročníka možnosť využiť program Sprievodca svetom povolaní.  Dňa 12.9.2017 nás navštívila 

Mgr. Ivana Šandorová , zamestnankyňa CPPPaP Brezno a spoločne so žiakmi prešla 

programom. Na základe výsledkov bolo každému žiakovi vypracované individuálne 

vyhodnotenie profesijnej orientácie. Všetky výsledky boli individuálne odkonzultované so 

žiakmi. Každý žiak dostal písomne vypracovanú správu k profesijnej orientácii. Závery 
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pomôžu žiakom pri rozhodovaní sa výberu strednej školy a jednotlivého zamerania škôl ako 

aj požadovaný stupeň vzdelania.  

28.11.2018  Burza informácií Banská Bystrica 

Stredné školy banskobystrického kraja v spolupráci s Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny tento rok zorganizovali Krajskú burzu práce a informácií v Banskej Bystrici v Aule 

Slovenskej zdravotníckej univerzity. Prezentovať sa tu mohli školy z celého 

Banskobystrického kraja. Žiaci mali možnosť rozhovoru nie len s vyučujúcimi, ale aj so 

samotnými študentmi jednotlivých škôl.  Účastní boli aj zamestnávatelia, pracovné agentúry, 

pozvané inštitúcie. Záujemcovia na jednom mieste mali možnosť oboznámiť sa  s možnosťou 

štúdia a aj sa zorientovať na trhu práce. 

Vydanie prihlášok na stredné školy 

Všetky termíny školského výpočtového strediska boli dodržané a databázy odposlané 

na centrálne spracovanie. K 11.4.2018 boli zaslané podklady pre spracovanie podľa vydaných 

prihlášok na stredné školy. 

Počas školského roka, končiacich žiakov a žiakov ôsmeho ročníka, individuálne 

navštevovali zástupcovia jednotlivých stredných škôl a približovali im možnosť štúdia na ich 

škole. 

Žiakom 9.ročníka boli vydané prihlášky na vybrané stredné školy. Všetky prihlášky boli 

v stanovenom termíne zaslané na príslušné stredné školy. Všetky prihlášky boli k 10.4. 2018 

predložené riaditeľovi školy na podpis a následné k 20.4.2018 odoslané na príslušné stredné 

školy. 

Prijímacie pohovory na stredné školy 

Všetci žiaci s maturitnými odbormi sa zúčastnili prijímacích pohovorov v dňoch 14.5. 

a 17.5.2018 Žiaci na trojročné a dvojročné odbory boli prijatí bez prijímacích pohovov. 

 Všetci boli prijatí aspoň na jednu zo zvolených škôl a bol im vydaný zápisný lístok. 

Následne sa zapísali na jednu nimi zvolenú školu.  

Žiaci končiaci tento rok povinnú školskú dochádzku v nižšom ako deviatom ročníku si 

nevyžiadali prihlášky na stredné školy. 

Harvanová Janka    VIII.B   10 rokov PŠD 

Bartoš Roman    VIII.B  16 rokov  

Grlačka Kevin    VIII.B  16 rokov  

Mirgová Vanesa   VIII.B  16 rokov  

Súkeníková Mária   VIII.A  10 rokov PŠD 

Gajdoš Kristián   VII.A  16 rokov  

Žiga Lukáš     VII.A  16 rokov  

Šarišský Dalibor   VI.A  16 rokov  

Po úspešnom vykonaní prijímacích pohovorov a prijatí a stredné školy, boli  žiakom vydané 

zápisné lístky. 

25.5.2018 Posúdenie školskej zrelosti 
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V spolupráci s CPPPaP Brezno bolo zabezpečené posúdenie školskej zrelosti budúcich 

prvákov, ktorí nenavštevovali materskú školu. na základe výsledkov budú žiaci zaradení do 

nultého alebo prvého ročníka základnej školy. 

7.6.2018 Retest žiakov II.C triedy 

Pracovníčky CPPPaP Brezno otestovali žiakov špecializovanej triedy a posúdili ich ďalšie 

preradenie do špeciálnej triedy alebo zaradenie ako žiakov so ŠVVP v bežnej triede. 

20.6.2018 Špeciálnopedagogické vyšetrenie - Revúca.  

Pracovníčky Centra špecialnopedagogického poradenstva pri špeciálnej základnej škole 

v Revúcej vyšetrili žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím a odporučili ich zaradenie do 

jednotlivých ročníkov špeciálnej triedy. V týchto triedach sa  

Podľa pokynov Školského výpočtového strediska Banská Bystrica a Michalovce bola 

do 8.júla 2018 vyplnená a zaslaná databáza na spracovanie žiakov končiacich povinnú 

školskú dochádzku v budúcom školskom roku. Podklady na spracovanie boli prekonzultované 

s danými žiakmi a bude im predbežne zapísaná vybraná stredná škola. 

 
F.)  Činnosť ŠKD 

V  školskom roku 2017/2018  riaditeľ školy rozhodol  o zriadení dvoch oddelení ŠKD. 
I. oddelenie s nadštandardnou starostlivosťou a II. oddelenie s bežnou starostlivosťou. 
K stanovenému poplatku 2,15 € bol schválený aj dobrovoľný minimálny príspevok za 
nadštandardnú starostlivosť vo výške 2,85 € mesačne. Tento príspevok bol schválený Radou 
školy 10. 10. 2017  a prerokovaný Pedagogickou radou a Združením rodičov ZŠ Pohorelá  dňa 
11. 10. 2017.     
     V I. odd. (vych. Halušková) – 16 detí  (6 ch., 10 d.),   v II. odd. (vych. Lakandová) – 26 
detí  (11 ch., 15 d.). 

Činnosť  začína po 4. vyuč. hodine, po 7. vyuč. hodine sa oddelenia spájajú –  vych. 
Lakandová. Výchovno-vzdelávacia činnosť  sa riadi Výchovným programom ŠKD,  ktorého 
súčasťou sú: výchovný plán, výchovné osnovy a výchovné štandardy. So žiakmi sme pracovali 
podľa celoročného plánu, ktorý bol aktualizovaný týždennými plánmi a konkrétnymi 
aktivitami. Týždenná skladba ŠKD bola zameraná na činnosť odpočinkovú, 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, 
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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 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. 
     Výchovné problémy, menšie konflikty a nedorozumenia boli riešené dohovorom, 
prípadne upozornením rodičov detí. Neboli však potrebné ďalšie opatrenia. Organizačne sme 
zabezpečovali aj dochádzku detí zo ŠKD na krúžky, vyučovanie ZUŠ a autobusovú zastávku.  
 
ZHODNOTENIE  ČINNOSTI  
V septembri sme medzi nami privítali prvákov,  každý  piatok sme športovali  v telocvični,   
pripomenuli sme si Svetový deň mlieka na školách. Mesiac október bol bohatý na našu 
záujmovú činnosť. V oddeleniach  nášho školského klubu prebehla zaujímavá činnosť 
prispôsobená ročnému obdobiu (rôzne práce a výrobky z prírodných materiálov), rôznymi 
aktivitami sme si pripomenuli  Týždeň zdravej výživy, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
sme vyrobili srdiečka pre dôchodcov, zapojili sme sa do športovej súťaže v hode plnou 
loptou. V novembri  sme mali  posedenie pri čajíku, zúčastnili sme sa  športovej súťaže 
o najlepšieho futbalového strelca. Začiatkom decembra sme  sa zúčastnili mikulášskej 
diskotéky v telocvični, usilovne pripravovali a vyzdobovali priestory nášho oddelenia 
k blížiacim sa zimným sviatkom,  v školskej kuchynke sme upiekli vianočné ozdoby na 
stromček a upiekli medovníčky, vyrobili sme vianočné  pozdravy,  pripravili sme posedenie 
pri vianočnom stromčeku a deťom odovzdali stavebnicu LEGO, ktorá sa zakúpila z finančných 
prostriedkov vyzbieraných od rodičov (z I. oddelenia).   V januári sme sa zúčastnili športovej 
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súťaže v šplhu na tyči.  Vo februári prebiehal týždeň priateľstva, v ktorom sme si spoločne 
preukazovali úctu, vyrábali rôzne darčeky pre priateľov, zúčastnili sme sa športovej súťaže 
v hode plnou loptou. Počas zimných mesiacov sme sa korčuľovali, sánkovali a guľovali. 
V marci sme vyrobili darčeky pre budúcich prvákov, pozdravy ku Dňu učiteľov a naučili sme 
sa pravidlá  loptovej hry DODGEBALL. V apríli sme tvorili z odpadového materiálu, na Deň 
Zeme sme vytvorili plagát, sledovali sme dokument o správaní sa v prírode. V máji sme 
vyrobili darčeky ku Dňu matiek a zúčastnili sa športovej súťaže v netradičnom behu. V júni 
sme mali zábavno-športové popoludnie k MDD, vyrobili sme darčeky ku Dňu otcov, zapojili 
sa do súťaží v rámci oddelení a kresbou na chodníky sme si skrášlili spojovacie chodby 
v areáli školy. Každý piatok sme mali športové  popoludnie v telocvični, pravidelne sme  
navštevovali  žiacku knižnicu a  činnosť sme  prispôsobovali konkrétnemu ročnému obdobiu. 
 
O) Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti s nedostatkami 
       Škola dosahuje výborné výsledky vo vedomostiach žiakov IX.roč. v slovenskom jazyku 
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:        
 -   vysoká kvalifikovanosť a vysoká odbornosť vyučovania,  
- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie, 
- uplatňovanie nových trendov vo vyučovaní,  
- veľmi dobré vybavenie školy najnovšou IKT technológiou, 
- priateľský a humánny  prístup učiteľov k žiakom, 
- prijímanie a uplatnenie sa žiakov na SŠ, 
- pozitívna klíma pre zamestnancov, 
- tvorivosť učiteľov, 
- veľmi dobrá spolupráca s rodičovským združením pri ZŠ, 
- rozširovanie knižničného fondu, 
- organizovanie školy v prírode, 
- organizovanie lyžiarskeho výcviku, 
- organizovanie plaveckého výcviku, 
- široké spektrum výchovnovzdelávacích, mimoškolských  činností a aktivít, ktorými 

rozvíjame prirodzené danosti, záujmy  a talent detí. 
 

príležitosti :                                  
 -   rozšírením tvorby projektov  v spolupráci so zriaďovateľom,  OZ  rodičov  a inými 

subjektmi  skvalitňovať  podmienky pre výchovnovzdelávaciu prácu školy, 
-    skvalitňovanie riadenia školy, 
-    získanie mimorozpočtových zdrojov, využitie grantov ponúkaných rôznymi organizáciami, 
-    zlepšenie společenského postavenia učiteľa, 
-    zníženie byrokratického zaťaženia učiteľov, 
-    web stránka školy- prezentácia 
-  rozvíjať prirodzené talenty u žiakov. 
  
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, 
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- dochádzka detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je slabá, vymeškávajú veľký počet 
ospravedlnených hodín ( aj neospravedlnených ), s čím úzko súvisí  ich horší prospech, 

- zvyšovanie počtu žiakov s vývinovými poruchami učenia, 
- znižujúca sa motivácia žiakov učiť sa,  
- 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,  
-    nedostatok finančných prostriedkov z výnosu daní na školské zariadenia, 
-    málo funkčné riešenie a nedostatočné nástroje školy na riešenie záškoláctva, 
-    znižovanie kreditu učiteľa v spoločnosti, 
-    nedostatočný  rozpočet základnej školy, chýbajúce finančné  zdroje  pre správu školských 

budov, pre investičné potreby školy (údržba, opravy, rekonštrukcie – WC, kotolne, okná). 
-    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  
 
Záujmové útvary ponúkané školou: 

1. Ľudový tanec a spev, Mgr. Mária Huťová, utorok 12:45, 

2. Ľudová hudba,  Mgr. Mária Huťová, štvrtok 13:30, 

3. Moderný tanec, Mgr. Mariana Krupová, štvrtok 13:35, 

4. Anglický jazyk, Mgr. Ivana Zlúkyová, pondelok 12:30, štvrtok 12:30, 

5. Počítač hrou, PaedDr. Gabriela Kanošová, štvrtok 12:45, 

6. Šikovné rúčky, Bc. Jana Tlučáková, piatok 11:35, 

7. Literárno – etický, Mgr. Ľudmila Vaculčiaková, streda 12:45, 

8. Dejepis plus, Ing. Anna Pravotiaková, utorok 13:30, 

9. Anglický jazyk, Mgr. Marianna Kalmanová, piatok 13:30, 
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10. Futbalový krúžok (1.-5.),  Mgr. Jozef Šajša, utorok 14:30, 

11. Florbalový krúžok (5. -9.), Mgr. Jozef Šajša, štvrtok 14:30, 

12. Ja a počítač, Mgr. Renáta Kantorisová, pondelok 12:30, 

13. Výtvarný krúžok, Mgr. Mária Skladaná, pondelok 13:30, 

14. Šachový krúžok, Jozef Kanoš, piatok 16:00 

 

 Záujmové útvary projektu „Škola otvorená všetkým“ 
1. Športový krúžok, Mgr. Lenka Sidorová, piatok 12:15, 

2. Mladí novinári, Mgr. Mariana Krupová, pondelok 13:30, 

3. Tvorivé dielne, Mgr. Ivana Zlúkyová, utorok a streda 12:30, 

4. Multikultúrna výchova a umenie, Mgr. Ľudmila Vaculčiaková, pondelok,štvrtok 12:30, 

5. Záhradníček, Ing. Katarína Kanošová, streda 13:35, 

6. Šikovníci, Ing. Anna Pravotiaková, štvrtok 13:35, 

7. Varíme, Mgr. Marianna Kalmanová, štvrtok 13:30, 

8. Tvorím, tvoríš, tvoríme, Mgr. Mária Skladaná, utorok 12:45, 

9. Nápadníček, Mgr. Ivana Datková, utorok a streda 13:35, 

10. Ľudová hudba – hra na zobcovej flaute, Mgr. Mária Huťová, streda 12:35, 

11. Pohybové hry, Mgr. Martina Mikolajová, streda 12:20 

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 subjektmi 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.  
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 V  environmentálnej   a kultúrno-poznávacej 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     09. 10. 2018         
 

Mgr. Jozef Šajša,  
                                                                                                         riaditeľ  ZŠ s MŠ Pohorelá 


