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Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z. 
3. Koncepcia školy na roky 2014-2019. 
4. Plán práce školy na rok 2015/2016. 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení 

a predmetových komisií. 
6. Zákon č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch, kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ 

v školskom roku 2015/2016. 
7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť. 
8. Ďalších podkladov (Testovanie žiakov 5. ročníka – T5, testovanie žiakov 9. ročníka – 

T9, výsledky prijímacieho konania, hodnotiace správy koordinátorov) a odborných 
pracovníkov školy (výchovný poradca). 
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S p r á v a 
o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch v 

ZŠ s MŠ Andreja Sladkoviča, Pod kostolom 332/25 Hrochoť  
za školský rok 2015/2016. 

 

I. 
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 
1. Názov školy: Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť 
2. Adresa školy: Pod kostolom 332/25, 97637 Hrochoť 
3. Telefón: 048/4190112, 0905657040 
4. Internetová adresa: www.zshrochot.edupage.org    e-mail: riaditel@zshrochot.sk  
5. Zriaďovateľ: Obec Hrochoť 
 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 
Meno a priezvisko: Funkcia: 

Mgr. Marian Medveď riaditeľ školy 
Mgr. Zuzana Muchová zástupca riaditeľa školy pre ZŠ 
Mgr. Dana Lieblová zástupca riaditeľa školy pre MŠ 
 
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
7.1) Údaje o rade školy: 
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť 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. 
 
Rada školy pôsobiaca do júna 2016. 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1. Ing. Zuzana Krnáčová predseda rodičov ZŠ 
2. Mgr. Marta Holíková člen pedagogických zamestnancov za ZŠ 
3. Anna Kvasnová člen pedagogických zamestnancov za MŠ 
4. Mgr. Ľubica Mazúchová člen nepedagogických zamestnancov 
5. Jana Selecká člen rodičov ZŠ 
6. Renáta Sihelská člen rodičov ZŠ 
7. Martina Fábová člen rodičov MŠ 
8. Jana Bubelínyová člen zriaďovateľa 
9. Oľga Berkyová člen zriaďovateľa 
10. Miroslav Rakyta člen zriaďovateľa 
11. Ing. Ján Pecník člen zriaďovateľa 
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Rada školy pôsobiaca od júna 2016. 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1. Mgr. Henrieta Vančová predseda pedagogických zamestnancov za ZŠ 
2. Darina Kováčiková podpredseda rodičov ZŠ 
3. Anna Selecká člen pedagogických zamestnancov za MŠ 
4. Mgr. Ľubica Mazúchová člen/zapisovateľ nepedagogických zamestnancov 
5. Katarína Považancová člen rodičov ZŠ 
6. Eva Hudáková člen rodičov ZŠ 
7. Martina Fábová člen rodičov MŠ 
8. Jana Bubelínyová člen zriaďovateľa 
9. Oľga Berkyová člen zriaďovateľa 
10. Miroslav Rakyta člen zriaďovateľa 
11. Ing. Ján Pecník člen zriaďovateľa 
 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016:  
 V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnili štyri zasadnutia, na ktorých sa Rada školy 
spolu s vedením školy zaoberala: 

- Skladbou vyučovacích predmetov a učebným plánom školy 
- Výchovno-vzdelávacími výsledkami školy 
- Správou o výsledkoch hospodárenia školy a rozpočtom školy 
- Koncepciou rozvoja školy – plnením stanovených úloh 

V rámci svojej kompetencie sa Rada školy snažila presadzovať záujmy žiakov, pedagogických 
a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 
 
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch 
riaditeľa školy: 
 Poradnými orgánmi školy boli metodické združenie učiteľov I. stupňa a predmetové 
komisie učiteľov II. Stupňa, ktoré boli vytvorené podľa príbuznosti vyučovacích predmetov: 
PK prírodovedných predmetov a PK spoločenskovedných predmetov. 
 Zasadnutia MZ a PK sa uskutočnili štyrikrát za školský rok podľa plánu zasadnutí 
v poobedných hodinách, mimo vyučovania. Vyučujúci sa na zasadnutiach zaoberali 
aktuálnymi úlohami definovanými v plánoch práce, prípravou podujatí organizovanými 
členmi MZ a PK a riešili priebežne vyskytujúce sa problémy. Rozoberali sa klady a zápory 
vyučovacieho procesu, hodnotila sa práca žiakov, venovala sa pozornosť začleneným žiakom, 
žiakom s poruchami učenia, problémovým žiakom a v neposlednom rade žiakom 
dosahujúcim výborné vyučovacie výsledky (nadaní žiaci).  Plány práce MZ a PK mali svoju 
štruktúru, podľa ktorej pracovali, čím plnili stanovené ciele svojej činnosti. Kontrola zo strany 
riaditeľa školy bola pravidelne vykonávaná pri jednotlivých zasadnutiach. 
 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2015/2016 (§ 2ods. 1 písm. b) 
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Základná škola 
Ročník Stav k 15.9.2015 Stav k 31.8.2016 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Inte-
grova-
ných 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Inte-
grova-
ných 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1. 1 17   10 1 16   10 
2. 1 17 1  8 1 17   8 
3. 1 15   5 1 15   5 
4. 1 18   4 1 18   4 
5. 1 15    1 15 1   
6. 1 16    1 17    
7. 1 24 2   1 24 2   
8. 1 19 1   1 17+2 1   
9. 1 13 1   1 15 2   
Spolu 9 154 5 1 27 9 156 6 1 27 
Údaj o počte žiakov je doplnený za znamienkom + o žiakov študujúcich v zahraničí. 
 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka k 30.6.2015 a skutočný počet 
žiakov 1. ročníka k 15.9.2015 (§ 2ods. 1 písm. c) 
c1 
Počet žiakov 
k 30.6.2015 

Z toho 
dievčat 

Počet žiakov 
k 15.9.2015 

Z toho 
dievčat 

Odklad Z toho 
dievčat 

22 14 17 12 3 1 

 
c2 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu Dievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ Samostatné / 
spojené 

17 9 1 0 1 samostatná 
 

c3 Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016 

 Nižší 
ročník 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Spolu 

Počet 
žiakov 

     15 15 

 

d) Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ (§ 2ods. 1 písm. d) 
 Gym 

8.roč 
Gym 
6.roč 

Gym 
4.roč 

SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení   1 13  1  15 
prijatí   1 13  1  15 
% úspešnosť   100% 100%  100%  100% 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania. (§ 2ods. 1 písm. e) 
Hodnotenie žiakov: 
Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE INV INF MAT DOV NEJ OBN TFP ENV 

I.      1    1,31      

II.      1  1,12  1,41      

III. 2,13     1  1,4  2,33      

IV. 2,56     1,28  1,72  2,72      

V. 2,27 2,13 2,27  2,6 1,2   1,33 2,8      

VI. 2,18 2,18 2,24 2,47 2 1 2,24  1,06 2,35  2,18 1,88 1,12  

VII. 2,7 2,75 2,71 2,83 2,79 1,08 2,96  1,54 3,04  2,83 2,17   

VIII. 2,65 2,65 2,59 2,82 2,53  2,82  1,65 3,06  2,35 2,24   

IX. 2,54 2,5 2,5 2,79 2,5  2,86  1,14 2,86 1,14 2,69 2,14  1,79 

  
Trieda PVC PRV VUM PDA MEV FIP SJL SEE RGV THD TSV TEV VLA VYV SPR 

I.  1,06     1,38  1  1   1 1 

II.    1,47   1,65  1,47   1 1,53 1,29 1 

III.    2,27   2,33  1,47   1,27 2,07 1,27 1 

IV. 1,39   2,56   2,67  1,61   1,22 2,72 1,39 1,11 

V.       2,47  1,27 1,27 1   1,07 1 

VI.       2,24    1   1,35 1 

VII.     1,17  2,96 1  1,17 1,13   1,08 1,13 

VIII.   1   1,59 2,76 1  1 1    1,12 

IX.   1    2,86    1,08    1 

 
Prospech žiakov: 
Trieda  Počet žiakov Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. 16 16 0 0 
II. 17 17 0 0 
III. 15 14 1 0 
IV. 18 16 2 0 
V. 15 15 0 0 
VI. 17 17 0 0 
VII. 24 24 0 0 
VIII. 17+2 17 0 0 
IX. 15 15 0 0 

 
Správanie žiakov: 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov 16 17 15 18 15 17 24 17 15 
Pokarhanie TU      1 1 1  
Pokarhanie RŠ   1 2    1  
Uspokojivé    2   1 2  
Menej uspokojivé       1   
Neuspokojivé          
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Dochádzka žiakov: I. polrok  
Trieda Počet 

žiakov 
Zameškané 
hodiny 

Zameškané 
hodiny na 
žiaka 

Osprav. Osprav. 
na žiaka 

Neospr. Neospr. 
na žiaka 

I. 16 380 23,75 380 23,75 0 0 
II. 16 439 27,44 439 27,44 0 0 
III. 15 657 43,8 657 43,8 0 0 
IV. 18 547 30,99 541 30,05 6 0,33 
V. 14 558 39,86 558 39,86 0 0 
VI. 17 498 29,29 498 29,29 0 0 
VII. 24 1086 45,25 1081 45,04 5 0,21 
VIII. 18 580 32,22 568 31,56 12 0,67 
IX. 14 582 44,8 551 39,36 31 2,21 
 
Dochádzka žiakov: II. polrok  
Trieda Počet 

žiakov 
Zameškané 
hodiny 

Zameškané 
hodiny na 
žiaka 

Osprav. Osprav. 
na žiaka 

Neospr. Neospr. 
na žiaka 

I. 16 762 47,63 750 46,88 12 0,75 
II. 17 619 36,41 619 36,41 0 0 
III. 15 606 40,4 601 40,07 5 0,33 
IV. 18 804 46,67 768 42,67 36 2 
V. 15 717 47,8 717 47,8 0 0 
VI. 17 787 46,29 787 46,29 0 0 
VII. 24 958 39,92 937 39,04 21 0,88 
VIII. 17 822 48,35 817 48,06 5 0,29 
IX. 15 772 51,47 754 50,26 18 1,2 
 
Dochádzka žiakov: spolu  
Trieda Počet 

žiakov 
Zameškané 
hodiny 

Zameškané 
hodiny na 
žiaka 

Osprav. Osprav. 
na žiaka 

Neospr. Neospr. 
na žiaka 

I. 16 1142 71,38 1130 70,63 12 0,75 
II. 17 1058 63,85 1058 63,85 0 0 
III. 15 1263 84,2 1258 83,87 5 0,33 
IV. 18 1351 77,66 1309 72,72 42 2,33 
V. 15 1275 87,66 1275 87,66 0 0 
VI. 17 1285 75,58 1285 75,58 0 0 
VII. 24 2044 85,17 2018 84,08 26 1,09 
VIII. 17 1402 80,57 1385 79,62 17 0,96 
IX. 15 1354 96.27 1305 89,62 49 3,41 
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Výsledky externých meraní – Testovanie 5 – 2015 

Základné údaje  MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 14 14 
Z toho počet žiakov so zdravotným znevýhodnením 0 0 
Priemerná percentuálna úspešnosť školy 56,67% 69,05% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 61,99% 66,62% 
Rozdiel od národného priemeru -5,32% 2,43% 

Percentil školy   
 
Výsledky externých meraní – Testovanie 9 – 2016 

Základné údaje  MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 13 13 
Z toho počet žiakov so zdravotným znevýhodnením 1 1 
Priemerná percentuálna úspešnosť školy 53,1% 60,3% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 52,8% 62,6% 
Rozdiel od národného priemeru 0,3% -2.3% 

Percentil školy   
 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2015/2016. (§ 
2ods. 1 písm. f) 
 

I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ 

Trieda Uplatňované učebné plány Trieda Uplatňované učebné plány 

I. ŠkVP ISCED 1 - inovovaný V. ŠkVP ISCED 2 - inovovaný 
II. ŠkVP ISCED 1 VI. ŠkVP ISCED 2 
III. ŠkVP ISCED 1 VII. ŠkVP ISCED 2 
IV. ŠkVP ISCED 1 VIII. ŠkVP ISCED 2 
  IX. ŠkVP ISCED 2 
 
Štruktúra tried: 

 Počet tried Počet žiakov Počet individuálne začlenených 

Nultého ročníka 0 0 0 
Prvého ročníka 1 17 0 
Bežných tried 8 137+2 6 
Špeciálnych tried 0 0 0 
Pre nadaných 0 0 0 
Spolu 9 156 6 
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie. (§ 2ods. 
1 písm. g) 
 
Základná škola Počet Materská škola Počet Školský klub detí Počet 

Zamestnanci ZŠ 23 Zamestnanci MŠ 6 Zamestnanci ŠKD 1 
Z toho PZ 15 Z toho PZ 4 Z toho PZ 1 
Z počtu PZ  Z počtu PZ  Z počtu PZ  
- kvalifikovaní 14 - kvalifikovaní 4 - kvalifikovaní 1 
- nekvalifikovaní 1 - nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 
- dopĺňajú si vzdela. 0 - dopĺňajú si vzdela. 0 - dopĺňajú si vzdela. 0 
Z toho NZ 8 Z toho NZ 2 Z toho NZ 0 
Z počtu NZ  Z počtu NZ    
- kurič 1 - kurič 1 Školská jedáleň  
- ekonóm 1 - upratovačky 1 Zamestnanci ŠJ 4 
- upratovačky 4   - vedúca 1 
- iné 2   - kuchárky 3 
Spolu počet zamestnancov  
ZŠ+MŠ+ŠKD+ŠJ 

23 + 6 + 1 + 4 = 34 

Z celkového počtu  
zamestnancov školy počet 
PZ 

20 

 
 
Pracovný pomer 
Pracovný 
pomer 

Počet pedag. z. Počet nepedag. 
z. 

Počet úväzkov 
pedag. z. 

Počet úväzkov 
nepedag. z. 

TPP 9 7 7,39 4,51 
DPP 6 1 5,26 1 
Znížený úväzok 3 6 0,65 3,51 
ZPS 0 2 0 1,53 
Na dohodu 0 1 0 - 
 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 
Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 1 14 15 
vychovávateľov 0 1 1 
asistentov učiteľa 0 0 0 
spolu 1 14 16 
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Predmety vyučované nekvalifikovane 
Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1.ročník RGV, ETV 1 
2.ročník RGV, ETV, IFV 1 
3.ročník RGV, ETV, IFV 1 
4.ročník RGV, ETV, IFV 1 
5.ročník RGV, ETV, INF, HUV, VYV, 

THD, GEG 
1, VYV, GEG -2h 

6.ročník ETV, INF, HUV, VYV, OBN, 
TFP 

1 

7.ročník ETV, INF, HUV, VYV, 
THD/SEE, OBN, MEV 

1 

8.ročník ETV, INF, VUM, THD/SEE, 
OBN, FIP 

1 

9.ročník ETV, INF, VUM, OBN, DOV 1 
 

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

programu 
Počet 

vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Plávanie v školskej 
telesnej a športovej 
výchove 

3 3 0 0 

II. atestácia 1  1  
     
     
 

i) Prehľad výsledkov súťaží a olympiád. (§ 2ods. 1 písm. i) 
 
 V školskom roku 2015/2016 sme sa zapojili do okresného kola športových súťaží, a to 
malý futbal, atletika, floorbalové turnaje, letný biatlon, branný viacboj, ale aj do rôznych 
vedomostných súťaží, súťaží v prednese poézie a prózy, do predmetových olympiád a súťaží. 
V prírodných vedách to boli - matematická olympiáda, Pytagoriáda, geografická olympiáda 
atď. Absolvovali sme aj množstvo súťaží vo folklóre.  Snažíme sa každý rok prispôsobovať 
ponuku záujmovej činnosti tak, aby čo najviac vyhovovala potrebám žiakov a mohli v nej čo 
najlepšie rozvíjať svoj talent. V škole sa to odzrkadlí na úspechoch, ktorých sme mali aj 
v tomto školskom roku veľa. Výsledky zo všetkých súťaží, v ktorých bola škola zapojená sú 
nasledovné: 

2.miesto - okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky družstiev starších žiakov a žiačok ZŠ a 
OG (Sarah Bedušová, Adela Ostrolucká, Šimon Kvasna) 
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Sarah Bedušová - okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky družstiev starších žiakov a 
žiačok ZŠ a OG - ocenená ako najlepší jednotlivec - žiačky 

Šimon Kvasna - okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky družstiev starších žiakov a žiačok 
ZŠ a OG - ocenený ako tretí najlepší jednotlivec - žiaci 

Kristína Muchová - úspešná riešiteľka okresného kola geografickej olympiády kategória G 
(3/45) 

Šarlota Trhanová - úspešná riešiteľka okresného kola matematickej olympiády kategórie Z5 - 
7/49.miesto 

Alexandra Strelcová- úspešná riešiteľka v okresnom kole Pytagoriády - kategória P6 (7/40) 

Paulína Blašková - úspešná riešiteľka v okresnom kole chemickej olympiády - kategória D 
(16/29) 

3.miesto - v okresnom kole vo florbale žiačok základných škôl a 0G pre školský rok 
2015/2016 (Adela Ostrolucká, Vanesa Dvorovenková, Romana Zacharová, Viktória Selecká, 
Laura Pavlíková, Laura Polončíková, Sarah Bedušová, Paulína Blašková, Viktória Brzuľová, 
Vanesa Mazúchová, Nina Selecká) 

Bianka Kľačková- ocenená práca v okresnom kole XXXI.ročníka výtvarníckej súťaže " Vesmír 
očami detí" s postupom práce do celoslovenského kola - práca "Mimozemšťan" 

Alexandra Strelcová- ocenená práca v okresnom kole XXXI.ročníka výtvarníckej súťaže " 
Vesmír očami detí" s postupom práce do celoslovenského kola - práca "Vitráž - Halleho 
kométa" 

1.miesto - celkový víťaz 34.ročníka súťažnej prehliadky hudobného folklóru O PONICKÚ 
FUJARKU 2016 

1.miesto - v kategórii spevácke skupiny ( 1.-4.ročník ZŠ ) na 34. súťažnej prehliadke 
hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2016 

1.miesto - Matej Berky v kategórii tradičné ľudové nástroje (1.-4.ročník ZŠ) na 34. súťažnej 
prehliadke hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2016 

1.miesto - Ema Majerová v kategórii sólový spev (1.-4.ročník ZŠ) na 34. súťažnej prehliadke 
hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2016 

2.miesto - Marcel Berky v kategórii sólový spev (5.-9.ročník ZŠ) na 34. súťažnej prehliadke 
hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2016 
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1.miesto - Marcel Berky v kategórii tradičné ľudové nástroje (5.-9.ročník ZŠ) na 34. súťažnej 
prehliadke hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2016 

2.miesto - DFS Hučava v kategórii ľudové hudby (od 6-15 rokov) na 34. súťažnej prehliadke 
hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU 2016 

Alexandra Strelcová- úspešná riešiteľka okresného kola v Matematickej olympiáde- 
kategória Z6 (13/32) 

Sarah Bedušová - úspešná riešiteľka okresného kola v Matematickej olympiáde- kategória Z8 
(16/21) 

1.miesto - v letnom biatlone zmiešaných družstiev (Patrik Mráz, Martin Zátroch, Sarah 
Bedušová, Laura Pavlíková) 

2.miesto - v letnom biatlone zmiešaných družstiev (Šimon Kvasna, Stanislav Berky, Adela 
Ostrolucká, Paulína Blašková) 

1.miesto - Patrik Mráz v letnom biatlone zmiešaných družstiev - jednotlivec 

2.miesto - Šimon Kvasna v letnom biatlone zmiešaných družstiev - jednotlivec 

3.miesto - Martin Zátroch v letnom biatlone zmiešaných družstiev - jednotlivec 

1.miesto - Adela Ostrolucká v letnom biatlone zmiešaných družstiev - jednotlivec 

2.miesto - Sarah Bedušová v letnom biatlone zmiešaných družstiev - jednotlivec 

3.miesto - Laura Pavlíková v letnom biatlone zmiešaných družstiev - jednotlivec 

1.miesto - Ema Majerová okresné kolo súťaže Slávik Slovenska - II. kategória (žiaci štvrtých 
až šiestych ročníkov ZŠ) 

1.miesto -Liliana Berkyová okresné kolo súťaže Slávik Slovenska - I. kategória (žiaci prvých až 
tretích ročníkov ZŠ) 

3.miesto - Marcel Berky okresné kolo súťaže Slávik Slovenska - III. kategória (žiaci siedmych 
až deviatych ročníkov ZŠ) 

2.miesto - majstrovstvá obvodu B. Bystrica v brannom viacboji zmiešaných družstiev žiakov 
ZŠ - družstvá (Patrik Mráz, Sarah Bedušová, Adela Ostrolucká) 

1.miesto - Patrik Mráz - majstrovstvá obvodu B. Bystrica v brannom viacboji zmiešaných 
družstiev žiakov ZŠ - jednotlivec 
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2.miesto - okresné kolo malý futbal žiačok JEDNOTA FUTBAL CUP (Laura Pavlíková, Laura 
Polončíková, Adela Ostrolucká, Viktória Selecká, Vanesa Dvorovenková, Vanessa Mazúchová, 
Romana Zacharová, Ružena Zacharová, Viktória Brzuľová) 

1.miesto - v II. kvalifikačnom kole M SR v brannom viacboji zmiešaných družstiev žiakov ZŠ - 
družstvá (Patrik Mráz, Martin Zátroch, Sarah Bedušová) 

2.miesto - Patrik Mráz v II. kvalifikačnom kole M SR v brannom viacboji zmiešaných družstiev 
žiakov ZŠ - jednotlivci 

3.miesto - Sarah Bedušová v II. kvalifikačnom kole M SR v brannom viacboji zmiešaných 
družstiev žiakov ZŠ - jednotlivci 

3.miesto - Ema Majerová na XXVIII. Hronseckej lipovej ratolesti v kategórii 6-10 rokov 

Zlaté pásmo - ľudová hudba DFS Hučava - na krajskej súťažnej prehliadke detských ľudových 
hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov - Kokava nad Rimavicou 

Strieborné pásmo - Ema Majerová - na krajskej súťažnej prehliadke detských ľudových 
hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov - Kokava nad Rimavicou 

Mimoriadny interpretačný výkon - Marcel Berky - na krajskej súťažnej prehliadke detských 
ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov - Kokava nad 
Rimavicou 

Alex Potančok - ocenená práca v III.A kategórii VI. ročníka detskej výtvarnej súťaže 
BANSKOBYSTRICKÁ PALETKA 

Sofia Hudáková - cena výtvarnej sekcie MO MS Banská Bystrica - rozprávky J.C.Hronského na 
VI. ročníku detskej výtvarnej súťaže BANSKOBYSTRICKÁ PALETKA 

3.miesto - Alžbeta Galvánková regionálna súťaž v čítaní "Ľupčiansky čitárik" (1.ročník) 

2.miesto - Laura Polončíková - okresné majstrovstvá GPX v šachu, kategória D14 

Kristína Muchová - 1.miesto v Banskobystrickom kraji a 9.miesto na Slovensku v 
Matematickom seminári 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Prezentáciu našej školy sme v tomto školskom roku odštartovali v programe časopisu 

Slovenka na Radvanskom jarmoku. Prednesom humornej prózy a krátkym muzikantským 

vstupom sme predstavili súťaž Sládkovičova lipa, organizovanú pod našou taktovkou. 
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Koncom septembra nás v rámci projektu Dajme šancu priateľstvám, navštívili partneri zo ZŠ 

z Lipova na Morave. Program dvoch dní bol bohatý a zábavný. Priateľská olympiáda 

otestovala športovcov oboch škôl. 

V októbri  sme opäť oprášili florbalky na VI. ročníku florbalového turnaja o putovný pohár 

RŠ. V duchu fair - play sme strávili spolu s rodičmi a priateľmi školy príjemné športové 

popoludnie. 

Október - mesiac úcty k starším, by nemohol byť bez programu detí I. stupňa a ŠKD pre ich 

rodičov a starých rodičov.  XII. ročník tvorivej Jeseň pani bohatej znovu dýchal priateľskou 

a rodinnou atmosférou. 

Novembrovú oslavu životných jubileí na OÚ v Hrochoti, spríjemnil program detí z ŠKD 

a z krúžku Spievanky. Aj našich najmenších obyvateľov obce uvítali do života piesňami 

v sprievode husličiek  opäť naše Spievanky.  

Celoslovenská súťaž v prednese - Návraty poézie o cenu A. Sládkoviča , pod záštitou 

časopisu Slovenka a mesta Banská Bystrica, bola kultúrnym zážitkom. Medzi súťažiacimi mala 

aj naša škola svoje zastúpenie. 

DFS Hučava spolu s DFS Radosť z Banskej Bystrice a DFS Štvorlístok z Trenčianskej Turnej si 

pripravili krásny program v KD Hrochoť pod názvom Folklórny advent. Tradície a zvyklosti 

jednotlivých regiónov  pozvaných súborov,  priblížili divákom predvianočný čas našich 

predkov. 

Vianoce v Hrochoti je programom, ktorý je každoročne pestrou prezentáciou činnosti tried 

a žiakov jednotlivých krúžkov ZŠ a MŠ. Zároveň je aj podujatím plným emócii a vianočnej 

nálady. Ani tohto roku to nebolo inak. Svoje umenie ukázali žiaci z divadelných krúžkov, 

anglických, tanečných, speváckych a DFS Hučava.  

DFS Radosť pozval náš DFS Hučava na  vianočné vystúpenie v priestoroch Gymnázia A. 

Sládkoviča v Banskej Bystrici. V spoločnom programe sme oslávili najkrajšie sviatky roka - 

Vianoce.  

Svojim vianočným programom boli deti z DFS Hučava a krúžku Spievanky potešiť chorých 

a starších obyvateľov DSS v Hrochoti. Úsmev na tvári a slzy dojatia boli pre nás najväčšou 

odmenou.  

Šikovné ruky našich žiakov vytvorili množstvo darčekových predmetov, ktoré škola počas 

Vianočných trhov, organizovaných obcou Hrochoť, ponúkala obyvateľom našej dediny. 

V mesiaci január sme zorganizovali v poradí už 9. Spoločenskéhý ples, ktorý bol zábavnou 

spoločenskou udalosťou, kde sa stretli pedagógovia, rodičia a priatelia školy. 
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Talent našich žiakov v oblasti folklóru, vynikol v tomto školskom roku nielen na 

vystúpeniach, ale aj v súťažiach ako Ponická fujarka, Detský hudobný festival v Kokave nad 

Rimavicou, Slávik Slovenska a Hronsecká lipová ratolesť. 

Malí i veľkí recitátori z okresu Banská Bystrica prijali naše pozvanie a zúčastnili sa VI. ročníka 

súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Sládkovičova lipa. Hlavným predsedom 

komisie bol p. Juraj Sarvaš a významným hosťom p. Reháková, riaditeľka časopisu Slovenka. 

Desiati súťažiaci z našej školy sa za svoje výkony v prednese nemuseli vôbec hanbiť. Šiesti 

z nich získali medailové miesta a postúpili do celoslovenského kola. Oceňovanie víťazov 

spríjemnili melódie hrochotských piesní v podaní Spievaniek. 

Posledný mesiac školského roka sme žiakom spestrili, v rámci Dňa detí,  tradičnou akciou 

Hurá na prázdniny s osobnosťami. Okrem mediálne známych osôb a úspešných slovenských 

športovcov bolo podujatie plné rôznych disciplín a atrakcií. Kultúrny program doplnili 

folklórnym blokom Spievanky a naša detská muzička. V rytme valčíka, salsy a country 

predviedli svoje tanečné zručnosti žiačky z krúžku Spoločenské tance.  

Školský rok sme ukončili vystúpením DFS Hučava a Spievaniek na Petropavlovskom jarmoku 
v Čačíne a Jánskej vatre na Hlinkách v Hrochoti. 

j) Údaje o vypracovaných projektoch. (§ 2ods. 1 písm. j) 
 
Dlhodobé projekty 
Sú typické pre našu školu. Realizujeme ich dlhodobo, prispievajú k skvalitňovaniu výchovno-
vzdelávacieho procesu a zlepšujú životné prostredie školy.  
 
Škola podporujúca zdravie - projekt zameraný na zdravý životný štýl. Jeho cieľom je viesť 
žiakov k zdravému spôsobu života, pôsobiť aj na duchovný rast detí, pestovať a upevňovať 
návyky v oblasti zdravej výživy. Projekt pokračuje. 
 
Stromy poznania - jeho výstupom je zriadené školské miniarborétum v areáli školy, ktoré 
sme rozširovali o nové dreviny. Škola spolupracuje pri realizácii tohto projektu so Štátnymi 
lesmi SR š.p. Projekt pokračuje. 
 
Ihrisko v zeleni- projekt zameraný na výsadbu okrasných stromov, kríkov, kvetov v okolí 
multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Hrochoť. Projekt pokračuje. 
 
Modernizácia vzdelávacieho procesu - národný projekt vzdelávacieho procesu na 
základných školách, cieľom týchto celonárodných projektov je zmena formy výučby na 
školách využívaním moderných technológií vo vyučovacom procese. Projekt ukončený. 
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Baterky na správnom mieste - projekt recyklácie prenosných baterií a akumulátorov 
podporený záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Projekt 
pokračuje. 
 
Sládkovičova lipa - projekt zameraný na prednes poézie a prózy autorov podpolianskeho 
regiónu. Čestným porotcom súťaže sa stal slovenský herec pán Juraj Sarvaš. Projekt 
pokračuje. 
 
Dajme šancu priateľstvám - nadviazanie družobného priateľstva so školou v Lipove na 
Morave. Cieľom projektu je priateľstvo a výmena skúseností v práci oboch škôl vo viacerých 
oblastiach - šport, folklór atď. Projekt pokračuje. 
 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania - na našej škole sa budú v budúcich rokoch vykonávať pilotné 
testovania žiakov ako napríklad T5, T9 cez počítače. Projekt pokračuje. 
 
Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená 
prevencia užívania drog - prevencia proti drogám, projekt realizovaný s Prešovskou 
univerzitou. Projekt ukončený. 
 
Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.  
 
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v 
školskom prostredí. COMDI Projekt pokračuje. 
 
Správaj sa slušne! - spolupráca s Policajný zborom SR Slovenská Ľupča. Projekt pokračuje. 
 
Projekt PRINED - projekt inkluzívnej edukácie. Projekt ukončený.  
 
Projekt DIGIŠKOLA Projekt pokračuje. 
 
Projekt AMV – aktivizujúce metódy vo výchove Projekt ukončený. 
 
Projekt Samsung schol Projekt pokračuje. 
 
Projekt - Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ Projekt ukončený. 
 
Projekt Školské ovocie. Projekt pokračuje. 
 
Moja prvá škola – projekt určený pedagógom 1. stupňa základných škôl. Projekt je zameraný 
na aktivity, ktoré napomôžu implementácii digitálneho vzdelávania. Projekt podporený.  
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole. (§ 2ods. 1 písm. k) 
 V školskom roku 2015/2016 bola v škole vykonaná inšpekčná činnosť počas celoslovenského 
testovania deviatakov Testovanie 9. 
 
Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania 
žiakov 9. ročníka v základnej škole. 
 
Zistenia a ich hodnotenia: Kontrolovaný subjekt bola štátna plnoorganizovaná základná 
škola s vyučovacím jazykom slovenským. Tematická inšpekcia sa vykonala v jej súčasti 
základná škola. Z celkového počtu 13 žiakov 9. ročníka sa celoslovenského testovania 
zúčastnilo 13 žiakov, z nich bol 1 žiak so zdravotným znevýhodnením (ZZ). Riaditeľ školy, 
školská koordinátorka a školské administrátorky postupovali pri príprave testovania podľa 
pokynov vypracovaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej 
NÚCEM). Testové zásielky boli uložené v zabezpečenom priestore u riaditeľa školy. Časový 
harmonogram otvárania testových zásielok, vrátane zásielky pre žiaka so ZZ bol dodržaný. Pri 
kontrole neporušenosti a úplnosti zásielok testov z matematiky, zo slovenského jazyka 
a literatúry sa nezistili nedostatky. Časový harmonogram testovania a osobitný 
harmonogram testovania pre žiaka so ZZ boli dodržané. Kontrola administrácie testov 
z matematiky sa vykonala v testovanej skupine žiakov číslo 01, testov zo slovenského jazyka 
a literatúry v testovanej skupine žiakov 01. 
 Testovanie prebiehalo v dvoch vhodne upravených triedach, z toho v jednej triede 
pre žiaka so ZZ. Žiaci pracovali samostatne, nerušili priebeh nevhodným správaním. Počas 
prestávok bezpečnosť žiakov zabezpečoval pedagogický dozor. Žiak so ZZ nepoužíval 
kompenzačné pomôcky, mal len predĺžený čas. 
 Administrátorky a externý dozor v priebehu testovania postupovali v súlade so 
stanovenými pokynmi. Po ukončení administrácie testov koordinátorka v spolupráci 
s riaditeľom školy a administrátorkami vypísala Protokol o priebehu celoslovenského 
testovania žiakov 9.ročníka ZŠ a pripravila zásielku na odoslanie podľa pokynov. 
 
Závery: Školská koordinátorka a administrátorky zabezpečili vhodné priestory, dodržali 
časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre 
administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ boli v kontrolovanej 
skupine dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 
 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy. (§ 2ods. 1 písm. l) 
 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 Areál základnej školy tvoria dve budovy školy, budova pre 1.stupeň a budova pre 
2.stupeň, v tretej budove sa nachádza telocvičňa. V telocvični je umiestnené alokované 
pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy Róberta Tatára. V areáli sa nachádza 
multifunkčné ihrisko s umelou trávou a nočným osvetlením. Priestor areálu vypĺňa asfaltový 
školský dvor, ovocný sad a množstvo zelene, ktorá sa priebežne vysádza. V budovách školy je 
9 kmeňových tried, PC učebňa, jazykové laboratórium, žiacka a pedagogická knižnica, učebňa 
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ŠKD, štyri kabinety, tri zborovne, miestnosť ekonomického úseku, sklad učebníc a riaditeľňa. 
Chodby školy zdobia panely so žiackymi prácami, vytvorenými na rôznych vyučovacích 
hodinách. Žiaci a pedagógovia využívajú knižnice, v ktorých je priestor prispôsobený 
k pohodlnému štúdiu literatúry a osvojovaniu si vedomostí. Vyučovanie informatiky 
a informatickej výchovy prebieha v zrekonštruovanej PC učebni na 1.stupni. 
 V školskom roku 2015/2016 škola obstarala novú informačnú techniku. Staré 
nevýkonné počítače boli nahradené desiatimi super výkonnými PC, ktoré prispejú k podpore 
moderného vyučovania a ku komfortu práce. V budúcnosti plánujeme vymeniť ešte 6 Pc, čím 
bude celá učebňa zmodernizovaná. Na druhom stupni sa postupne do vyučovacieho procesu 
implementuje tabletová učebňa vybavená 20timi tabletmi.  Všetky zariadenia sú pripojené 
na internet a PC učebňa na výkonný server školy.  
 Triedy, chodby a ostatné priestory školy sú pravidelne udržiavané v dobrom 
hygienickom stave, priebežne sa maľujú. V školskom roku 2015/2016 sme vykonali 
rekonštrukciu sociálnych zariadení na druhom poschodí 1.stupňa. V zrekonštruovaných 
priestoroch WC sa nachádzajú pisoáre na fotobunku a zabezpečený bol aj prívod teplej vody, 
čo má prispieť k väčšiemu komfortu a ľahšiemu udržiavaniu hygieny v priestoroch WC.  
Príjemný životný priestor dotvára aj kvetinová výzdoba tried a chodieb.  
 Škola postupne pokračuje vo výmene nábytku v triedach a kanceláriách. V školskom 
roku 2015/2016 sme zmodernizovali zborovňu na 1.stupni, kde sme vymenili koberec 
vymaľovali steny a zariadili sme ju novým nábytkom na mieru. Získali sme tým aj nový 
reprezentačný priestor pre návštevy, ktoré do školy prichádzajú v čase rôznych súťaží 
a rôznych iných podujatí.  
 Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné postupné obmieňanie starých 
pomôcok za nové, modernejšie. V školskom roku 2015/2016 boli zakúpené nové učebné 
pomôcky (knihy do žiackej a učiteľskej knižnice, učebnice, nástenné mapy a obrazy, 
multimediálne programy ...). Škola investovala nemalé finančné do pomôcok v jednotlivých 
kabinetoch podľa individuálnych potrieb vyučujúcich. 
 Stravovanie pre žiakov a pedagógov je zabezpečené v jedálni, ktorá sa nachádza 
v budove MŠ. Jedáleň je v rámci možností starej budovy vkusne zariadená. V školskom roku 
2015/2016 sme do jedálne zakúpili nové stoličky a stoly. S finančnou podporou Obce 
Hrochoť sa nám podaril zakúpiť nový výkonný konvektomat s príslušenstvom. Veríme že 
nová modernejšia a zdravšia príprava jedál zvýši počet stravníkov v našej jedálni.  
 Pedagogickí zamestnanci majú okrem zborovní k dispozícii aj pedagogickú knižnicu 
s odbornou literatúrou a kuchynku kde sa môžu individuálne pripravovať na vyučovací 
proces. 
 Nepedagogickí zamestnanci, upratovačky, kurič, školník – údržbár, majú svoje šatne 
s možnosťou oddychu.  
 

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

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 
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Rok 2015: 9/2015 – 12/2015 : 110.409,- € 

 

Rok 2016: 1/2016 – 8/2016 : 214.272,- € 

 

Dotácie na školský rok 2015/2016 spolu 324.681,- € 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Školský klub detí obdobie 9/2015 do 6/2016 spolu 2.173,43 € 

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít 

Príspevky za vzdelávacie poukazy na školský rok 2015/2016 bola suma 

4.572,- € 

Použitie: 

Mimoriadne odmeny ZŠ:      2.290,- € 

Poistné ZŠ:        500,- € 

Tovary a ďalšie služby:     1.782,- €   

   

Zostatok na účte:       0,- € 
 

n) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie ich plnenia. (§ 2ods. 1 písm. n) 
 
1. Oblasť Image školy: prezentácia školy formou otvorenej školy, spoločenských akcií – 
Vianoce v Hrochoti, Florbalový turnaj o pohár RŠ, Spoločenský ples, Hurá na prázdniny, 
Karneval, Sládkovičova lipa a iné. Vyšší počet detí v škole: rok 2014/2015 150 žiakov, rok 
2015/2016 157 žiakov. Žiaci sa zapojili do mnohých športových, vedomostných a folklórnych 
súťaží a festivalov nielen v rámci okresu. Spolupráca školy s MŠ a okolitými vidieckymi 
školami (Badín, Poniky ...). Informačný deň pre rodičov. 
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2. Oblasť Klíma školy: Podpora zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov so zameraním na 
kariérny rast. V priebehu roka sme napĺňali náš dlhodobý cieľ krajšej školy. Boli to aktivity na 
skrášlenie vnútorných priestorov školy (výzdoba), pravidelne upravujeme vonkajší areál školy 
(deň Zeme), vysádzame stromy, rastlinky. Zapájame sa do rôznych projektov, ktorými škola 
získava nemalé početné materiálne vybavenie (PRINED). 
 
3. Oblasť Organizácie a riadenia: Nastupujeme etapu novej koncepcie činnosti metodických 
orgánov, ktorá so sebou prináša viaceré výzvy, ktoré budeme postupne napĺňať. V oblasti 
integrácie pokračujeme v integrácii žiakov so špeciálnymi potrebami.  Aktualizujeme ŠkVP 
a vytvárame nový iŠkVP. 
 
4. Oblasť Ekonomika a materiálne vybavenie: Škola sa zapája do projektov podporovaných 
ministerstvom školstva pod hlavičkou MPC. Výsledkom je materiálne vybavenie školy 
a rôznych kabinetov množstvom pomôcok (projekt PRINED). 
 
5. Oblasť Výchovno-vzdelávací proces: Osobitnú pozornosť sústreďujeme na prácu 
s nadanými žiakmi a taktiež žiakmi so ŠVVP, ktorí majú vypracovaný individuálny vzdelávací 
program. Nedarí sa nám pre nich získať asistenta učiteľa, aj napriek tomu, že škola 
o pridelenie asistenta každoročne žiada okresný úrad. Pokračujeme v boji s nežiaducimi 
javmi v školskom prostredí ako je záškoláctvo, šikanovanie a protidrogová prevencia. Aj 
v tomto školskom roku sme spolupracovali s PZ Slovenská Ľupča.  
 

 o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť . (§ 2ods. 1 písm. o) 
 
SILNÉ STRÁNKY 

- Dlhodobá tradícia 
- Flexibilita, pripravenosť na zmeny v okolí 
- Ochota k zmenám v škole 
- Humanizácia vzdelávania 
- Skúsenosti s prácou so slabo prospievajúcimi žiakmi 
- Zavádzanie IKT a inovačných metód do vyučovania 
- Systém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
- Úspechy žiakov v olympiádach a súťažiach 
- Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 
- Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a k žiakom zo znevýhodneného prostredia 
- Zapájanie sa do projektov 
- Aktivity mimo vyučovacieho procesu 

 
 
SLABÉ STRÁNKY 

- Menší záujem rodičov o dianie v škole 
- Obmedzené finančné zdroje na obnovu a rozvoj 
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- Nedostatočná vnútorná motivácia žiakov 
- Skúsenosti s využívaním IKT vo vyučovacom procese 
- Počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov 
- Nedostatok priestoru na vytvorenie odborných učební 

 
PRÍLEŽITOSTI 

- Jediná základná škola v širšom okolí – spádová škola 
- Dobrá spolupráca so zriaďovateľom a s okolitými obcami 
- Rozvoj spolupráce s materskými školami v okolí 
- Možnosť získať žiakov z okolitých obcí 
- Možnosť participácie na projektoch a grantových úlohách 
- Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
- Sponzoring 
- Zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia učiteľa 
- Dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 
- Dobré podmienky pre rozvoj talentov cez mimoškolskú činnosť 

 
RIZIKÁ 

- Nepriaznivý demografický vývoj 
- Nedostatočné financovanie školstva 
- Negatívny vplyv sociálne slabého prostredia na správanie žiakov 
- Strata motivácie učiteľov 
- Stupňujúca agresivita žiakov 
- Racionalizačné opatrenia 
- Nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 
- Inteligenčný potenciál budúcich žiakov 
- Zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 
 
Rozvrh hodín a prestávok rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a pedagógov. 
Vychádza z regionálnych tradícií, začiatok vyučovania je stanovený na 7.45 hod., je 
prispôsobený dopravným možnostiam žiakov, ktorí dochádzajú z okolitých obcí. Prevádzka 
školy je jednozmenná. Všetky naše učebne spĺňajú základné podmienky psychohygieny 
vyučovania, ktorými sú najmä vhodná miestnosť, počet žiakov v triede, smer dopadu svetla 
a prívod pitnej vody. Učebne sú vybavené vhodným školským nábytkom, steny sú čisté, 
vymaľované na bielo, čo zabezpečuje spolu s veľkými plastovými oknami dostatok denného 
svetla.  
 Pobyt na čerstvom vzduchu počas veľkých prestávok je pre žiakov zabezpečený 
v prípade priaznivého počasia počas celého školského roka v priestoroch školského dvora. 
Vyučovanie telesnej  a športovej výchovy sa realizuje za priaznivého počasia predovšetkým 
vonku, najmä v jesenných a jarných mesiacoch – na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku. 
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V prípade nepriaznivého počasia a v zimnom období v priestoroch telocvične. Z hľadiska 
psychohygieny sú podmienky na výchovu a vzdelávanie na veľmi dobrej úrovni. 
 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 
 
Voľnočasové aktivity školy sa v plnom rozsahu realizovali cez krúžkovú činnosť. V školskom 
roku 2015/2016 v škole pracovalo 20 krúžkov. Výsledkom ich činnosti boli úspechy vo 
vedomostných a športových súťažiach. Záujmové útvary ktoré pracovali v školskom roku 
2015/2016: 
 
Názov záujmového krúžku Počet žiakov Vedúci 

Angličtina hrou pre I.ročník 15 Mgr. Michal Paulus 
Angličtina hrou pre II.ročník 12 Mgr. Miriama Lukovská 
DFS Hučava I. (1.-4.ročník) 32 Mgr. Ivana Majlingová 
DFS Hučava II. (5.-9.ročník) 18 Mgr. Zuzana Muchová 
Divadelný krúžok 21 Mgr. Marta Holíková 
Mladí divadelníci 18 Mgr. Barbora Priečková 
Poľovnícky krúžok 28 Ing. Pavel Komora 
Príprava na T9 a PS z MAT-8 18 Mgr. Henrieta Vančová 
Príprava na T9 a PS zo SJL 13 Mgr. Barbora Priečková 
Príprava na T9 a PS z MAT-9 13 Mgr. Henrieta Vančová 
Spievanky 13 Mgr. Eva Majerová 
Spoločenské tance 21 Mgr. Henrieta Vančová 
Stolný tenis 25 Mgr. Marian Medveď 
Strelecký krúžok 28 Mgr. Zuzana Muchová 
Šikovné ruky 11 Mgr. Renáta Výberčiová 
Športový krúžok dievčatá 14 Mgr. Zuzana Jankyová 
Športový krúžok chlapci 30 Mgr. Marian Medveď 
Tanečná škola 12 Mgr. Eva Majerová 
Tradičné práce 8 Mgr. Dominika Mišovicová 
Zdravotnícky krúžok 13 Mgr. Marta Holíková 
 

c) Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 
(§ 2 ods. 2 písm. c) 
 

Z hľadiska štruktúry miestneho obyvateľstva je spolupráca s rodičmi zložitá a 
nepostačujúca, a to najmä s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a s 
rodičmi rómskych žiakov. Pozitívne hodnotíme spoluprácu s rodičovskou radou, ktorá 
vychádza v ústrety požiadavkám školy a poskytuje finančnú, materiálnu a odbornú pomoc. 
Radu školy tvorí 11 členov, z toho sú 2 pedagogickí pracovníci, 1 nepedagogický zamestnanec 
školy, 4 poslanci obecného zastupiteľstva a 4 rodičia. 
Počas školského roka sa koná jedna plenárna schôdza RZ a štyri triedne aktívy RZ. 
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Kontakt s rodičmi je posilnený prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, na kultúrnych a 
športových podujatiach. V školskom roku 2015/2016 bol organizovaný šiesty ročník 
florbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa školy medzi rodičmi a učiteľmi školy. V 
priebehu šk. roka škola organizuje a spolupracuje s OÚ pri organizácii rôznych 
kultúrnospoločenských podujatí: Vianoce na Hrochoti, Deň matiek, MDŽ, Popoludnie so 
starými rodičmi, projekt Dajme šancu priateľstvám, siedmy spoločenský ples. V júni sme 
pripravili spolu s rodičmi už tretí ročník veľkej akcie ku dňu detí s názvom " Hurá na 
prázdniny", na ktorej sa zúčastnili osobnosti športového a kultúrneho života. 
Rodičia sa zúčastňujú aj výletov a exkurzií organizovaných školou. 
Škola pravidelne a včas zabezpečuje rodičom informácie o žiakoch, uplatňuje rôzne formy 
interakcie, vrátane webovej stránky školy a telefonického i emailového spôsobu 
komunikácie. Služby rodičom sú kvalitné, koordinované výchovným poradcom a vedením 
školy. 
Škola má vymedzený časový priestor na konzultáciu s rodičmi, ale v odôvodnených 
prípadoch vedenie školy a triedni učitelia konzultujú akýkoľvek problém i mimo určeného 
časového priestoru. 
 

d) Spolupráca školy a verejnosti (§ 2 ods. 2 písm. d) 
 
Subjekty spolupráce školy:  
Rodičovská rada - je zriadená ako výkonný orgán zastupujúci rodičov. Pozostáva zo zástupcov 
rodičov každej triedy. Zasadá podľa potreby, obyčajne po triednych schôdzkach rodičov a 
učiteľov školy.  
Rada školy - je samosprávnym orgánom ustanovený zákonom. Má 11 členov, 2 zástupcovia 
pedagogických zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia 
rodičov a 4 zástupcovia zriaďovateľa. Zasadá minimálne štyrikrát ročne. Riadi sa vlastným 
plánom práce. Práva a povinnosti Rady školy vyplývajú zo zákona. 
Zriaďovateľ - Obec Hrochoť vykonáva prenesené funkcie štátu v oblasti výchovy a 
vzdelávania a originálne kompetencie v oblasti školského stravovania a činnosti školského 
klubu detí. V spolupráci so školou zabezpečuje chod školy, a to po stránke odbornej i 
materiálnej. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva rieši problematiku školstva.  
 
Materská škola - je súčasťou školy. Spolupracujeme na základe vypracovaného ročného 
plánu práce, ktorý sa zameriava na vzájomné návštevy škôl, na účasť na spoločných akciách s 
cieľom pripraviť deti materskej školy na bezproblémový vstup do základnej školy.  
 
Stredné školy - spolupráca sa uskutočňuje formou na porade výchovných poradcov 
poskytnutých informácií strednými školami, návštevou škôl našimi žiakmi v deň otvorených 
dverí, návštevou burzy stredných škôl našimi žiakmi a návštevami zástupcov škôl v našej 
škole. 
 
Subjekty širšej spolupráce:  
Centrum voľného času Banská Bystrica - spolupráca prebieha pri organizácií okresných kôl 
predmetových olympiád a postupových súťaží.  
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Centrum špeciálno-pedagogikého poradenstva a prevencie Banská Bystrica 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica  
Vykonávajú pre školu psychologickú, špeciálno-pedagogickú, liečebno-pedagogickú a 
sociálnu činnosť. Poradenské služby poskytujú aj zákonným zástupcom detí a pedagogickým 
zamestnancom. Keďže škola nezamestnáva špeciálneho pedagóga, CPPPaP a CŠPP 
navštevujú pravidelne žiaci zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Úrady v meste a okrese: Evanjelický farský úrad Hrochoť, Farský úrad Čerín, Obvodný úrad, 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenský Červený kríž. 
Podnikateľské subjekty: Poľnohospodárske družstvo Hrochoť, Urbárske pozemkové 
spoločenstvo Hrochoť, Štátne lesy Správa Kyslinky, súkromní podnikatelia a živnostníci - 
spolupráca v oblasti sponzorskej pomoci.  
Spoločenské organizácie: Poľovnícke združenie Chochuľa Hrochoť,  Zväz protifašistických 
bojovníkov, Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou.  
 
V rámci regionálnej výchovy máme veľmi dobré vzťahy s ľudovými umelcami, so spevákmi 
folklórnej skupiny Hrochoťan. Ľudoví speváci Milan Križo, Martin Škamla, Ondrej Selecký a 
ženská spevácka skupina aktívne spolupracujú s DFS Hučava.  
 
Ľudoví umelci, rezbár Martin Holík, vyšívačka Zuzana Slávová, kožušníčka Anna Šimková, 
Ondrej Selecký, výrobca fujár, sa pravidelne zúčastňujú školských akcií a iných aktivít v rámci 
regionálnej výchovy.  
A samozrejme množstvo ďalších. 
 
 
 
 
 
 
V Hrochoti, dňa 25.augusta 2016   Vypracoval: Mgr. Marian Medveď r.š. 
 
 


