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Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:

1. § 5 ods. 7 pís. f zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. 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.

3. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 
4. Koncepcie školy.
5. Plánu práce školy na školský rok.
6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií,  ŠKD, koordinátorov výchov .
7. Informácie o činnosti Rady školy.
8. Ďalšie podklady: Zápisnice z pedagogických rád a pracovných porád

                                       Plány činnosti na jednotlivé mesiace.
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S p r á v a
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

 Základnej školy, SNP 1484, Považská Bystrica za školský rok 2016/2017.

1.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

1. Názov školy:  Základná škola
2. Adresa školy: SNP 1484, Považská Bystrica, 01707
3. telefónne číslo: 042/4261286                                              faxové číslo:042/4261288
4. Internetová adresa: www.sestkovo.edupage.org.                    
    e-mailová adresa:6zs@povazska-bystrica.sk
5. Zriaďovateľ:   Mesto Považská Bystrica

2. Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko Funkcie
PaedDr. Jana Brigantová riaditeľ školy
Mgr. Gabriela Bieliková zástupca riaditeľa školy pre I.stupeň, ŠKD
Ing. Lenka Mahútová zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň
Mgr.Lenka Omámiková výchovný poradca
Antónia Miščíková Vedúca ŠJ

3.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

3.1) Údaje o rade školy:
Nová Rada školy pri Základnej škole, SNP 1484 v Považskej Bystrici  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 
14.3.2016. Funkčné obdobie začalo dňom  1.4.2016  na obdobie 4 rokov. 

Členovia rady školy:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  
1. Pavol Sabo predseda rodičov
2. Mgr.Lenka Švecová podpredseda učiteľov
3. Mgr.Darina Repková učiteľov
4. Alena Kudlová prevádzkových zamestnancov
5. Mgr.Michaela Janechová rodičov
6. Katarína Muchová rodičov
7. Lenka Šimíková rodičov
8. Mgr.Marian Sopčák zriaďovateľa
9. MUDr.Igor Steiner zriaďovateľa
10. PhDr. Peter Maťoš zriaďovateľa
11. JUDr. Roman Jaroš zriaďovateľa
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Stručná informácia o činnosti rady školy :

Rada školy zasadala štyrikrát, schválila Plán hlavných úloh školy na školský rok, bola 
informovaná o čerpaní rozpočtu, činnosti školy, radou bola prerokovaná správa 
o hospodárskej činnosti školy, príjmy z prenájmov priestorov, výdavky na energie, úspechy 
žiakov v súťažiach a návrh organizácie školského roka. 

3.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy: 

Na škole pracovalo 10 MZ a PK : M-F-PPC, Cj, Sj, D-Z, P-Ch, Tv, Pv-Vv-Hv, Ov-Ev-Nv, 
Mz 1-4, MZ ŠKD. Ich práca bola pravidelná, stretli sa 4-krát za rok , riešili problémy, ktoré sa 
vyskytli pri vo výchovno-vzdelávacom procese, metodické problémy, používanie 
metodických pomôcok, zostavovali časovo-tematické plány, informovali o zasadnutiach zo 
vzdelávania. Každá MZ a PK vypracovala analýzu činnosti, ktorá bola prerokovaná na 
pedagogickej porade.

4) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Základná škola

Ročník

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017

Počet 
tried

Počet 
žiakov

Z toho 
Integro-
vaných

Počet 
odd. 
ŠKD

Počet 
žiakov
 v ŠKD

Počet 
tried

Počet 
žiakov

Z toho 
Integro-
vaných

Počet 
odd. 
ŠKD

Počet 
žiakov
 v ŠKD

1.-9. 17 312 17 5 103 17 341 17 5 123

5)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 
písm2.. c))

5.1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED

SPOLU DIEVČATÁ 
počet / %

ODKLADY
počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / % SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ )

50 30/58,82 9/17,65 0 2
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5.2  Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich základnú školu  - šk.rok 2016 /17

P.č. Škola (dĺžka štúdia)

Ne
mo
cni
čná 

Ško
lsk
á 

Str
ed

Slo
v. 
part
.

SN
P

Slo
van
ská 

Roz
kve
t

Po
v. 
Te
pl
á

S 
P 
O 
L 
U

1 Gymnázium   PB (4)     13    13
2 Obchodná akadémia PB  (4)     4    4
3 Stred. zdrav. škola PB  (4)     2    2
4 Stred.priemysel.škola PB  (4)     5    5
5 SOŠ - SOU stroj. PB  (2)     2    2
6 SOŠ - SOU stroj. PB  (3)     1    1
7 SOŠ - SOU stroj. PB  (4)     2    2
8 SOŠ - SOU stav. PB  (4)     1    1

 SPOLU (okres) 0 0 0 0 30 0 0 0 30

1 Pedagog. a sociálna akadémia TN (4)     1    1
2 SOŠ (poľ.) Pruské (3)     1    1
3 Stred. zdrav. škola TN (4)     1    1
4 Stred. zdrav. škola ZA (4)     1    1
5 Stred.umelecká škola TN     3    3

 SPOLU (mimo okres) 0 0 0 0 7 0 0 0 7
SPOLU 0 0 0 0 37 0 0 0 37

Všetci žiaci 9.ročníka v počte 37 sú prijatí na ďalšie štúdium. 

Žiaci 4. ročníka

Počet 
žiakov
5. roč.

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy

  osemročné gymnáziá  Na iné školy

35 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí
0 0 0 0 0 0

Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ

Ročník Počet žiakov
prijatých na SŠ

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý

6. ročník     1         SOŠ strojnícka PB

 Iné skutočnosti, vysvetlivky.  

Z 37 končiacich žiakov bude pokračovať v štúdiu 30 žiakov na školách v Považskej Bystrici, 
7 žiakov mimo mesta (Žilina, Trenčín, Pruské). 

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou
Počet žiakov: 0
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6. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)  

Prospech  žiakov uvádza tabuľka. Z 326 žiakov prospelo 313 žiakov, 7 žiakov nebolo 
klasifikovaných, 5 z toho si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. 13 žiakov 
neprospelo, z toho 2 budú opakovať ročník.

Dochádzka žiakov bola poznamenaná chrípkovými ochoreniami, žiaci vymeškali 29 460 
ospravedlnených hodín, 703  hodín bolo neospravedlnených. Tieto boli riešené v spolupráci 
s MSÚ v Považskej Bystrici a ÚPSVaR v Považskej Bystrici.

Správanie žiakov sme museli hodnotiť aj zníženými známkami zo správania. 8 žiakov malo 
na vysvedčení zníženú známku 2.stupňa  a 5 žiakov  známku 3. stupňa. Znížené známky boli 
za neosprevedlnené  hodiny vymeškané z vyučovania, narušovanie vyučovania, nenosenie si 
pomôcok na vyučovanie, porušovanie školského poriadku a nevhodné správanie sa.

P r o s p e c h 

Roč. Počet 
tried

Počet 
žiakov

prospeli % nepro- 
speli

% Sj CJ M neklas. 2. st. 3. st. 4. st. ospr. priem. neosp. priem.

1. 2 45 43 95,56 2 4,44 2 1 2 1 1 2301 51,13 23 0,51

2. 2 37 37 100,00 1878 50,76

3. 2 35 35 100,00 1 1991 56,89

4. 2 40 40 100,00 1 2586 64,65

1.-4. 8 157 155 98,73 2 1,27 2 1 2 3 1 8756 55,77 23 0,15

5. 2 34 33 97,06 1 2,94 1 1 1 1 2975 87,50 80 2,35

6. 2 40 35 87,50 5 12,50 2 1 3 1 3 5138 128,45 89 2,23

7. 2 42 38 90,48 4 9,52 2 2 1 2 2 4616 109,90 314 7,48

8. 1 17 17 100,00 1601 94,18 16 0,94

9. 2 36 35 97,22 1 2,78 1 1 1 2 1 2 6374 177,06 204 5,67

5.-9. 9 169 158 93,49 11 6,51 5 5 5 4 7 5 20704 122,51 703 4,16

1.-9. 17 326 313 96,01 13 3,99 7 6 7 7 8 5 29460 90,37 726 2,23

PREHĽAD o prospechu, správaní a dochádzke žiakov za šk. rok 2016/17

Správanie
z toho

Dochádzka  

(POZOR! za celý školský rok)

6.1 Výsledky externých meraní 

T5 2016 sa uskutočnilo 23.11.2016
T9 2017 sa uskutočnilo 5.4. 2017

Výsledky meraní sme analyzovali na pedagogickej rade a na zasadnutiach PK M a SJL:
a/ škola zabezpečila opakovanie učiva ku Testovaniu 5
b/ škola poskytla žiakom 9. ročníka možnosť zopakovať si učivo od 5.ročníka v krúžkoch, 
v každej triede aj z M aj zo SJL
c/ prijatím opatrení a dohodou a spoluprácou s rodičmi ale hlavne vďaka zloženiu tried 
a vzdelanostnej úrovní jednotlivých žiakov sa nám podarilo dosiahnuť v oboch predmetoch 
výsledky, ktoré sú nad celoslovenskou úrovňou.

Opatrenia na zlepšenie výsledkov a úrovne v testovaní prijali predmetové komisie na svojom 
zasadnutí a po dohode s vedením školy. Je potrebné zabezpečiť  ako v predchádzajúcom roku 
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dochádzanie žiakov 9. Ročníka na doučovanie z M a SJL. Zlepšiť spoluprácu s rodičmi 
žiakov 9. Ročníka.

Výsledky žiakov zodpovedajú ich úrovni a korešpondujú s ich vzdelávacími výsledkami 
počas školskej dochádzky.

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

Trieda Uplatňované učebné plány

V.A iŠkVP, ŠkVP Šport
V.B iŠkVP, ŠkVP Šptrt
VI.A iŠkVP, ŠkVP Šport
VI.B iŠkVP, ŠkVP Šptrt
VII.A ŠkVP
VII.B ŠkVP Šptr
VIII.A ŠkVP, ŠkVP Šptr
IX.A ŠkVP
IX.B ŠkVP Šptr

I. stupeň – ZŠ  II. Stupeň – ZŠ

Trieda Uplatňované učebné plány

1.A iŠkVP
1.B iŠkVP
II.A iŠkVP
II.B iŠkVP
III.A ŠkVP
III.B ŠkVP
IV.A ŠkVP, ŠkVP Šport
IV.B ŠkVP, ŠkVP Šport

8. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
    

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Stredná škola Počet
zamestnanci ZŠ 49 zamestnanci ŠKD 5 zamestnanci  SŠ
Z toho PZ* 34 Z toho PZ 5 Z toho PZ
Z počtu PZ Z počtu PZ Z počtu PZ 
- kvalifikovaní 34 - kvalifikovaní 5 - kvalifikovaní
- nekvalifikovaní - nekvalifikovaní - nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie - dopĺňajú si vzdelanie - dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ** 8 Z toho NZ Z toho NZ
Z počtu NZ Z počtu NZ Z počtu NZ
- školský psychológ*** - upratovačky - upratovačky
- špeciálny pedagóg
- upratovačky 5 Školská kuchyňa a jed.
- ostatní 3 zamestnanci –spolu 7
Spolu počet zamestnancov 
ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠkaŠJ 49

Z celkového počtu 
zamestnancov školy počet PZ 34
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8.1 Zoznam učiteľov a ich aprobácia 

Mgr.Gabriela Bieliková ZRŠ, Uč 1.- 4.roč.
Mgr. Monika Žáková Učiteľka 1.- 4.roč.
Mgr.Monika Naďová Učiteľka 1.- 4.roč.
Mgr. Martina Pavlíková Učiteľka 1.- 4.roč.
Mgr. Mária Tkáčová Učiteľka 1.- 4.roč.
Mgr. Miluše Magátová Učiteľka 1.- 4.roč. 
Mgr. Anna Drblíková Učiteľka 1.- 4. roč
Mgr Zuzana Drblíková Učiteľka 1.- 4.roč.
 PaedDr. Jana Brigantová RŠ, D-Tv-Ev
Ing.Lenka Mahútová Aj
Mgr.Lenka Švecová Sj-Nj
Ing.Lenka Omámiková CH-TCHv
Mgr.Iveta Toroková Aj-B, MD
Mgr.Darina Repková SJL-Nj, 
Ing. Edita Koniarová Aj
RNDr.Jarmila Šikulincová M-F
Mgr.Matej Španiheľ Tv-G
Mgr.Miroslav Blahút M-Tv
Mgr.Emília Hamarová Sj-D
Mgr.Jarmila Mirohnová Sj-Vv
Mgr. Margita Dudoňová NJ-RJ-Ev
Mgr. Lucia Ondrušová Sj-D
Mgr. Michal Bajzík D-G
Mgr. Katarína Nagyová Tv-M
Mgr. Ján Zlocha tréner ľh
Ján Hrenák tréner ľh
Juraj Firit tréner ľh
Ingrid Draková tréner p
Bc. Katarína Tomanová tréner p
Mgr. Miriam Jarošová tréner p
Mária Janišová vychovávateľka
Eva Zajačiková vychovávateľka
Denisa Poláčková vychovávateľka
Mgr. Tatiana Kostelanská vychovávateľka
Mgr. Petra Miškechová vychovávateľka
 Mgr. Martin Hruška Kňaz, NV
Mgr.  EvaTidíková Katechetka, NV
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8.2 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017

Prehľad o odbornosti vyučovania na I. stupni ZŠ
v školskom roku 2016 /17         k 15.9.2016

Predmet Počet 
hodín

Z toho
odborne % neodborne %

Slovenský jazyk a literatúra 66 66 100,0   

Cudzí jazyk 19 11 57,9 8 42,1

Prírodoveda 4 4 100,0   

Vlastiveda 4 4 100,0   

Etická výchova 1 1 100,0   

Náboženská výchova 8 8 100,0   

Matematika 36 36 100,0   

Informatická výchova 7 4 57,1 3 42,9

Pracovné vyučovanie 2 2 100,0   

Výtvarná výchova 12 12 100,0   

Hudobná výchova 8 8 100,0   

Telesná výchova 16 16 100,0   

Športová príprava plávanie 12 12 100,0   

Spolu 195 184 94,4 11 5,6

Prehľad o odbornosti vyučovania na II. stupni ZŠ
v školskom roku 2016 /17         k 15.9.2016

Predmet Počet 
hodín

Z toho
 odborne % neodborne %
Slovenský jazyk a literatúra 45 45 100,00   

Anglický jazyk 39 39 100,00   

Nemecký jazyk 10 10 100,00   

Francúzsky jazyk      

Ruský jazyk 6   6 100,00

Fyzika 10 10 100,00   

Chémia 6 6 100,00   

Biológia 11 11 100,00   

Dejepis 15 15 100,00   

Geografia 13 13 100,00   

Občianska náuka 7   7 100,00
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Etická výchova 2 2 100,00   
Náboženská výchova 10 10 100,00

Matematika 43 43 100,00   

Informatika 13   13 100,00

Svet práce 7 5 71,43 2 28,57

Technika 9 9 100,00   
Hudobná výchova 6 5 83,33 1 16,67
Výtvarná výchova 8 8 100,00   
Výchova umením 1 1 100,00   
Telesná a športová výchova 22 22 100,00   
Tvorivé písanie a dramatika 4 4 100,00   
Športová príprava - hokej 15 15 100,00   
Športová príprava - 
plávanie

25 25 100,00   

Spolu 327 297 90,83 30 9,17

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

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo pokračuje začalo

Kvalifikačné 1 1 - -
Inovačné 4 4 - -

Aktualizačné 19 14 5 -

 Funkčné 2 1 - 1
Prípravné 

atestačné I. A 3 2 - 1

Prípravné 
atestačné II.A 5 5 - -

Poznatky z odborných seminárov sa využívajú v práci PK a MZ a vo výchovno-vyučovacom 
procese. Formou ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a zvyšovania ich 
kvalifikácie sa zvyšuje ich odbornosť a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu.
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10.Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Hviezdoslavov Kubín

Exkurzia SKD , salaš Pružina Pytagoriáda
Exkurzia Krakov VN Výročie Považskej knžnice
Exkurzia Kráľová pri Senci Besedy v knižnici
Exkurzia dejepisno geografická Chemická olympiáda
Exkurzia Viedeň Okresné a krajské kolo v atletike
Medový deň Šaliansky Maťko
Besedy o povolaniach pre 9.roč. Okresné a krajské kolo florbalu
Beseda o drogách Hokejová liga žiakov
Stavanie mája Ekojarmok
Beseda s príslušníkmi polície Vianočná pošta s políciou
Dobrovoľné zbierky Modrý gombík                            
                                 Žltý narcis

Súťaž o najkrajšiu triedu

Rozprávkový zápis prvákov Európa v škole
Mikuláš v škole Matematická olympiáda
Vianočná burza, vianočná besiedka Olympiády predmetové
Úcta k starším – program pre dôchodcov Na bicykli deťom
Fašiangy na šestke Májové slávnosti na sídlisku SNP
Karneval pre žiakov 1.stupňa Budík
Výstava kníh Vzdelávanie seniorov
Valentínska pošta Beseda s pracovníkmi št. lesov
Deň vody Návšteva lesnej škôlky, mestské lesy
Deň Zeme Návšteva mestskej polície
Sviatky jari a Muriena Majáles, ZRŠ a Rada školy
Súťaž v atletike,basketbale,futbale,floorbale Vianočná besiedka s rodičmi, Rada školy
Plavecký výcvik pre 1. Ročník Zdravý úsmev
Plavecký výcvik 5.ročníka Plavecké súťaže org. plaveckým klubom
Výcvik na DDI Európa v škole
Naspäť v škole, bývalí žiaci Záložka do knihy spája školy
Tvorivé dielne veľká noc Veľkonočné inšpirácie
Výcvik korčulovania Vianočné inšpirácie
Športový deň Na bicykli deťom Svetový deň duševného zdravia
Prezentácia jazdectva na koni Nežiadúce účinky drogy
Deň detí Divadelná predstavenia 
Krúžková činnosť
Divadelné predstavenia pre 1.-4.roč Výchovné koncerty
Divadelné predstavenia pre MŠ
Výchovný koncert pre MŠ
Čitateľský maratón, čítanie veľkých malým
Lyžiarsky výcvik
Škola v prírode
Beseda s lekárom a policajtkou
Právo a povinnosť
Deň tekvíc, Strašidelné vyučovanie
Beseda s ornitológom, jaskyniarom
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11. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

Prvé miesto v krajských kolách súťaží
Žiak / družstvo Súťaž (názov, v čom, mesto) Škola Pripravoval

Adela Kucharíková Jesenné majstrovstvá 
západoslovenskej oblasti, Myjava 

29.10.2016 ZŠ SNP 1484

Ingrid Draková

Prvé, druhé a tretie miesta v celoslovenských kolách súťaží

Miesto Žiak / družstvo Súťaž (názov, v 
čom, mesto) Škola Pripravoval

3. Hokejová trieda  
9.ročníka

1.liga SR Slovenska

ZŠ SNP 1484

Mgr. Ján Zlocha

2.

Adela Kucharíková Zimné majstrovstvá 
mladších žiakov SR v 

Dolnom Kubíne 
25.-27.11.2017 

štafeta 4x50 metrov 
voľný spôsob  

Ingrid Draková

3.

Adela Kucharíková Zimné majstrovstvá 
mladších žiakov SR v 

Dolnom Kubíne 
25.-27.11.2017 

  štafeta 4x50 metrov 
polohový pretek 

Ingrid Draková

Umiestnenie v medzinárodných súťažiach
Miesto Žiak / družstvo Súťaž (názov, v čom, mesto, štát) Škola Pripravoval

6. Adela Kucharíková Veľká cena Trnavy - plávanie 
ZŠ 

SNP 
1484

Ingrid Draková

12. Údaje o projektoch, do ktorých je (bola) v školskom roku škola zapojená ( § 2 ods. 1 
písm. j)

Názov projektu Termín začatie 
realizácie 
projektu

Termín 
ukončenia 
realizácie

Výsledky

Infovek Rok 2005 priebežne PC gramotnosť
Zdravý úsmev September 2014 priebežne dent. hygiena
Tvoja správna voľba
Viem sa slušne správať
AMV projekt
DIGI škola
E-testovanie
Nár. projekt Moderné vzd.
Vy rozhodujete, my pomáhame
Raifaisen banka grant. program

September 2014
September 2014
September 2014
September 2014
September 2014
September 2014
2016, 2017
2017

priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne

prevencia
prevencia
digitalizácia
digitatizácia 
IKT
IKT
ekológia 
ekológia
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13. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .

V školskom roku 2016/2017  na Základnej škole SNP nebola realizovaná inšpekčná činnosť.

14. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)  
                
Škola má 21 kmeňových tried, 16 odborných učební – dve počítačové učebne, tabletovú 
učebňu, jazykové laboratórium, učebňu Aj, Nj, CH, F, NV, VV, dielní, kuchynku, 5 herní ŠKD, 
12 kabinetov, školskú knižnicu, 5 kancelárií, jedáleň, dve telocvične, gymnastickú telocvičňu 
s malou lezeckou stenou a školský areál s atletickou dráhou a tromi ihriskami. V priestoroch 
nevyužitej chodby sme v spolupráci so zápasníckym klubom v Považskej Bystrici zriadili 
priestory na športovanie. Športové priestory školy sú využívané verejnosťou počas celého 
roka a to formou prenájmu telocvične a aj športový areál v exteriéri. Na škole je zriadená 
Hokejová sieň slávy, ktorá sa využíva aj ako spoločenská miestnosť na realizáciu 
výchovných koncertov a iných kultúrnych a spoločenských podujatí školy. Počas roka sa 
využíva priestor átria na výučbu, pobyt detí na čerstvom vzduchu, učenie v inom priestore.
Obnovili sme priestor knižnice, v škola na školských chodbách zriadili čitateľské kútiky. 

Škola má nevyhovujúce podlahy v niektorých učebniach a na chodbách, svietidlá sa 
z bezpečnostných a ekonomických dôvodov začali vymieňať, okná a sklenené výplne boli 
z finančného rozpočtu mesta vymenené, postupne sa zakupuje a vymieňa starý školský 
nábytok. WC sa za pomoci ZRŠ podarilo niektoré zrekonštruovať ale ostatné nevyhovujú 
hygienickým požiadavkám, nutne potrebujú rekonštrukciu. Rozpočet školy nedovoľuje urobiť 
rekonštrukcie vo väčšej miere, riešia sa len havarijné stavy.

Nové pomôcky na vyučovanie sú zakupované z prostriedkov ZRŠ a Vzdelávacích poukazov 
a z prostriedkov školy len v nevyhnutnej miere. Škola má 4. Interaktívne tabule získané z 
projektov. Je potrebné vymeniť počítače, ktoré sú zastarané a nevyhovujúce. 

Slabou stránkou školy je práve stav budovy, podlahy, vybavenie tried nábytkom, osvetlením 
v niektorých priestoroch, nevyhovujúce WC a technické vybavenie IKT a kuchyne. 

Škola má rozsiahly školský areál. Je potrebné zakúpiť kvalitnú kosačku, rekultivovať areál, 
športoviská, odstrániť nebezpečnú zeleň, stromy, ohrozujúce bezpečnosť, osadiť lavičky aby 
bolo možné využívať areál širokou verejnosťou a obyvateľmi sídliska SNP.

V priestoroch školy bola zriadená Školská včelnica s dvoma úľmi. Túto chceme využívať na 
výchovno-vzdelávacie účely a priblížiť tak našim deťom a aj širokej verejnosti včelárstvo, 
jeho tradíciu a aj dôležitosť včiel v ekosystéme.

15. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 
ods. 1 písm. m). {Škola priloží Správu o hospodárení  za predchádzajúci kalendárny rok.}

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov,
2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia 

v členení podľa financovaných aktivít,
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb 

a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít,
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov.
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16. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.          
1 písm. o).  

Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky školy, 
slabé stránky školy, príležitosti a riziká.

Analýza SWOT:
SILNÉ STRÁNKY
 odbornosť pedagog. zamestnancov
 služby školy
 podmienky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia
 rozvíjanie pracovných návykov 

a zručností žiakov
 atmosféra vyučovania, klíma školy
 práca s IKT
 zapájanie sa do projektov
 voľnočasové aktivity školy
 rôznorodá výchovná práca školy
 skoré riešenie problémov v spolupráci 

s rodičmi
 úroveň www stránok školy
 školské stravovanie, dietna strava
 blízkosť inej školy- motivácia
 diferencovanie úloh a činností 

s ohľadom na rozdielne vzdelávacie 
schopnosti žiakov

SLABÉ STRÁNKY
 nedostatok financií na chod školy
 nedostatok učebníc na vzdelávanie
 nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov
 stav budovy školy
 rozvody elektriky a vykurovania
 zastarané vybavenie tried nábytkom
 nevyhovujúce, zastarané podlahy, 

poškodené linoleum
 osvetlenie 
 nevyhovujúce sklenené výplne okien 

v prechode do telocvične
 naplnenosť hokejových tried
 zastarané technické vybavenie školy, 

počítače

PRÍLEŽITOSTI
 dobré podmienky pre vzdelávanie 

nadaných žiakov
 dobré podmienky pre vzdelávanie 

začlenených žiakov
 využitie školského areálu
 2 telocvične
 činnosť ŠKD

RIZIKÁ
 nepriaznivý demografický vývoj
 nedostatok finančných prostriedkov
 slabé ovládanie legislatívy 

pedagogickými pracovníkmi
 slabá príprava na vyučovanie 

u niektorých vyučujúcich
 nezáujem niektorých rodičov 

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

Spolupráca s rodičmi žiakov bola dobrá, rodičia si zvykli ospravedlňovať neprítomnosť 
žiakov na vyučovaní telefonicky, takže triedny učiteľ vedel o každom žiakovi. Telefonické 
spojenie na rodiča sme využívali aj pri riešení výchovných problémov. Počas roka sa konali 
v každej triede 4 triedne rodičovské združenia, plenárne RZ. 
Od začiatku šk. roka sme zaviedli informatívne popoludnia pre rodičov, pravidelne vždy 
každú prvú stredu v mesiaci v čase od 13,30 do 15,30 hod. O tieto informatívne dni bol zo 
strany rodičov veľký záujem. 
Výbor ZRŠ schválil použitie finančných prostriedkov na činnosti, ktoré pomohli škole 
zabezpečiť sladkosti na Mikuláša, na Deň detízabezpečenie dopravy do Školy v prírode, 
lyžiarsky výcvik, besedy s autormi literatúry pre deti... 
Škola poskytovala službu rodičom aj činnosťou ŠKD, ktorý navštevovalo 103 žiakov, 
stravovaním žiakov, zabezpečením mliečneho automatu, zabezpečením obedov pre  žiakov, 
zamestnancov a dôchodcov zo sídliska a okolia. 
Naša školská kuchyňa zabezpečuje diétne stravovanie pre našich žiakov a žiakov z mesta.
Škola prenajímala zubnú ambulanciu MUDr. Drocárovej,  ktorá sa prednostne  starala o chrup 
našich žiakov.

18. Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

Škola prenajímala telocvičňu, úhrady boli hradené pravidelne. Poskytovali sme telocvičňu aj 
na klubové tréningy hokejistov, pre prípravku, žiakov a dorastencov.V zimných mesiacoch 
v telocvični trénovali aj futbalisti a počas celého roka volejbalistky a zápasníci. Išlo o detské 
vekové kategórie.
Škola dlhodobo spolupracuje s materskými školami v okolí, Materskou školou Grznára 1441, 
Grznára 1444 a Materskou školou Dedovec, a SŠI v Považskej Bystrici.  Deti navštevujú 
školu, jej športoviská i telocvičňu, pripravili sme pre ne rôzne akcie, výchovné koncerty, 
športové a kultúrne podujatia. 
V priestoroch školy prebiehala Včelárska škola, v spolupráci s OZ Začni škola pripravila pre 
deti a širokú verejnosť niekoľko akcií a podujatí.
Škola má dobrú spoluprácu s VMČ, pripravili sme kultúrny program na ich podujatia. Žiaci 
školy vystupovali aj na podujatiach mesta.
Pre rodičov a priateľov školy sme pripravili Predvianočný koncert, kde bol voľný vstup pre 
verejnosť. 
V areáli školy sa pre širokú verejnosť uskutočnilo podujatie Rozprávkový les.
Dobrá spolupráca je s hokejovým oddielom HK 97Plaveckým klubom a MŠK, a.s. Považská 
Bystrica. 
Mnohí naši žiaci navštevujú umelecké školy v meste, pracujú v krúžkoch pri CVČ a výborne 
reprezentujú školu a mesto doma aj v zahraničí.


