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1. Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy:   Súkromná základná škola 

Adresa školy:   Gemerská cesta 1, 984 01  Lučenec 

Telefón:   0907 309 755  

E-mail:   palesova@sgymlc.sk 

Webová stránka školy: www.szslc.sk 

Adresa elektronickej pošty: sekretariat@sgymlc.sk 

Zriaďovateľ školy:  Branislav Becher 

Adresa:   Slatinské Lazy 42,  962 25  Slatinské Lazy 

Telefón:   0918 674 758 

Adresa elektronickej pošty: zriadovatel@sgymlc.sk 

Štatutár:   Branislav Becher  

 

 

Vedúci zamestnanci školy     

Riaditeľka školy:     PaedDr. Mária Pálešová 

 

Rada školy 

Predseda:      Bc. Zuzana Molnárová 

Ostatní členovia:     Mgr. Michaela Vestegová 

       Mgr. Janka Číčelová 

       Ing. Peter Mlynarčík 

       Mgr. Radka Segečová 

       Kristína Slováková Mužilová 

       Jozef Spodniak 

       Ivana Horňáková 

       Lenka Gergišáková 

       Ing. Peter Kolbányi 

       Ing. Milan Spodniak 

     

 

 

mailto:palesova@sgymlc.sk
http://www.szslc.sk/


Poradné orgány školy 

Metodické združenia: MZ 1 – 4. ročník 

    MZ ŠKD 

Predmetové komisie: PK pre 5. ročník 

Výchovný poradca školy a koordinátor pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami:   Mgr. Milena Kováčová Adamovová 

Vedúci MZ 1.-4. ročník:  Mgr. Dana Kocúrová  

Vedúci PK pre 5. ročník: Mgr. Milena Kováčová Adamovová 

Vedúca MZ ŠKD:  Stanislava Golianová 

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov: Bc. Michaela Gazíková 

Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Dana Kocúrová 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti: Mgr. Dana Kocúrová 

Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Anna Kurčíková, od 02/2022 Mgr. Michaela Vestegová 

Iné poradné orgány školy:  Pedagogická rada školy 

    Vedenie školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Údaje o počte žiakov školy 

 
     Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a údaje 

o počte detí v školskom zariadení. 

 

Počet tried základnej školy:  9 

z toho  1. stupeň: 8 

  2. stupeň: 1 

Počet oddelení v školskom klube detí:   9 

 

 

Údaje o počte žiakov k 15. 9. 2021 

Ročník: I. II. III. IV. V. Spolu: 

počet tried 2 2 2 2 1 9 

počet žiakov 26 27 28 32 26 139 

z toho študujúci v zahraničí - - - - 2 2 

z toho na individ. vzdeláv. 1 - 1 - - 2 

z toho žiaci so ŠVVP 1 - - 3 - 4 

z toho v škol. klube detí 25 26 27 31 23 132 

 

Údaje o počte žiakov k 30. 6. 2022 

Ročník: I. II. III. IV. V. Spolu: 

počet tried 2 2 2 2 1 9 

počet žiakov 26 27 28 33 26 140 

z toho študujúci v zahraničí - 1 - - 2 3 

z toho na individ. vzdeláv. 1 - 1 - - 2 

z toho žiaci so ŠVVP 1 - - 3 - 4 

z toho v škol. klube detí 25 26 27 31 17 126 

 

 

3. Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ 

Počet zapísaných detí do 1. ročníka k 30. 6. 2022 33 

Z tohto počtu:  

udelené odklady MŠ 1 

plnenie PŠD v prípravnom ročníku 1 

Počet prijatých detí do 1. ročníka k 30. 6. 2021 30 



4. Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom 

prijatí na stredné školy 

Počet 

žiakov 

5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na osemročné gymnáziá a prestup na inú 

ZŠ 

  osemročné gymnáziá  Prestup na inú ZŠ 

24 
Prihlásení Úspešní Prijatí Počet žiakov 

23 23 18 0 

 

 

5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania podľa ročníkov v jednotlivých predmetoch 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ ETV GEG HUV INF 

1.A 1     1  

1.B 1     1  

2.A 1     1  

2.B 1     1  

3. A 1,08     1 1 

3. B 1,2     1 1 

4. A 1,06     1 1 

4. B 1,18     1 1 

5. A 1,17 1,29 1,08  1,58 1 1,08 

 

Trieda MAT NBV NEJ PVC PDA PVO RUJ 

1.A 1     1  

1.B 1     1,07  

2.A 1     1,21  

2.B 1     1  

3. A 1   1 1   

3. B 1   1 1   

4. A 1,38  1,17 1 1,13  1 

4. B 1,82  1,4 1 1,65  1,14 

5. A 1,33  1    1,67 

 

 

 

 



Trieda SJL Spr THD TSV TEV VLA VYV 

1.A 1 1  1   1 

1.B 1,14 1  1   1 

2.A 1,21 1  1   1 

2.B 1,08 1  1   1 

3. A 1,08 1  1  1 1 

3. B 1,2 1  1  1 1 

4. A 1,25 1  1  1,25 1 

4. B 1,65 1  1  1,53 1 

5. A 1,63 1 1 1   1 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 12 12 0 0 

1.B 14 14 0 0 

2.A 14 14 0 0 

2.B 13 12 0 1 

3. A 13 13 0 0 

3. B 15 15 0 0 

4. A 16 16 0 0 

4. B 17 17 0 0 

5. A 26 26 0 2 

 

 

Výsledky externých meraní – Testovanie 5 

 

Trieda Počet  

žiakov  

k dňu 

testova

nia 

Z toho 

písalo  

Matematika  

Ø SR v %  

Matematika 

Ø triedy v %  

Slovenský 

jazyk Ø SR v 

%  

Slovenský 

jazyk Ø 

triedy v %  

V.A 24 24 61,0% 72,5% 69,2% 78,9% 

 

 

 



 

6. Uplatňované učebné plány v školskom roku 2021/2022 

 

I. stupeň – primárne vzdelávanie - ISCED 1 

Ročník Uplatňovaný učebný plán 

I. podľa inovovaného ŠkVP (platný od 1.9.2015) 

II. podľa inovovaného ŠkVP (platný od 1.9.2015) 

III. podľa inovovaného ŠkVP (platný od 1.9.2015) 

IV. podľa inovovaného ŠkVP (platný od 1.9.2015) 

 

II. stupeň – nižšie sekundárne vzdelávanie - ISCED 2 

Ročník Uplatňovaný učebný plán 

V. podľa inovovaného ŠkVP (platný od 1.9.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UČEBNÝ PLÁN 

Školský učebný plán Súkromnej základnej školy - ISCED 1  

Vzdelávacia 

oblasť 

Ročník 1. 2. 3. 4. ∑ 

Predmet PH* DH* PH DH PH DH PH DH PH DH 

Jazyk a 

komunikácia 

  

  

slovenský jazyk 

a literatúra  9  8  

7777

7727

7777 1 7  31 1 

prvý cudzí 

jazyk 

00_0

00-0 2  2 333  3  6 4 

druhý cudzí 

jazyk     
 

  1  1 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4  4 1 4  4  16 2 

informatika     1  1  2  

Človek a 

príroda 

prvouka 1  2      3  

prírodoveda     1 1 2  3 1 

fyzika           

chémia           

biológia           

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda     1  2 1 3 1 

dejepis           

geografia           

občianska 

náuka           

Človek a 

hodnoty 

etická výchova/ 

náboženská 

výchova 1  1  

 

 

1  

 

 

1  4  

Umenie a 

kultúra 

výtvarná 

výchova 2  2  1  1  6  

hudobná 

výchova 1  1  1  1  4  

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie     1  1  2  

technika           

Zdravie a pohyb 

telesná 

a športová 

výchova 2  2  2  2  8  

 základ 20  20  23  25    

 

voliteľné 

hodiny 2  3  2  1+1    

 spolu 22  23  25  27  88 10 

* PH – povinné hodiny  DH – disponibilné hodiny 

 

Poznámka: 
V štvrtom ročníku sme navýšili celkový počet hodín o jednu vyučovaciu hodinu. Toto navýšenie je v súlade s pokynmi 

v Rámcovom učebnom pláne schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 

pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 



2015 v časti Poznámky bod 10, podľa ktorého môže škola po prerokovaní v rade školy navýšiť celkový počet hodín v školskom 

vzdelávacom programe najviac však na 108 hodín na 1. stupni. Takéto hodiny sú financované z vlastných zdrojov. 

V 1. ročníku boli v rámci voliteľných hodín pridané dve hodiny ANJ.  

V 2. ročníku boli v rámci voliteľných hodín pridané dve hodiny ANJ a jedna hodina MAT.  

V 3. ročníku boli v rámci voliteľných hodín pridaná jedna hodina SJL a jedna hodina PVD. Pridaná 

hodina PVD bola vyučovaná metódou CLIL v anglickom jazyku.  

V 4. ročníku bola v rámci voliteľných hodín pridaná jedna hodina pre vyučovanie druhého cudzieho 

jazyka a jedna hodina VLA. Pridaná hodina VLA bola vyučovaná metódou CLIL v anglickom jazyku. 

Týmto navýšením hodín VLA sa prekročil týždenný počet hodín triedy o jednu vyučovaciu hodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UČEBNÝ PLÁN 

Školský učebný plán Súkromnej základnej školy - ISCED 2  

Vzdelávacia 

oblasť 

Ročník 5. 6. 7. 

 

8. 9. ∑ 

Predmet PH* DH* PH 

 

DH PH DH PH DH PH DH PH DH 

Jazyk a 

komunikácia 

  

  

slovenský jazyk 

a literatúra 5      

  

    

prvý cudzí 

jazyk 3      

  

    

druhý cudzí 

jazyk  1     

  

    

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 1           

informatika 1      

  

    

Človek a 

príroda 

prvouka             

prírodoveda             

fyzika             

chémia             

biológia 2      

  

    

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda             

dejepis 1            

geografia 2 1           

občianska 

náuka       

  

    

Človek a 

hodnoty 

etická/nábožens

ká výchova 1   

  

 

  

 

   

Umenie a 

kultúra 

výtvarná 

výchova 1      

  

    

hudobná 

výchova 1      

  

    

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie       

  

    

technika 1      

  

    

Zdravie a 

pohyb 

telesná 

a športová 

výchova 2      

  

     

 základ 24            

 

voliteľné 

hodiny 3      

  

    

 spolu 27            

*PH – povinné hodiny   DH – disponibilné (voliteľné hodiny) 

V 5. ročníku bola v rámci voliteľných hodín pridaná jedna hodina pre 2. cudzí jazyk, jedna hodina MAT 

a jedna hodina GEG, ktorá sa vyučovala metódou CLIL.  



Triedy sa delili na skupiny v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy.  

7. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

     Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie: 

      

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 

zamestnanci ZŠ  24 zamestnanci ŠKD 9 

Z toho PZ* 18 Z toho PZ 9 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 18 - kvalifikovaní 9 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 4 

Z toho NZ** 6 Z toho NZ  

Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- manažér školy 1  

- mzdová účtovníčka 1 

-administratívna pracovníčka 1 

- školník, údržbár 1 

- upratovačky 2 

Spolu počet zamestnancov: 32 

Z celkového počtu 

zamestnancov školy počet 

PZ: 

26 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

 

 

 

 

 



 

 

8. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 

Forma 

vzdelávania: 

Počet 

vzdelávaných 
ukončilo pokračuje 

aktualizačné 24 24 - 

inovačné 1 1 - 

Špecializačné 1 1 - 

adaptačné 2 2 - 

kvalifikačné 3 - 3 

rozširujúce 1 - 1 

atestačné - - - 

funkčné - - - 

 

 

9. Prezentácia a aktivity školy na verejnosti  

     Významné umiestnenia v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2021/2022: 

 

Okresné kolo: 

matematická súťaž Pytagoriáda – úspešní riešitelia 

matematická súťaž Pytagoriáda – 6. miesto 

recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín – 2. miesto 

recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto 

súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko – 3. miesto 

Poznávame nárečia našich predkov – cena poroty 

geografická súťaž Čo vieš o hviezdach – 2. miesto 

Geografická olympiáda – 2. miesto 

Beh mládeže o pohár Matice slovenskej – 3. miesto 



Krajské kolo: 

futbalová súťaž Mc Donalds Cup – 3. miesto - kolektív 

Celoslovenské kolo: 

výtvarná súťaž Memoriál M. R. Štefánika (jednokolová) – 3.miesto 

Festival štyroch živlov - účasť 

 

 

9. Podujatia školy 

 

Termín: Názov podujatia: 

02. 09. 2021 Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 

20. 09. 2021 Kurz OČAP – 1. – 4. ročník  

23.09. 2021 Dopravná výchova v ŠKD 

september/október 2021 Kurz OČAP – 5. ročník 

16. 09. - 22. 09. 2021 Triedne rodičovské združenia 1. – 4. ročník 

28. 09. 2021 TEMATICKÝ DEŇ: Európsky deň jazykov (26. 09. 2021) 

29. 09. 2021 Svetový deň mlieka v školách  

september/október 2021 Zber gaštanov 

október 2021 Týždeň starých rodičov v ŠKD 

22. 10. 2021  Medzinárodný deň školských knižníc (24. 10.) 

27.10. 2021 TEMATICKÝ DEŇ: Zdravá výživa  

november 2020 Tvorivé dielne – vyrezávanie tekvíc v ŠKD 

08. 11. – 15. 11. 2021 Zber papiera 

15. 11. – 19. 11. 2021 Týždeň boja proti drogám ŠKD 

november 2021 Čítanie príbehov a hlasovanie k Detskému činu roka 

25.11. 2021 TEMATICKÝ DEŇ: Veda a technika okolo nás 

22. 11. – 26. 11. 2021 Informačný deň pre rodičov 



06. 12. 2021  Mikuláš na SZŠ  

20.12.2021 TEMATICKÝ DEŇ: Vianočné zvyky a tradície 

20.12.-21.12. 2021 Vianočné trhy ŠKD 

20.12.-22.12. 2021 Triedne vianočné besiedky 

január 2022 Čajové posedenie v ŠKD 

27. 01. 2022 Zimné športovanie so SZŠ 

28. 01. 2022 TEMATICKÝ DEŇ: Aká je moja finančná gramotnosť?  

07.02. - 10.02. 2022 Triedne rodičovské združenia 

16 .02. 2022 Karneval ŠKD 

24. 02. 2022 TEMATICKÝ DEŇ: Moja rodná reč 

21. 03. 2022  Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii  

22. 03. 2022  Svetový deň vody 

23. 03. 2022 Deň otvorených dverí na SZŠ 

28. 03. 2022 Pasovanie prvákov v Novohradskej knižnici za čitateľov 

29. 03. 2022 TEMATICKÝ DEŇ: Knihy v mojom živote  

marec – jún 2022 Projekt Póla radí deťom 

01.04. – 02.04. 2022 Zápis žiakov do 1. ročníka 

11.04. – 13.04. 2022 Veľkonočné trhy v ŠKD 

22. 04. 2022  Deň Zeme 

25.04. – 28.04. 2022 Informačný deň pre rodičov 

25.04. – 29.04. 2022 Týždeň hlasného čítania 

25. 04. 2022 TEMATICKÝ DEŇ: Štyri živly 

29. 04. 2022 Dobšinského rozprávková noc 

02.05. – 03.05. 2022 Prijímacie pohovory na SŠ – 5. ročník 

02.05. – 09.05. 2022 Zber papiera 

06. 05. 2022  Deň matiek ŠKD  

11. 05. 2022 Sľub prvákov 

13.06. - 17.06. 2022 Plavecký výcvik – 3. a 5. ročník 



18. 05. 2022  Celoslovenské testovanie T5 – 5.ročník 

30.05. – 03.06. 2022 Škola v prírode – 4. ročník + 2.B 

27. 05. 2022 
TEMATICKÝ DEŇ: Zaujímavosti rôznych krajín sveta / 

Hudba v mojom živote 

01. 06. 2022  Medzinárodný deň detí 

15. 06. 2022 Dopravná výchova v ŠKD 

17. 06. 2022 Deň otcov ŠKD (20. 06.) 

18. 06. 2022  Predprvácke stretnutie 

20.06. - 23.06 2022 Koncoročné prezentácie projektov žiakov – 1. stupeň 

22. 06. 2022 Deň rodiny na SZŠ – program: Hitovica 80-te a 90-te roky 

23. 06. 2022 Návšteva filmového predstavenia „Moja Zem“ v kine Star 

24. 06. 2022 Didaktické hry 1. – 4. ročník 

24. 06. 2022 Účelové cvičenie 5. ročník 

27.06. – 28.06. 2022 Triedne výlety 

29. 06. 2022  Záhradná slávnosť  

 

Zapojenie sa do súťaží a olympiád – podľa plánu MZ a PK: 

- Hviezdoslavov Kubín 

- Timravina studnička 

- Šaliansky Maťko 

- Kováčova Bystrica 

- Pytagoriáda 

- Logická olympiáda 

- Expert geniality  

- iBobor 

- Matematický klokan 

- Všetkovedko 

- predmetové olympiády 

- Slávik Slovenska 

- športové súťaže  

- výtvarné súťaže 

 

 

 

 

 

 



Vychádzky a exkurzie v školskom roku 2021/2022 

 

Ročník Vychádzka Exkurzia 
Výlet/ŠvP/plavecký 

výcvik 

1. ročník 

 Novohradská knižnica 

 Filmové predstavenie 

 zimné športovanie 
(Kokava-Línia) 

 
 koncoročný výlet 

Mojín 

2.ročník 

 Novohradská knižnica 

 Synagóga (2.B) 

 Mestské múzeum 

 Filmové predstavenie 

 zimné športovanie 
(Kokava-Línia) 

 Fiľakovský hrad 
(koncoročný výlet) 

 škola v prírode 
Bojnice (2.B) 

3.ročník 

 Novohradská knižnica 

 Mestské múzeum  

 Filmové predstavenie 

 zimné športovanie 
(Kokava-Línia) 

 
 koncoročný výlet 

Mojín 

4.ročník 

 Novohradská knižnica 

 Novohradské múzeum 
(4.A) 

 Mestský park 

 Filmové predstavenie 

 zimné športovanie 
(Kokava-Línia) 

 
 škola v prírode 

Bojnice 

5.ročník 

 Filmové predstavenie 

 zimné športovanie 
(Kokava-Línia) 

 Fiľakovský hrad 

 plavecký výcvik 
Veľký Krtíš 

 koncoročný výlet 
Bojnice 

 

11. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

      Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 prebiehalo v budove Súkromných škôl na ulici Gemerská 

cesta 1 v Lučenci.  

     Vyučovanie prebiehalo v deviatich triedach. Okrem týchto tried mala škola k dispozícii jazykovú 

učebňu a učebňu informatiky, ktoré škola zdieľa so Súkromným gymnáziom. V škole sa tiež nachádzajú 

telocvičňa, knižnica, bufet, chodba so skrinkami na prezuvky, školská jedáleň a školská výdajňa, sklad 

učebníc, sklad telovýchovných pomôcok, zborovňa a riaditeľňa. V areáli školy sa nachádza predný dvor 

s kruhovým objazdom,  parkovisko určené pre rodičov a návštevníkov školy, parkovisko pre 

zamestnancov a zadný dvor s rozľahlou trávnatou plochou, asfaltovým futbalovým ihriskom a asfaltovým 

basketbalovým ihriskom. 

     Triedy SZŠ boli vybavené interaktívnou tabuľou s dataprojektorom, resp. tabuľou s interaktívnym 

perom, ďalej počítačom alebo notebookom. Škola mala k dispozícii aj vizualizéry. 



     Škola bola primerane vybavená školským nábytkom, učebnými pomôckami, IKT-technikou, 

pomôckami pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy, knižným materiálom a hrami do ŠKD. 

 

12. Cieľ a plnenie cieľa školy 

     Škola sa zameriavala na nasledovné oblasti: 

 poskytovanie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 rozvíjanie osobnosti žiaka, jeho nadania, rozumových aj fyzických schopností, 

 rozvíjanie kritického myslenia žiakov prostredníctvom organizovania tematických dní, 

 zabezpečenie kvalitného dištančného vzdelávania pre žiakov, 

 podporu ďalšieho vzdelávania učiteľov, 

 poskytovanie integrovaným žiakom so všeobecným intelektovým nadaním ďalšie výchovno-

vzdelávacích formy, kde môžu rozvíjať svoje nadanie, 

 uplatňovanie špecifického prístupu k integrovaným žiakom s poruchami učenia, 

 podporu čitateľskej gramotnosti u žiakov, 

 podporu finančnej gramotnosti u žiakov, 

 podporu environmentálnej výchovy u žiakov, 

 využívanie IKT v rámci všetkých predmetov výchovno-vzdelávacie procesu, 

 priebežné dopĺňanie a/alebo modernizovanie výukového materiálu, 

 zabezpečovanie a organizovanie súťaží, výletov, vychádzok, plaveckého výcviku a školy 

v prírode, 

 zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych a iných podujatí,  

 venovanie pozornosti výchove zameranej na posilňovanie úcty dieťaťa k rodičom, starým 

rodičom, ostatným ľuďom, 

 eliminovanie prejavov rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, odstránenie akéhokoľvek prejavu 

šikanovania, 

 podporovanie environmentálneho zmýšľania, zdravého životného štýlu, zodpovednosti za vlastné 

zdravie u žiakov, 

 rozvíjanie národného povedomia a vlasteneckého cítenia žiakov, 

 podporu pohybových aktivít žiakov na hodinách telesnej a športovej výchovy a mimo nich, 

 podporu krúžkovej činnosti u žiakov, 

 šírenie dobrého mena školy, 

 spoluprácu s inými organizáciami, 

 skvalitňovanie materiálno-technických podmienok školy, 

 zveľaďovanie areálu školy. 

 

 

 

13. SWOT analýza Súkromnej základnej školy 



SILNÉ STRÁNKY 

 skúsení pedagogickí zamestnanci 
 vysoká pracovná nasadenosť pedagógov 
 kvalitný výchovno-vzdelávací proces 
 dobrá sociálno-emocionálna klíma 
 dobré meno školy na verejnosti 
 vytváranie podmienok pre kritické myslenie žiakov 
 všestranný rozvoj osobnosti žiakov 
 intenzívne vyučovanie cudzích jazykov 
 dlhoročné uplatňovanie metódy CLIL na vyučovaní 
 dobrá vybavenosť tried 
 práca s nadanými žiakmi 
 výsledky v súťažiach a olympiádach 
 pripravenosť školy na plynulý prechod na 

dištančné vzdelávanie 
 využívanie rôznych programov pre digitálne 

vyučovanie 
 organizovanie rôznych akcií počas školského roka   
 organizovanie výletov, exkurzií, školy v prírode, 

plaveckého výcviku 
 internetová žiacka knižka 
 intenzívna spolupráca s ŠKD 
 spolupráca so Súkromným gymnáziom 

a Súkromnou umeleckou školou 
 zainteresovanosť rodičov ohľadne výchovno-

vzdelávacie procesu a materiálneho zabezpečenia 
školy 

 možnosť parkovania v areáli školy 
 veľký areál so všestranným využitím 
 ponuka záujmovej činnosti pre žiakov 
 intenzívna prezentácia školy na webovej stránke 

školy a na sociálnej sieti 

SLABÉ STRÁNKY 

 vzdialenosť od centra mesta 
 chýbajúca atletická dráha s doskočiskom 
 chýbajúci altánok slúžiaci pre edukáciu v exteriéri 

a pre oddych 
 málo herných prvkov v exteriéri 
 malá školská jedáleň 
 preťaženosť pedagógov 
 nižší počet žiakov v ročníku – obmedzené možnosti 

pri výbere žiakov na súťaže 
 slabá medializácia školy v miestnej tlači 
 nedostatok finančných prostriedkov 

 
 
 

PRÍLEŽITOSTI 

 zlepšovanie podmienok pre výchovu a vzdelávanie 
žiakov 

 zavedenie ďalších inovatívnych foriem a metód 
vyučovania 

 navýšiť počet hodín s nadanými žiakmi 
 podpora profesijného rozvoja pedagogických 

zamestnancov 
 pravidelný teambuilding a psychohygiena pre 

zamestnancov školy 
 zveľadenie areálu školy 
 vybudovanie altánku, doskočiska s atletickou 

dráhou a herných prvkov pre žiakov 
 zapájanie sa do projektov 
 získavanie finančných prostriedkov z dotácií, 

zo štrukturálnych fondov, z rôznych projektov, od 
sponzorov a tiež z OZ Študent (2% z daní) 

 zintenzívnenie spolupráce s CPPPaP pre 
skvalitnenie práce s integrovanými žiakmi 

 výmena skúseností s inými školami 
 prezentácia školy v miestnej tlači 

RIZIKÁ 

 obmedzené priestorové kapacity  
 kolísavý demografický vývoj 
 konkurencia ostatných škôl v regióne 
 izolovanosť od ostatných škôl 
 legislatívne zmeny 
 zmena spôsobu financovania školstva 

 

14. Voľnočasové aktivity 



Ponuka záujmových krúžkov sa realizovala v spolupráci so Súkromným centrom voľného času Majáčik 

Detva a Slovenským futbalovým zväzom. 

Krúžková činnosť na SZŠ v školskom roku 2021/2022: 

Vedúci krúžku Názov krúžku Ročník 

Deň/čas 

organizácie 

krúžku 

Učebňa 

Mgr. Milena Kováčová 

Adamovová 

KRÚŽOK 

ZDRAVOTNÍCKEJ 

PRÍPRAVY 

3. a 4. 

ročník 

Pondelok 

13:30 – 14:30 

jazyková 

učebňa 

Mgr. Dana Kocúrová 
POČÍTAČOVÝ 

KRÚŽOK 

1.a 2. 

ročník 

Štvrtok 

12:35 – 13:35 

počítačová 

učebňa 

Mgr. Michaela Vestegová 
MLADÍ 

NOVINÁRI 

3.,4.,5. 

ročník 

Štvrtok 

14:00 – 15:30 

aula č.2 + 

jazyková 

učebňa 

René Ballo 

šachový tréner 

ŠACHOVÝ 

KRÚŽOK 

1.- 5. 

ročník 

Streda 

13:45 -15:15 
aula č.4 

Mgr. Marian Berky 

VŠEOBECNÁ 

POHYBOVÁ 

PRÍPRAVA 

2.,3.,4. 

ročník 

Pondelok 

13:30 – 15:00 
telocvičňa 

Karolína Mravcová 

trénerka 
TAEKWONDO 

1.- 5. 

ročník 
Utorok 

13:45 – 15:45 
telocvičňa 

Mgr. Marian Berky 
DAJME SPOLU 

GÓL 
1. ročník 

Streda    

13:00 – 14:00 
telocvičňa 

 

15. Spolupráca školy s rodičmi 

     V školskom roku 2021/2022 prebiehala spolupráca školy s rodičmi prostredníctvom rady školy, rady 

rodičov a rodičovských stretnutí online formou alebo prezenčnou formou. Rodičia dostávali spätnú väzbu 

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí, napomáhali pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho 

procesu a materiálneho zabezpečenia školy, podľa aktuálnej situácie sa zúčastňovali podujatí školy.  

 

16. Správa o činnosti  so žiakmi so ŠVVP (vypracovala výchovná poradkyňa Mgr. Milena 

Kováčová Adamovová) 

 

- vypracovanie formálnej časti IVVP začlenených žiakov/ 1 žiak s IN a 3 žiaci so ZZ  

- usmernenie vyučujúcich pri vypracúvaní tematických plánov /nadaní žiaci/ a krátkodobých 

cieľov, ako súčastí IVVP pre začlenených žiakov, týkajúcich sa preberaných tém jednotlivých 

vyučovacích predmetov /tr. učiteľky, vyučujúci cudzích jazykov/ 



- frontálne aj individuálne usmernenia a pokyny pedagogickým zamestnancom k práci so 

začlenenými žiakmi 

- usmernenie a pomoc jednotlivým vyučujúcim s vyhotovením hodnotení výchovno – vyučovacích 

výsledkov začlenených žiakov za 1. a za 2. polrok šk. r. 2021/2022 

- konzultácie, usmernenia a pomoc vyučujúcim žiakov postupujúcich formou individuálneho 

prístupu  

- priebežné poradenské intervencie a individuálne konzultácie s tr. učiteľmi a vyučujúcimi 

integrovaných žiakov – ZZ, IN 

- komunikácia s odbornými zamestnancami CPPPaP v Lučenci a CŠPP v Lučenci ohľadom práce 

s integrovanými žiakmi a žiakmi postupujúcimi formou individuálneho prístupu 

 

    Počet integrovaných žiakov školskom roku 2021/2022: 

I.polrok II.polrok 

 

1. ročník  - 1 žiak ZZ 

2. ročník  - 0 

3. ročník  - 0 

4. ročník - 2 žiaci ZZ 

5. ročník - 1 žiak IN 

    

Integrovaní 4 žiaci: IN – 1 žiak, ZZ – 3 žiaci 

 

 

1. ročník  - 1 žiak ZZ 

2. ročník  - 0 

3. ročník  - 0 

4. ročník  - 2 žiaci ZZ 

5. ročník - 1 žiak IN 

       

Integrovaní 4 žiaci: IN – 1 žiak, ZZ – 3 žiaci 

 

     IN – intelektové nadanie 

     ZZ – zdravotné znevýhodnenie 

 

Pri práci s integrovanými žiakmi sa využívali edukačné metódy, ktoré zodpovedali ich špeciálnym 

výchovno-vzdelávacím potrebám.   

Pri práci so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním sme sa zameriavali hlavne na obohacovanie  

učiva v jednotlivých predmetoch. Individuálnymi postupmi, úlohami, projektami sme sa snažili 

povzbudzovať ich zvedavosť a  tvorivosť. 

So žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním a zároveň aj so žiakmi vykazujúcimi znaky 

všeobecného intelektového nadania sme pracovali dvomi formami: 

– individuálnou (na jednotlivých vyučovacích hodinách), 

– skupinovou (v rámci predmetu slovenský jazyk rozvíjaním poznatkov z rôznych  

  oblastí) 

a to nasledovne: 

 



Ročník: Predmet: Vyučujúci: Počet hodín 

týždenne: 

1.- 2. ročník Slovenský jazyk PaedDr. Jaroslava Suchanská 1 

3.- 4. ročník (z toho 1 

žiak s IN) 

Slovenský jazyk PaedDr. Jaroslava Suchanská 1 

 

Žiaci boli zároveň priebežne pripravovaný na rôzne súťaže a predmetové olympiády. 

Pri práci so žiakmi so zdravotným znevýhodnením sme sa zameriavali hlavne na posilňovanie oslabených 

komunikačných zručností a posilnenie oslabených funkcií. 

So žiakmi so zdravotným znevýhodnením sme pracovali individuálnou formou (na jednotlivých 

vyučovacích hodinách). Každý žiak mal vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací plán. Pri jeho 

tvorení a napĺňaní boli pedagógovia vedení koordinátorkou pre prácu so žiakmi so ŠVVP, ktorá je zároveň 

výchovnou poradkyňou školy. 

 

                                  

17. Správa o činnosti MZ pre 1. – 4. ročník  a PK pre 5. ročník  
 

Správa o činnosti MZ pre 1. – 4. ročník (vypracovala vedúca MZ pre 1.- 4. ročník  Mgr. Dana 

Kocúrová): 

 

V školskom roku 2021/2022 členovia MZ pracovali podľa schváleného Školského vzdelávacieho 

programu (ŠkVP) a navrhnutého Plánu práce školy pre šk. rok 2021/2022, ktorého kalendár podujatí 

„Kalendár podujatí školy pre šk. rok 2021/2022“ bol priebežne aktualizovaný a realizovaný podľa toho, 

ako to situácia dovoľovala vzhľadom na sprísnené hygienické opatrenia, ktoré súviseli s pretrvávajúcou 

pandémiou COVID-19 na území SR. 

 

MZ v priebehu školského roka vychádzalo z úloh vyplývajúcich z: 

 Štátneho vzdelávacieho programu 

 Školského vzdelávacieho programu 

 Pedagogicko – organizačných pokynov pre školský rok 2021/2022 

 Plánu práce školy pre šk. rok 2021/2022 

 Hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov za predchádzajúci školský rok 

 

Počas šk. roka 2021/2022 sa členovia MZ riadili vždy aktuálnymi nariadeniami a usmerneniami MŠVVaŠ 

SR, ktoré boli dostupné a vždy aktualizované na www.minedu.sk. 

Zvýšenie a prehlbovanie odbornej kvalifikácie členov MZ počas šk. roka 2021/2022: 



 október - december 2021 Mgr. D. Kocúrová ukončené inovačné vzdelávanie Pedagogické 

diagnostikovanie dieťaťa/žiaka záverečnou skúškou. 

 február 2022 - absolvované aktualizačné vzdelávanie učiteľov v oblasti kritického myslenia 

v rozsahu 4h - Rozvoj kritického myslenia argumentačných zručností a efektívne komunikácie.  

 august 2022 - absolvované aktualizačné vzdelávanie učiteľov v oblasti tímovej spolupráce 

v rozsahu 6h – Tímová spolupráca v práci učiteľa.  

 v priebehu celého šk. roka - PaedDr. J. Burinová, PaedDr. M. Pálešová inovačné vzdelávanie 

„Kritické myslenie“. 

 február - máj - Mgr. D. Kocúrová - ukončené špecializačné vzdelávanie MPC BB: Špecializačné 

vzdelávanie pre vedúceho metodického združenia. 

 
Správa o činnosti PK pre 5. ročník (vypracovala vedúca PK pre 5. ročník Mgr. Milena Kováčová 

Adamovová) 

 

Hlavné ciele a úlohy PK v školskom roku 2021/ 2022: 

Počas školského roka prebiehalo vyučovanie podľa schválených TVVP, boli využívané vhodné 

pedagogické metódy a formy práce počas vyučovania, učivo bolo podľa potreby aktualizované. Vo 

výchovno – vyučovacom procese bola vytváraná atmosféra dôvery a dobrých vzťahov medzi učiteľmi a 

žiakmi ale aj medzi žiakmi navzájom, ako aj medzi samotnými učiteľmi. Snahou vyučujúcich bolo 

tolerantným a individuálnym prístupom k žiakom pomôcť pri ich plynulom prechode z prvého stupňa na 

systém práce v 5. ročníku. Vzniknuté výchovno – vyučovacie problémy boli riešené ako so žiakmi, tak aj 

spoluprácou s rodičmi žiakov počas školského roka. Formou individuálneho prístupu bola realizovaná 

pomoc žiakom pri prekonávaní vyučovacích ťažkostí a tiež pomoc pri príprave na predmetové olympiády 

a súťaže. Efektívne rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov, čitateľskej a finančnej gramotnosti a 

v rámci toho i samotného kritického myslenia prebiehalo nielen v rámci jednotlivých hodín vyučovacích 

predmetov ale realizovalo sa aj prostredníctvom  tematických dní, ktoré  svojím rôznorodým zameraním 

boli veľkým obohatením a motiváciou vo vzdelávaní žiakov.  Aj touto formou vyučujúci upriamovali 

pozornosť žiakov smerom ku globálnym a regionálnym témam v oblasti environmentálnej, ekonomickej 

a sociálnej s cieľom viesť žiakov výchovou a vzdelávaním k udržateľnému rozvoju osobnosti so 

zameraním na zdravý životný štýl a na vytváranie správnych postojov a správania sa k životnému 

prostrediu, viesť žiakov k zmysluplnej práci s informačnými a komunikačnými technológiami a ich 

bezpečnému využívaniu hlavne oblasti online priestoru, popularizovať vedu a techniku. Snahou 

vyučujúcich bolo viesť žiakov k tolerantnému vnímaniu súčasnej multikultúrnej spoločnosti výchovou 

v duchu demokracie a humanizmu s dôrazom na oblasť ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, 



predchádzanie všetkým formám diskriminácie, extrémizmu, radikalizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie a rasizmu. 

Každý vyučujúci si podľa potreby a záujmu dopĺňal svoje odborné vedomosti. Vyučujúci sa pravidelne 

stretávali na zasadnutiach PK pre 5. ročník SZŠ, kde sa zaoberali aktuálnymi problémami a aktivitami 

počas školského roka.  

Vyučovanie v rámci školského roka prebiehalo prevažne prezenčnou formou, dištančnou formou 

vyučovania boli, na základe pandemickej situácie, žiaci vzdelávaní v mesiaci december 2021. Prechod z 

jednej formy vzdelávania do druhej prebiehal plynule, žiaci postupovali podľa  stanoveného rozvrhu, bez 

väčších problémov zvládali prácu aj prípravu počas online vyučovania  aj následný prechod na prezenčnú 

formu vyučovania. 

Hodnotenie a klasifikácia: 

Hodnotenie a klasifikácia prebiehala v zmysle Metodického pokynu MŠ SR č. 22/ 2011 rovnako aj podľa 

interného predpisu č. 1/2020 pre postup hodnotenia a klasifikácie žiakov, SZŠ Gemerská cesta 1, Lučenec. 

Žiaci boli na vyučovacích hodinách pravidelne hodnotení, s výsledkami hodnotenia oboznámení. 

Hodnotenie žiakov sa realizovalo formou klasifikácie. Na vyučovacích hodinách sa hodnotila praktická 

činnosť žiakov, projekty, samostatná práca žiakov, písomné práce a ústne odpovede. V rámci interného 

systému hodnotenia boli žiakom za domácu prípravu udeľované aj známky za aktivitu. 

 

 

18. Správa o činnosti MZ ŠKD (vypracovala vedúca MZ ŠKD Stanislava Golianová) 

 

V školskom roku 2021/2022 sme pracovali v 9 oddeleniach pri SZŠ v Lučenci. Počet zapísaných detí 

k 15.09.2021 – 132 . V tomto šk. roku absolvovala 1 vychovávateľka adaptačné vzdelávanie začínajúceho 

pedagogického zamestnanca a 3 vychovávateľky externe študovali na VŠ v Banskej Bystrici a v Dubnici 

nad Váhom.  

Naša činnosť vychádzala z plánu práce ŠKD a stanovených hlavných úloh MZ, sprievodcu školským 

rokom MŠVVaŠ SR 2021/2022, zo zákona o výchove a vzdelávaní, z koncepcie školy a školského 

vzdelávacieho programu. Výchovno - vzdelávaciu činnosť sme priebežne dopĺňali aktuálnymi a 

konkrétnymi úlohami. Do týždenných plánov sme zaraďovali všetky tematické oblasti výchovy, ktoré sa 

pravidelne striedali a prelínali. V každom mesiaci, jeden deň bol venovaný tematickému dňu na danú 

tému, kde sa u detí rozvíjalo kritické myslenie. Prípravy na TD vychovávateľky odovzdávali vopred 

koordinátorom.  

   V oddeleniach sme značnú pozornosť venovali čitateľskej a finančnej gramotnosti. Zameriavali sme sa 

na bezpečnosť a prevenciu negatívnych javov v správaní detí, odhaľovali sme zdroje rizikového správania.  



Poskytovali sme deťom priestor a príležitosti na slobodné vyjadrovanie názorov, otvorenú a slobodnú 

diskusiu. Viedli sme ich  k zdravému životnému štýlu zapájali do aktivít, ktoré napomáhajú výchove k 

zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného zdravia. 

Prihliadali sme na individuálne potreby detí a ubezpečovali ich, že aj pasivita a oddych znamenajú 

zmysluplné využitie voľného času, ak práve teraz cítia takú potrebu. Dostatočný a kvalitný oddych je 

dôležitý pre duševné zdravie detí. Viedli sme ich k odlišovaniu kritického myslenia od kritizovania, viedli 

ich k rozpoznávaniu problematických stránok médií a hovorili o nich bez toho, aby ich prestali používať. 

 Využívali sme zážitkové a aktivizujúce metódy, podnecovali záujem detí o environmentálne témy. 

Umožnili sme deťom využívať športovisko, dopravné ihrisko v areáli školy. Prostredníctvom hier 

zameraných na bádanie hľadali odpovede na rôzne problémy.  

V SVOV sme sa snažili deťom vštepovať základy slušného správania. Učili sme sa správne riešiť 

konflikty. Rozprávali sme sa aj o témach ako sú Vianoce, Veľká noc, Deň matiek a otcov, úcta k starším, 

práva a povinnosti dieťaťa, finančná gramotnosť, čitateľská gramotnosť, Svetový deň mlieka, národné 

hodnoty a tradície, bezpečne na internete, pracovali v programoch ALF, ZLATKA. Zapájali sa do 

tematických dní, kde si rozvíjali kritické myslenie. 

V PEOV sme pozorovali zmeny v prírode počas ročných období, zbierali plody šišky, gaštany, šípky, 

žalude na kreatívne tvorenie dekorácií. Pozorovali a  prikrmovali vtáčiky v zime. Venovali sme sa aj téme 

ekológia, ochrana a tvorba životného prostredia, separovanie odpadu. Zapojili sa do zberu papiera, 

vysádzali okrasné kvety, byliny a kríky v areály školy, zbierali odpadky, upravovali záhony. 

V EVOV sa deti učili kultivovane sa vyjadrovať, slušne stolovať v jedálni, vystupovať na verejnosti - 

vystúpenie na triednych besiedkach, Pasovanie prvákov, Deň rodiny, Záhradná slávnosť, vianočné a 

veľkonočné predajné trhy. Vyrábali rôzne darčeky - Vianoce, Deň matiek a otcov, Deň rodiny, darček pre 

starých rodičov, kamarátov, Darčeky pre prvákov. 

V PTOV si spoločne vyskúšali prácu z rôznymi i netradičnými materiálmi, počas škol. roka prebiehali 

tvorivé dielne. Obľúbené sú u detí konštruktívne hry s Legom a stavebnicou Seva. 

V TVOV sme rozvíjali všestrannú pohybovú aktivitu u detí, obľúbené boli najmä hry futbal, loptové hry, 

naháňačky s pravidlami, hry na preliezke, hry v telocvični, cvičenie na hudbu, vychádzky do okolia. 

V rámci dopravnej výchovy deti získali teoretické vedomosti o pravidlách cestnej premávky pre cyklistov 

a chodcov, ale aj praktické zručnosti na „dopravnom ihrisku“ na šk. dvore. 

V príprave na vyučovanie sa zvýšená pozornosť venovala precvičovaniu učiva formou DH, pracovných 

listov, ale i využívaním počítačových programov ALF a ZLATKA. Deti boli vedené k samostatnosti pri 

písaní domácich úloh. Dôraz sme kládli na čítanie s porozumením. 

 V tomto školskom roku sa uskutočnili nasledovné akcie ŠKD: 

 Dopravné ihrisko 

 Týždeň zdravia - Deň mlieka na školách 

 Týždeň boja proti drogám 

 Detský čin roka 

 Mesiac úcty k starším 

 Medzinárodný deň školských knižníc 



  Medzinárodný deň materinského jazyka 

  Týždeň vedy a techniky 

  Mikuláš 

  Výroba vianočných darčekov, vianočné posedenie pri stromčeku  

 Vianočné trhy 

  Čajový mesiac - varenie, príprava, pitie čaju  

  Zimné športovanie 

  Starostlivosť o vtáčiky v zime - prikrmovanie 

  Darček pre prváka 

  Karneval v rámci oddelení 

  Marec mesiac knihy - tvorba knihy, čítanie slov. rozprávok a povestí 

  Veľkonočné trhy 

  Deň Zeme, Deň vody 

  Dobronoc 

  Pasovanie prvákov 

  Deň rodiny 

  Dopravné ihrisko  

  Škola v prírode 

  MDD 

  Záhradná slávnosť 

 

Technické a materiálne vybavenie ŠKD bolo priebežne dopĺňané. 

 

Počas obdobia vzdelávania dištančnou formou nenavštevovali deti ani ŠKD. 

 

Pani vychovávateľky absolvovali aktualizačné vzdelávanie ku kritickému mysleniu a tímovej spolupráci 

v práci učiteľa. 

 

 

19. Celkové zhodnotenie školského roka 2021/2022 

Medzi hlavné priority školy patrí kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Učitelia a vychovávatelia SZŠ 

aktívne a tvorivo pristupovali k svojej práci so žiakmi/deťmi, svoje vedomosti a zručnosti si prehlbovali 

v rámci aktualizačného vzdelávania poskytovaného školou, samoštúdia, či iných foriem vzdelávania.   



V rámci metodických združení a predmetovej komisie sme naplánovali a realizovali rôzne aktivity, 

podujatia a súťaže pre žiakov. 

Žiaci SZŠ získali významné umiestnenia v súťažiach rôzneho zamerania. 

Žiaci sa okrem iného zúčastnili plaveckého výcviku, školy v prírode, dňa Zimné športovanie so SZŠ, 

Dobronoci, výletov, exkurzií a pod. 

Krúžková činnosť žiakov bola rozmanitá, žiaci mohli navštevovať viacero krúžkov. 

Veľký dôraz v školskom roku 2021/2022 sme kládli na plánovanie a realizáciu tematických dní, ktorých 

súčasťou bolo rozvíjanie kritického myslenia u žiakov. Tematické dni sa realizovali vždy v posledný 

týždeň v mesiaci počas jedného dňa v rámci vyučovania v predpoludňajších hodinách s kontinuálnym 

pokračovaním v školskom klube detí počas poobednej činnosti. Tematický deň sa nekonal len v mesiaci 

jún kvôli veľkému množstvu iných aktivít v danom období. 

Zápis detí do budúceho 1. ročníka prebehol úspešne. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


