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1. Údaje o škole 
 
Názov školy:                             Základná škola Slobodného slovenského vysielača 

Adresa:                                      Skuteckého 8, 97401 Banská Bystrica 

Telefónne číslo:                       048/4125950      +421918930990 

Webové sídlo:                          zsssvbb.edupage.org 

Adresa elektronickej pošty:   zsssvbb@gmail.com 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko funkcia 

Mgr. Zuzana Sedláčeková riaditeľka školy 

Mgr. Katarína Števčinová zást. riad. školy pre 2. stupeň 

Mgr. Diana Javorčíková zást. riad. školy pre 1. stupeň a ŠKD 

 
 

Rada školy 

Meno a priezvisko funkcia Skupina, za ktorú bol člen 
volený/delegovaný  

Ing. Renáta Hláčiková predseda zástupca zriaď. - Mesto BB 

Ing. Silvia Šuleková-Kolláriková podpredseda zástupca rodičov ZŠ SSV 

Mgr. Jana Mičková do 21.10.2020 
RNDr. Jitka Jasenovcová od 22.10.2020 

člen zástupca pedag. zam. ZŠ SSV 

Mgr. Jana Zacharovská člen zástupca pedag.zam. ZŠ SSV 

Mgr. Elena Haringová do 21.10.2020 
Vlasta Tóthová od 22.10.2020 

člen zástupca nepedag.zam. ZŠ SSV 

Ing. Miriam Lapuníková, MBA člen zástupca zriaď. - Mesto BB 

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. člen zástupca zriaď. - Mesto BB 

Mgr. Ivana Michalíková člen zástupca zriaď. - Mesto BB 

JUDr. Monika Maršáleková do 21.10.2020 
Mgr. Eva Pikulová od 22.10.2020 

člen zástupca rodičov ZŠ SSV 

Ing. Iveta Ďuricová do 21.10.2020 
Bc. Michal Chrobák od 22.10.2020 

člen zástupca rodičov ZŠ SSV 

Ing. Patrik Belopotočan člen zástupca rodičov ZŠ SSV 

 

 
2. Údaje o zriaďovateľovi 

 
Názov zriaďovateľa:                  Mesto Banská Bystrica 

Sídlo:                                            Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica 

Telefónne číslo:                          048/43 30 321 - 322 

Adresa elektronickej pošty:     podatelna@banskabystrica.sk 

mailto:zsssvbb@gmail.com
mailto:podatelna@banskabystrica.sk
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3. Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa   

     školy 

 

Názov orgánu Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Rada školy 22. 10. 2020 – 
ustanovujúce 
zasadnutie Rady 
školy 
05. 11. 2020 – 
zasadnutie Rady 
školy 
 
 
 
 
18. 05. 2021 – 
zasadnutie Rady 
školy 
 

RŠ – schválenie členov RŠ, jej 
predsedu, podpredsedu, 
delegovanie člena RŠ do MŠR 
 
RŠ - ŠKVP pre šk. r. 2020/21 
      - Správa o V-V činnosti za šk. r. 
         2019/2020 
      - otvorenie 2 tried do 1. roč. so 
         špec. intelek. nadaním na CJ 
         pre šk. r. 2021/2022 
      - Štatút RŠ pri ZŠ SSV 
RŠ -  vyjadrenia k predkladaným  
         materiálom 

Pedagogická rada 21. 09. 2020 
23. 11. 2020 
25. 01. 2021 – 
online 
19. 04. 2021 
23. 06. 2021 
02. 07. 2021 

Pedagogicko-organizačné zabez. 
výchovno-vzdelávacej činnosti 
(Celoročný plán práce, Správa o V-
V činnosti, hodnotenie 
a klasifikácia žiakov, ŠKVP, 
Kolektívna zmluva, Plán 
profesijného rozvoja PZ, výchovné 
opatrenia, dodržiavanie vydaných 
nariadení, rozhodnutí a 
usmernení...) 
 

Metodické združenie pre PZ 
 1. stupňa 

26. 08. 2020 
26. 11. 2020 
29. 04. 2021 
24. 06. 2021 

Plán práce MZ, tem. plány 1.- 4. r., 
hodnotenie a klasifikácia žiakov, 
organizácia súťaží a olympiád, 
výchovno-vzdelávacie výsledky, 
Správa o činnosti MZ, pedagogicko-
organizačné otázky V-V činnosti na 
1. stupni 
 

Metodické združenie pre ŠKD 24. 08. 2020 
21. 09. 2020 
23. 11. 2020 
28. 01. 2021 
22. 03. 2021 
24. 05. 2021 
23. 06. 2021 

Hlavné úlohy na škol. rok, 
Plán práce ŠKD, hodnotenie práce 
v ŠKD štvrťročne počas šk. roka, 
výchovné opatrenia, Správa 
o činnosti ŠKD 
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Predmetová komisia  pre 
prírodovedné predmety 

27. 08. 2020 
11. 11. 2020 – 
online 
02. 12. 2020 – 
online 
14. 01. 2021 – 
online 
05. 05. 2021 
02. 07. 2021 

Tem. plány jednotlivých 
predmetov, plán práce PK, návrh 
tém na ročníkové práce, plánované 
exkurzie, hodnotenie a klasifikácia 
žiakov, výchovno-vzdelávacie 
výsledky, príprava na prijímacie 
pohovory, ocenenie 
najúspešnejších žiakov, Správa 
o činnosti PK, vstupné s výstupné 
testy, projekty 
 

Predmetová komisia pre 
humanitné predmety 

25. 08. 2020 
24. 09. 2020 
26. 11. 2020 - 
online 
26. 01. 2021 - 
online 
23. 02. 2021 - 
online 
04. 03. 2021 - 
online 
29. 04. 2021 
28. 06. 2021 

Tem. plány jednotlivých 
predmetov, plán práce PK, 
plánovanie exkurzií, súťaží, 
hodnotenie a klasifikácia žiakov, 
výchovno-vzdelávacie výsledky, 
príprava na prijímacie pohovory, 
ocenenie najúspešnejších žiakov 
školy, Správa o činnosti PK, vstupné 
a výstupné testy, projekty 
 

Predmetová komisia pre cudzie 
jazyky 

25. 08. 2020 
21. 10. 2020 
03. 02. 2021 – 
online 
17. 03. 2021 – 
online 
28. 04. 2021 
02. 07. 2021 

Tem. plány, aktualizácia zoznamov 
žiakov na CJ, Deň jazykov, 
olympiády v CJ, realizácia aktivít 
pre projekty Erasmus+, hodnotenie 
a klasifikácia žiakov, správa 
o činnosti PK 
 

Predmetová komisia  pre 
výchovy 

28. 08. 2020 
28. 06. 2021 
 
 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov - 
výchovy, výber žiakov na športové 
súťaže, presun učiva v rámci ŠkVP,  
správa o činnosti PK-výchovy 
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4. Údaje o počte žiakov 
 

 

Počty žiakov ZŠ  ŠKD 

spolu
 

so ŠVVP
 zapísaných   

do 1. ročníka 

prijatých 
do 1. 

ročníka 

podali 
prihlášku 

na strednú 
školu

 

prijatí na 
strednú 

školu
 

Počet 
oddelení

 

Počet 
zapísaných 

žiakov
 

459 437 87 48 65 54 8 191 
 
 
 

 

Vzdelávanie v triedach pre žiakov so ŠVVP a žiakov s nadaním  

Počet tried Počet žiakov zameranie 

18 437 Špecifické intelektové nadanie 
na CJ 

 
 

5.Výsledky hodnotenia žiakov 
 
Počet žiakov 
k 31.08.2021 

prospeli neprospeli nehodnotení opakujú 
ročník  

Klasifikovaní 
2.,3.,4. 
stupňom zo 
správania 

Hodnotení 
slovným 
hodnotením 

459 456 0 3 0 0 47 
 

6. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov 

 

Počet zamestnancov k 30. 06. 2021 

spolu pedagogickí odborní 
ďalší 

škola školská jedáleň 

56 40 0 9 7 

  

7. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 

pedagogickí 
zamestnanci 

Učiteľ 
Pedagogický 

asistent 
/asistent 
učiteľa 

Vychovávateľ 
Školský 

špeciálny 
pedagóg 

Školský 
tréner 

Zahraničný 
lektor 

  
MŠ 

 1. 
stupeň 

ZŠ 
 

2. 
stupeň 

ZŠ 

Počet spolu 0 8 24 0 8 0 0 0 

Kvalifikovaní 0 8 24 0 8 0 0 0 

Nekvalifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dopĺňajú si 
kvalifikáciu 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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8. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
a)  Výlety, exkurzie, jazykové kurzy, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, ďalšie aktivity školy 
 
V školskom roku 2020/2021 sa z dôvodu zatvorenia škôl (pre pandémiu COVID-19)  niektoré 

plánované exkurzie, jazykové pobyty, lyžiarsky výcvik nemohli uskutočniť. No podarilo sa nám 

uskutočniť pobyt žiakov v Škole prírody pre žiakov 5. ročníka vo Vernári v Slovenskom raji. 

Okrem toho sme uskutočnili rôzne aktivity: 

- zber starého papiera a gaštanov pre lesnú zver 

- Eko-aktivity na našej škole v spolupráci Zelenej školy a Žiackej školskej rady(ŽŠR) 

- Mikuláš na škole – rozdávanie darčekov pre žiakov v spolupráci s BDNR 

- Deň otvorených dverí - online 

- zápis do 1. ročníka u nás na škole 

- talentové skúšky pre budúcich žiakov 1. ročníka 

- aktivity na škole pri príležitosti Svetového dňa Zeme 

- Dopravná výchova pre 1. ročník v spolupráci s KR Policajného zboru 

- výtvarné práce na tému „Malá kniha zvieratiek“ pre Mesto BB 

- aktivity na škole pri príležitosti MDD 

- divadelné predstavenia v spolupráci s BDNR pri príležitosti MDD „Dobrú chuť vlk“ pre 

   žiakov  1 - 4. ročníka 

- divadelné predstavenie v spolupráci s BDNR pri príležitosti MDD „Divadelné dielne“ 

   pre žiakov 5.- 6. ročníka 

- akcia „Čiastočné zatmenie slnka“ – Múzeum SNP – pre žiakov 5. -  6. ročníka 

- divadelné predstavenie v spolupráci s BDNR – „Šepoty lesov“ – pre žiakov 2. ročníka 

- divadelné predstavenie v spolupráci s BDNR – „Výčiny slovenčiny“ – pre žiakov 3. ročníka 

- profesionálna orientácia na budúce povolanie Proforient v spolupráci s CPPPaP – pre 

   žiakov 8. ročníka 

- sprievod mestom Banská Bystrica – „Spoznávame mesto Banská Bystrica“ pre 1. ročník 

- „Bodka za školským rokom“ – akcia v spolupráci CKO v priestoroch Záhrady 

- školské výlety – uskutočnili sme 1-dňové školské výlety v okolí Banskej Bystrice a nášho 

  regiónu – žiaci 1. - 9. ročníka 

 

b)  Výchova mimo vyučovania – zameraná na vzdelávaciu, záujmovú, športovú, rekreačnú  

      a spoločenskú činnosť 

 

-  začiatkom školského roka sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na tematickej prehliadke mesta 

   Banská Bystrica pod názvom „Literárne miesta Banskej Bystrice – rozvoj urbárnej kultúry  

   v krajinách V4“ 

- Keramika – ľudové remeslá – vytváranie vlastných umeleckých prác  - pre žiakov 1. - 4.  

   ročníka 

- Tvorivé dielne – v spolupráci s ÚĽUV pre žiakov 1. a 2. ročníka 
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- zážitkové učenie prírodovedných predmetov – Atlantis Levice – žiaci 3. a 4. ročníka 

- zážitkové učenie – prechod náučným chodníkom Severná ulica – Sásovská dolina – 1. ročník 

- odborná prednáška „Astronómia, vesmír, optika“ – online pre žiakov 8. ročníka 

 

 

 c)  Úspechy a umiestnenia v súťažiach a olympiádach 

 

 

   1. stupeň: 

    Názov súťaže                                  kategória                   umiestnenie 

   Matematický klokanko                  žiaci 1. a 2. ročníka   4 žiaci (100 percentil) 

   Pytagoriáda  - OK                            žiaci 3. a 4. ročníka   10 žiakov (1. - 10. miesto) 

   Hviezdoslavov Kubín – OK             1 žiačka                       1. miesto 

   Sládkovičova Lipa –RK                    1 žiak                           1. miesto (postup do celosl. kola) 

   Banskobystrické pierko OK            1 žiak                           čestné uznanie  

 

   2. stupeň: 

   Názov súťaže                                  kategória                   umiestnenie 

   Olympiáda SJL – OK                       1 žiačka                       4. miesto 

   Dejepisná olympiáda – OK 

                       - kategória F                2 žiaci                           3. a 6. miesto 

                       - kategória E                2 žiaci                           2. a 3. miesto 

                       - kategória D                2 žiaci                          1. a 5. miesto 

                       - kategória C                2 žiaci                           3. a 6. miesto 

    Dejepisná olympiáda – KK 

                        - kategória E               1 žiačka                       4. miesto 

                        - kategória D              1 žiak                           6. miesto 

   Hviezdoslavov Kubín – RK      II. kategória – 1 žiačka    2. miesto 

                                                                                 2 žiaci       3. miesto 

                                                      III. kategória – 1 žiačka    2. miesto 

   Biblická olympiáda – celosl. kolo             1 žiak             18. miesto 

   Ypsilón – Slovina je hra – celosl. súťaž –  2 žiaci            2. a 3. miesto 

   Pytagoriáda – OK                                       6. ročník          2 žiaci                1. a 4. miesto 

                                                                         8. ročník         1 žiak                 4. miesto 

   Matematická olympiáda - OK                  5. ročník         1 žiak                 1. miesto 

                                                                         6. ročník         3 žiaci                1. miesto - 2x, 3. miesto 

                                                                         7. ročník         1 žiačka             2. miesto 

                                                                         8. ročník          2 žiaci               3. miesto-2x 

                                                                         9. ročník          2 žiaci               1. a 2. miesto 

   Matematická olympiáda – KK                  9. ročník          1 žiačka            5. miesto 

   Matematický klokan                                  žiaci 5. - 9. roč. 1 žiak              (100 percentil) 
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                                                                                                  4 žiaci             (viac ako 90 percentil)                        

   Chemická olympiáda – OK                        9. ročník         2 žiaci               10. a 11. miesto 

   Chemická olympiáda – KK                        9. ročník         2 žiaci                 8. a 10. miesto 

   Geografická olympiáda – OK                    kategória E     3 žiaci                 1., 9. 16. miesto 

                                                                         kategória F     2 žiaci                 15. a 17. miesto 

    Geografická olympiáda – KK                   kategória E     1 žiak                  2. miesto 

    Geografická olympiáda – celosl.kolo     kategória E     1 žiak                  14. miesto 

   iBobor – online súťaž – celosl. kolo        úspešných 49 žiakov   5 žiaci   (100 percentil) 

                                                                                                                2 žiaci  (99 percentil) 

   Expert – prír. súťaž – celosl. kolo             8. ročník          1 žiak                 17. miesto 

   Biologická olympiáda – OK 

                            - kategória C                                                 2 žiaci               4. a 7. miesto 

                            - kategória D                                                 2 žiaci               1. a 6. miesto 

   Čo vieš o hviezdach – OK                         1. kategória       3 žiaci              2., 3. a 4. miesto 

                                                                         2. kategória      1 žiak                4. miesto       

   Čo vieš o hviezdach – KK                          1. kategória       2 žiaci               4. a 6. miesto 

   Čo vieš o hviezdach – celosl. kolo           1. kategória      2 žiaci               23. a 40. miesto 

   Olympiáda v nemeckom jazyku – OK     kategória 1A     2 žiaci               1. a 2. miesto 

                                                                         kategória 1B      2 žiaci              1. a 4. miesto    

   Olympiáda v nemeckom jazyku – KK      kategória 1A      2 žiaci               2. a 4. miesto 

                                                                         kategória 1B      1 žiak               6. miesto 

   Olympiáda vo francúzskom jazyku –KK kategória 1A       1 žiak              2. miesto 

                                                                         kategória 1B       1 žiačka          2. miesto 

   Olympiáda v anglickom  jazyku – OK     kategória 1A       1 žiak               2. miesto 

                                                                         kategória 1B       1 žiak               5. miesto 

   Olympiáda v anglickom jazyku – KK       kategória 1C        1 žiačka          3. miesto 

   Olympiáda v ruskom jazyku – KK            kategória A1        1 žiačka         3. miesto 

   Delf A2 – jazykový certifikát vo FRJ        8. ročník                4  žiaci  

 

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž – celosl. kolo                  1 žiačka             ocenená práca 

Banskobystrické pierko – OK – vlastná tvorba                       1 žiačka            ocenená práca 

Stroj na jedenotky – online súťaž – celosl. kolo                     1 žiačka            1. miesto 

 

 

Niektoré súťaže prebiehali online, niektoré prezenčnou formou. Napriek tomu získali naši žiaci 

významné ocenenie v rôznych súťažiach a olympiádach na úrovni okresných kôl (OK), 

regionálnych kôl (RK), krajských kôl (KK), ako aj celoslovenských kôl, za čo im srdečne 

gratulujeme. 
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d)  Spolupráca školy prostredníctvom sociálnych sietí, webová stránka školy, školský  

      časopis. 

 

- dištančné vyučovanie prostredníctvom MS Teams 

- online meeting prostredníctvom e-Twiningu s partnerskými krajinami v rámci projektu  

   Erasmus+  KA229 (október 2020) 

- realizácia projektu Školy za demokraciu – online webináre  

- „Kick off meeting“ – Erasmus+ KA229 – 3-dňové pracovné stretnutie s partnerskými školami  

   (Portugalsko, Taliansko, Rumunsko, Lotyšsko) – online (december 2020) 

- „Ekotopfilm – envirofilm“ – online festival  pre žiakov 1. a 2. stupňa (december 2020) 

-  Deň otvorených dverí – online – Gymnázium A. Sládkoviča (február 2021) 

-  Divadelné predstavenia BDNR „Hra“– online – pre žiakov 1. - 4. ročníka (február 2021) 

- „Hlasné čítanie“ – online spolupráca s hercami BDNR –pre žiakov 1. - 4. ročníka (marec 2021) 

- príprava a natáčanie videa o našej škole – Televízia Hronka 

- živé vysielanie v rádiu FM BB – zápis žiakov do školy (marec 2021) 

- Deň otvorených dverí do našej školy – online prostredníctvom MS Teams 

- divadelné predstavenie v spolupráci s BDNR pre žiakov 5. ročníka – „Dve rozprávky na  

   brušku“- online 

- „Ekotopfilm – envirofilm“ – online festival  pre žiakov 1. a 2. stupňa (apríl 2021) 

- Svetový deň bez tabaku – online workshop pre žiakov 7. - 9. ročníka ( máj 2021) 

- záverečné ročníkové práce žiakov 4. ročníka – vlastné prezentácie podľa vybraných tém,   

   ukončenie vzdelávacieho programu ISCED1 (jún 2021) 

      Počas celého školského roku sa kvalitne pracovalo na webovej stránke školy a aplikácii    

   Edupage, prostredníctvom ktorých boli žiaci, rodičia, učitelia, zamestnanci školy a široká 

   verejnosť dostatočne a včas informovaní o práci školy. 

    V školskom roku 2020/21 pre prerušenie vyučovania sa pozastavilo vydávanie školského   

    časopisu „Krok za krokom“, no žiaci počas domácej dištančnej výučby tvorili rôzne príspevky  

    vhodné do časopisu, ktoré budú môcť použiť v ďalšom období. 

 

e) testovanie žiakov 

 

- Komparo 9 – skúšobné testovanie žiakov 9. ročníka 

- e-testovanie  NÚCEM – žiaci 6.A, 6.B zo SJL a MAT  (december 2020) 

- e-testovanie NÚCEM – žiaci 8.A, 8.B zo SJL (marec 2021) 

- e-testovanie NÚCEM - žiaci 5.A, 5.B z MAT (marec 2021) 

- e-testovanie NÚCEM – žiaci 7.A, 7.B, 7.C z MAT (marec 2021) 

- e-testovanie NÚCEM – žiaci 9.A, 9.B z MAT (apríl 2021) 
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9. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

 

Názov projektu Zameranie 

Moderní novinári Zlepšovanie kompetencií  žiakov v oblasti ľudských práv 
a hodnôt mimoškolskej edukačnej činnosti 
 

Erasmus+ (KA1) „Na ceste k modernej škole 21.storočia“– vzdelávanie 
a zahraničné  mobility jednotlivcov 
 

Erasmus+ (KA229) „Schools for a Greener Europe“ – hovoriť v cudzom jazyku 
a objaviť nové kultúry – školské výmenné partnerstvá  

Zelená škola Nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, zelenšej 
a aktívnejšej škole a spoločnosti 
 

Školy za demokraciu Rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti ľudských práv 
 

Učíme sa v múzeu Získať dôležité občianske kompetencie, uvedomiť si 
zmysel národného a kultúrneho dedičstva 
 

Das Bild der anderen Komunikácia so školami v zahraničí – rozvíjanie písomných 
komunikačných schopností v NEJ 
 

Tour des écoles Rozvíjanie  komunikačných schopností vo FRJ v spolupráci 
asociácie EFPOLIT 
 

Didaktívna efektívnosť využitia 
metódy CLIL na 1.a 2. stupni ZŠ 

Rozvinúť systém vyučovania metódy CLIL, overovať 
a zavádzať moderné prvky do vyučovania jednotlivých 
predmetov 
 

Prezentácia ročníkových prác Overovať získané kompetencie žiakov 4. a 9. ročníka po 
ukončení  ISCED 1, ISCED 2 
 

 
 
 
10. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou  
      inšpekciou v škole 

 

Termín konania inšpekcie 5.10.2018 - 7.11.2018 

Druh inšpekcie Tematická inšpekcia 

Cieľ inšpekcie Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam 
v základnej škole 

Dosiahnutá úroveň hodnotenia Otvorená klíma školy – vzájomná dôvera v učiteľskom zbore, 
súdržnosť kolektívu, angažovanosť učiteľov, demokratický štýl 
riadenia, pričom systém riadenia je pevný a stabilný 
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11. Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických  
      podmienkach školy 

 
Zhodnotenie priestorového a materiálno-technického vybavenia 

 pozitíva negatíva 

Technický stav budovy a 

priestorov 

Budova školy je celá 

zrekonštruovaná, 19 kmeňových 

tried, 7 odborných učební (CJ-1, CJ-

2, CJ-3, PC-1, PC-2, FYZ, CHE), 

kuchynka, školská dielňa, 

telocvičňa, zrekonštruované 

školské ihrisko, nový prístrešok, 

oddychová zóna pre výučbu 

a relaxáciu, vlastná plynová 

kotolňa.  

Rekonštrukcia odborných učební –

nezrealizovaná (v rámci projektu 

IROP), chýba školská knižnica, 2 

odborné učebne v kmeňových 

triedach, oddelenia ŠKD 

v kmeňových triedach, menšia 

školská jedáleň, menšia telocvičňa, 

slabšia možnosť parkovania, bufet 

Zariadenie/vybavenie  Každá trieda  vybavená technikou 

(interaktívna tabuľa, interaktívny 

projektor, zatemnenie, nové 

školské lavice, stoličky, školský 

nábytok, tabule). Jazykové 

laboratórium, digitálna nástenka, 

termokamery – 2x, vonkajší 

a vnútorný kamerový systém, každý 

PZ vlastný PC, tablety pre 1 triedu 

Tablety pre viac žiakov, šatne, 

zariadenie na hybridné vyučovanie, 

zariadenie do knižnice, zariadenie 

odborných učební 

 

 

 

Zrealizované aktivity pre skvalitnenie priestorových a materiálno-technických podmienok 

Opravy a údržba Servis a oprava plynových kotlov, montáž bleskozvodu na prístrešku na 

školskom ihrisku, montovanie krytov na radiátory v telocvični, oprava 

a obnova drevených zárubní, výroba a montáž dverí, výroba a montáž 

prahov, kazetový strop a elektroinštalácia v 1 kancelárii, rekonštrukcia 

osvetlenia v priestoroch školy (energetická úspornosť školy), rekonštrukcia 

múrika oplotenia, oplotenie školského dvora a prestrešenie výklenku, 

klampiarske práce – oprava strechy, renovácia parkiet v telocvični, oceľové 

dvere v plynovej kotolni, odstránenie grafitov na budove školy 

Zariadenie/vybavenie 

interiéru a exteriéru  

Notebooky, slúchadlá, stroje na TSV, digitálna nástenka, nástenky do tried 

a chodieb, vitríny, skrine na chemikálie, jazykové laboratórium, šijacie stroje, 

kancelárske stoličky, stoly na notebooky, vyvýšené záhony, basketbalové 

koše na ihrisku – výmena, skrinky na kľúče, snežná fréza. 
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12. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,  
      o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 
 

 
                                                                                SWOT analýza 

                       Silné  stránky (S)                        Slabé stránky (W) 

Kvalifikovaný pedagogický zbor, motivácia 

učiteľov vzdelávať sa, vysoký záujem rodičov 

a žiakov o vzdelanie, dobrá sociálna skladba 

rodičov - rodinné zázemie, dobrá spolupráca 

s rodičmi, vysoký kredit školy na verejnosti, 

demokratické vedenie školy, dôvera, jasná 

stratégia školy, atraktívnosť edukačnej ponuky, 

výuka 1 CJ  od 1. roč., 2CJ od 5. roč.(ANJ, NEL, FRJ, 

RUJ), vyučovanie viacerých predmetov metódou 

CLIL, tradícia organizovania lyžiarskeho kurzu 

spojeného s jazykovým pobytom, vzdelávanie 

žiakov so špecifickým intelektovým nadaním na 

CJ, kvalitná poradenská práca výchovného 

poradcu, dobrá spolupráca s CPPPaP, VÚDPaP, 

práca ŠKD, poloha budovy v centre mesta, 

spolupráca s mnohými organizáciami, ktoré sídlia 

v blízkosti školy, pestrá ponuka záujmových 

útvarov, tradícia organizovania jazykových 

pobytov v zahraničí, výborné výsledky žiakov 

v Testovaní 5 a Testovaní 9, vysoká úspešnosť 

prijatých žiakov na gymnázia a iné SŠ, úspechy 

žiakov v súťažiach a olympiádach, zapojenie sa do 

projektov, kvalitná webová stránka školy, IŽK, ITK, 

kvalitné stravovacie služby, estetické prostredie 

a čistota budovy, nízka energetická náročnosť 

budovy školy 

Nedostatočné priestorové možnosti – kmeňové 

triedy v odborných učebniach, oddelenia ŠKD 

v kmeňových triedach, malé priestory telocvične, 

chýba školská knižnica, náročná dopravná situácia 

v raňajších hodinách – zlé parkovanie v centre, 

absencia voľných priestorov na vybavenie 

klubovne, bufetu, veľké zaťaženie žiakov zo strany 

rodičov v popoludňajších hodinách – náročná 

organizácia mimoškolských aktivít 
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                        Príležitosti (O) 

 

Nová školská legislatíva – vytvorenie ŠKVP podľa 

predstáv a potrieb školy, vzdelávanie žiakov so 

špecifickým intelektovým nadaním na CJ, možnosť 

bilingválneho vzdelávania, podpora zriaďovateľa, 

posilnenie tímovej spolupráce, modernizácia 

materiálno-technického vybavenia školy, 

zapojenie sa do projektov, rozšírenie spolupráce 

s rodičmi, prenájom ďalších priestorov v blízkosti 

školy, propagácia školy na verejnosti, nové 

vzdelávacie metódy, formy, výmena skúseností, 

vyučovanie v blokoch, flexibilné využitie času 

a priestorov na výučbu, interaktívne vyučovanie 

a využívanie digitálneho obsahu, vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov, príprava školských 

akadémií, besiedok, udržiavanie tradícií školy 

a regiónu 

                        Ohrozenia (T) 

 

Zvyšujúca sa konkurencia, zvyšovanie cien, 

inflácia, ceny dopravy, energií, platové podmienky 

a sociálny status učiteľa, veľké administratívne 

zaťaženie učiteľov, stres, strata motivácie, odchod 

zo školstva do iných sfér, vplyv médií, nárast 

agresivity, šikanovanie, hrubý nátlak, nebezpečné 

vyhrážanie, negatívne vplyvy na mladú generáciu, 

neustále legislatívne zmeny, ochorenie na COVID-

19. 

 
 
 
13. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy  

 
 
 
Koncepčný zámer školy za školský rok 2020/2021 sa opieral najmä o aktívny a tvorivý prístup vedenia 
školy, učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy v záujme toho, aby škola bola naďalej 
centrom výchovy a vzdelávania. Snažili sme sa o to, aby naša škola bola modernou a otvorenou 
vzdelávacou inštitúciou.  
  
Naša škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov so špecifickým intelektovým nadaním od   
1. ročníka. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti a výsledky žiakov  naďalej  zvyšujeme odbornú úroveň 
výučby cudzích jazykov, ako i ostatných predmetov. 
 Na základe štruktúry našich žiakov, ktorí sú talentovaní a inteligentní  ponúkame: 
- vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu 
- rozšírenie hodín cudzieho jazyka, hodín slovenského jazyka a matematiky 
- nové prístupy, nové trendy, doplnkové vzdelávanie a mimoškolské aktivity 
- kultúrne aktivity a športové aktivity 
- možnosť rozvíjať osobnosť žiaka a jeho nadanie, rozumové a fyzické schopnosti 
- výchovu zameranú na posilňovanie úcty k rodičom, k starým rodičom, k okoliu 
- výchovu  k svojej vlastnej  kultúre a národným hodnotám krajiny 
- zabezpečenie tvorivej atmosféry, dobrú pracovnú klímu a sociálne vzťahy 
- zapojenie sa do medzinárodných projektov 

Plánovaný cieľ/aktivita Vyhodnotenie plnenia 
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zdokonaľovať jazykové kompetencie 
v materinskom jazyku 

vstupné a výstupné previerky, predpísané slohové 
práce, diktáty, žiacke portfólio, výsledky súťaží, 
prezentácie žiakov 

zdokonaľovať cudzojazyčné kompetencie 
v prvom cudzom jazyku (úroveň A2.2) a získať 
základy výučby pre druhý cudzí jazyk (úroveň 
A2) 

výstupné previerky, slohové práce – eseje, účasť na 
súťažiach a olympiádach, zapojenie a angažovanosť v 
projektoch 

pokračovať v rozvoji kľúčových kompetencií 
žiakov a získať 2. úroveň čitateľskej 
gramotnosti (ISCED1) a 4. úroveň čitateľskej 
gramotnosti (ISCED2) 

výstupné testy na čitateľskú gramotnosť, čitateľské 
denníky, čitateľské dielne 

viesť žiakov k praktickému uplatňovaniu 
hodnôt, osvojených vedomostí a zručnosti pri 
rozhodovaní o svojom ďalšom živote a svojom 
profesijnom uplatnení 

prijatie žiakov na SŠ na základe prijímacích 
pohovorov 

prezentovať projekty v materinskom 
a v cudzom jazyku prostredníctvom IKT 

prezentovanie projektov na jednotlivých predmetov, 
získanie prezenčných zručností vo všetkých 
vzdelávacích oblastiach 

prezentovať záverečné ročníkové práce vo 4. 
a 9. ročníku 

Prezentovanie záverečných ročníkových prác podľa 
vlastného výberu v materinskom a cudzom  
(absolvent ISCED1 a absolvent ISCED2) 

zvyšovať kompetencie a úroveň vzdelania 
pedagogických zamestnancov prostredníctvom 
školení, seminárov, webinárov, kurzov, 
zahraničných pobytov v rámci projektov 
(Erasmus+), aktualizačných vzdelávaní, 
programovaní 

absolvovanie veľkého množstva seminárov, školení, 
webinárov, kurzov, vzdelávaní, programovaní ( 
udelené certifikáty) 
účasť na zahraničných vzdelávacích kurzoch v rámci 
projektu Erasmus+ (KA1) 

 

 

14. Ďalšie informácie  

Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti  školy  
 

 
 Súhrnná správa o hospodárení za rok 2020  

   Za sledované obdobie r. 2020 boli škole zaslané finančné prostriedky na bežné výdavky - 

normatívne, ktoré ZŠ vyčerpala  na 85 %, nevyčerpané  normatívne prostriedky ZŠ poukázala 

späť na účet zriaďovateľa vo výške 201 828,- €, ktoré boli presunuté do ďalšieho kalendárneho 

roku. 

Na rekreačné poukazy pre zamestnancov ZŠ boli pridelené prostriedky v sume 1 866,- €. Na 

mimoriadne odmeny pre zamestnancov bolo poukázané 7 296,- €. Prostredníctvom 

dohadovacieho konania boli ZŠ pridelené prostriedky v celkovej sume 11 200,- €. (COVID 

výdavky – dotácia 7 200,- € a na zabezpečenie dištančného vzdelávania 4 000,- €). 

ZŠ boli pridelené aj nenormatívne prostriedky na dopravné pre dochádzajúcich žiakov,  

z ktorých boli vrátené nevyčerpané prostriedky vo výške 11,80  €. Tiež nenormatívne finančné 
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prostriedky za vzdelávacie poukazy ZŠ použila vo forme miezd pre vyučujúcich záujmových 

krúžkov, na dezinfekčné prostriedky, na zvýšenie pedagogickej úrovne vo forme školení 

a seminárov, na nákup vybavenia pre krúžky a činnosť ŠKD  a časť použila aj na úhrady služieb 

školy, nevyčerpané prostriedky  poukázané na rok 2020 zaslala škola späť na účet zriaďovateľa 

vo výške  3 136,- €. ZŠ boli pridelené aj prostriedky ako príspevky na školu v prírode v sume 

4 700,- €  a pohybové aktivity t.j. lyžiarsky kurz v sume 9 750,- €. Tieto nenormatívne 

prostriedky využila ZŠ podľa skutočne zúčastnených žiakov. 

V sledovanom roku 2020 boli ZŠ pridelené aj prostriedky na nákup učebníc pre žiakov 1. a 2. 

stupňa v úhrnnej sume 11 980,- €.  

Kapitálové prostriedky v roku 2020 pridelené ZŠ neboli. 

 

Informácie o aktivitách školy, realizované pre žiakov v ich voľnom čase 
 
     V školskom roku 2020/2021 bola organizácia voľnočasových aktivít náročnejšia z dôvodu 

protipandemických opatrení. V rámci možností sme sa však snažili, aby žiaci zmysluplne trávili 

voľný čas.  

     Naši žiaci 8. ročníka sa zúčastňovali na projekte Moderní novinári, ktorý bol zameraný na  

zlepšovanie kompetencií  žiakov v oblasti ľudských práv a hodnôt mimoškolskej edukačnej 

činnosti. 

 

     Počas dištančného vzdelávania pani učiteľky, učitelia organizovali večerné  - online 

stretnutia, na ktorých prebiehalo čítanie kníh, rôzne online diskusie. 

 

     V rámci projektu „Das Bild der anderen“  prostredníctvom Götheho inštitútu si žiaci  7. a 8. 

ročníka dopisovali so žiakmi zo Švédska a Dánska v nemeckom jazyku. 

 

     Taktiež sme pripravovali žiakov na rôzne súťaže, olympiády, príprava na získanie jazykového 

certifikátu Delf A2. 

 

     Vyučujúci 1. stupňa sa so svojimi žiakmi zúčastnili zážitkového vyučovania, nielen 

prechádzali náučnými chodníkmi, ale aj v rámci záujmových útvarov navštívili Atlantis  Levice , 

kde  hravou, interaktívnou formou predstavili deťom fyzikálne zákony a prírodné javy. Počas 

víkendov absolvovali turistické výlety na poznávanie okolia Banskej Bystrice. 

 

     V priebehu mesiaca september žiaci 5. ročníka absolvovali Školu v prírode vo Vernári 

v Slovenskom raji, nakoľko vo 4. ročníku sa nedalo ísť do Školy v prírode z dôvodu nepriaznivej 

epidemiologickej situácie na Slovensku.  

V jesenných mesiacoch žiaci spolu so svojimi učiteľmi, rodičmi v popoludňajších hodinách 

a počas víkendov, zbierali gaštany a následne ich donášali do školy, kde boli odovzdané 

poľovníckym združeniam na prikrmovanie zveri.  
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 Tiež sme absolvovali večerné divadelné predstavenie – online, na ktorom sa zúčastnili nielen 

žiaci, ale aj zamestnanci  školy. 

 

 Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov, s Radou školy, s Občianskym 
združením ZBJO a inými organizáciami. 
 
   Na našej škole sú veľmi dobré vzťahy medzi rodičmi a školou. Škola je otvorená každému, kto 

o jej prácu prejaví záujem. 

   Veľmi dôležitú úlohu zohráva Rodičovská rada (RR), v ktorej členmi sú zástupcovia každej 

triedy (19 členov). RR zasadala za prítomnosti riaditeľky školy a pani zástupkýň pre 1. a 2. 

stupeň v tomto školskom roku 3-krát. RR pracovala pod vedením pani Veroniky Samborskej. 

Rodičia pomáhali pri rôznych aktivitách nielen vedeniu školy, ale aj jednotlivým triedam podľa 

svojich možností a schopností. V školskom roku 2020/2021 nám rodičia pomáhali pri zbere 

starého papiera a zbere gaštanov. Následne sme zrealizovali akciu „Erasmusdays“, počas 

ktorej sme propagovali naše projekty v Erasmus+. V druhej polovici školského roka sme pri 

príležitosti „Dňa Zeme“ realizovali počas dvoch mesiacov projekt „Peši do školy“, kedy sme sa 

snažili nielen učitelia, zamestnanci školy, žiaci, ale aj rodičia chodiť do školy a zo školy peši. 

Projekt bol veľmi úspešný. Naplánovaných aktivít s rodičmi bolo omnoho viac, no z dôvodu 

prerušenia vyučovania a prechodom na dištančné vzdelávanie sa nemohli uskutočniť. 

Spolupráca s rodičmi sa preukázala aj počas prerušenia vyučovania, kedy nás podporili svojou 

aktívnou účasťou pri vzdelávaní svojich detí, za čo im ďakujeme. 

Z našej strany sme sa snažili s rodičmi komunikovať prostredníctvom Edupage a informovali 

sme ich o organizácii vyučovania a o opatreniach súvisiacich s pandémiou.  

 

   V októbri 2020 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Rady školy (RŠ), kde boli volení noví 

členovia Rady školy pre obdobie rokov 2020 – 2024. RŠ pracovala a aj naďalej bude pracovať 

pod vedením pani Ing. Renáty Hláčikovej. RŠ sa vyjadrovala ku koncepčným otázkam, 

k plánovaniu, k ekonomickým a personálnym otázkam, ku Správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti a podmienkach školy, ku Školskému vzdelávaciemu programu, k počtu otvorených 

tried pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním do 1. ročníka, ako aj k iným oblastiam. 

 

  Na škole je ustanovené Občianske združenie „Združenie Brána jazykov otvorená“ (OZ ZBJO). 

Cieľom OZ ZBJO bolo pomôcť určitou čiastkou pri nákupe školských pracovných zošitov, 

učebníc a časopisov, čo sa aj podarilo. 

 

   Počas celého školského roku sme spolupracovali aj s inými organizáciami, najviac však 

s Bábkovým divadlom na rázcestí (BDNR),  kde sme zrealizovali mnohé aktivity či už 

prezenčne, alebo online. Televízia Hronka nám v rámci projektu Erasmus+ natáčala video 

o živote našej školy. Pani zástupkyne sa zúčastnili na  živom vysielaní v rádiu FM BB ohľadom 

zápisu a nástupu žiakov do 1. ročníkov, ako aj v živom vysielaní v rádiu Regina o pandémii na 

školách. V spolupráci s krajským riaditeľstvom PZ sme zrealizovali dopravnú výchovu pre 
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žiakov 1. ročníka. Veľmi dobrá spolupráca bola aj s ÚľUV v Banskej Bystrici, kde naši žiaci, ak to 

situácia dovoľovala, vyrábali rôzne produkty a učili sa rôznym manuálnym prácam.  Veľmi 

dobrá spolupráca bola aj s Pamätníkom SNP, kde sme spolupracovali na dvoch projektoch. 

CPPPaP nám poskytla spoluprácu pri Proforiente – orientácia žiakov na stredné školy pre 

žiakov 8. ročníka. 

Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sme pokračovali vo vedení pedagogickej 

praxe študentov UMB Banská Bystrica dištančnou formou. 

 
 

Informácie o ŠKVP 
 

Školský vzdelávací program na našej škole – „Otvárame bránu k vzácnej múdrosti“ 

Ciele výchovy a vzdelávania 

- zdokonaľovať jazykové kompetencie v materinskom jazyku 

- zdokonaľovať cudzojazyčné kompetencie v 1. jazyku a získavať základy výučby pre druhý  

   cudzí jazyk 

- ďalej pokračovať v rozvoji kľúčových kompetencií žiakov 

-  učiť tvorivo myslieť a riešiť problémy 

-  viesť žiakov k praktickému uplatňovaniu hodnôt, osvojených vedomostí a zručností pri   

    rozhodovaní o svojom ďalšom živote a svojom profesijnom uplatnení 

 

Poslanie 

 

V spolupráci s rodičmi chceme vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich 

žiakov, rozvíjať ich kľúčové kompetencie, ktoré sú potrebné na úspešný život v neustále sa 

meniacej a kultúrne rozmanitej globálnej spoločnosti. 
 

 Vízia 
 
Absolventom našej školy je múdry, komunikačne zdatný mladý človek, ktorý je pripravený na 
život. 
 

 
 Vlastné zameranie školy 
 

Naša škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka. Stupeň vzdelania je ISCED 1- 

primárne vzdelávanie a ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie. Vzhľadom na dlhoročné 

skúsenosti a výsledky žiakov máme aj naďalej záujem zvyšovať odbornú úroveň výučby 

cudzích jazykov, ale i ostatných predmetov. V tomto záujme sme rozšírili i hodiny predmetov v 

učebnom pláne. Okrem toho sa snažíme podporovať žiakov v rôznych súťažiach, v záujmovej 
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oblasti. Každoročne pripravujeme pre nich jazykové pobyty v zahraničí. Žiaci majú  možnosť 

zdokonaľovať svoje cudzojazyčné kompetencie aj vďaka projektom Erasmus+.  

Školský vzdelávací program obohacujeme v 1. a 2. ročníku o 3 hodiny cudzieho jazyka. Druhý 

cudzí jazyk vyučujeme od 5. ročníka, pričom si žiaci môžu vybrať z ponuky nemecký jazyk, 

francúzsky a ruský jazyk. V 6. a 8. ročníku vyučujeme 1. cudzí jazyk v rozsahu 4 hodiny 

týždenne. Žiaci sú prijímaní do 1. ročníka na základe talentových skúšok, ktoré vykonávame v 

spolupráci s VÚDPaP Bratislava a CPPPaP Banská Bystrica. Žiaci dochádzajú do našej ZŠ zo 

širokého okolia i z celej B. Bystrice. 

 

    Aj napriek sťaženej epidemiologickej situácii a dištančnému vzdelávaniu sme v školskom 

roku  2020/21 urobili všetko preto, aby sme udržali kvalitu vzdelávania  a pomohli žiakom, 

rodičom a učiteľom preklenúť toto náročné obdobie a veríme, že sa bude postupne situácia 

zlepšovať a budeme sa môcť  posunúť k lepším výkonom, ako aj eliminovať dôsledky 

dištančného vzdelávania. 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 1. 10. 2021                                                            Mgr. Zuzana Sedláčeková 

                                                                                                                         riaditeľka školy 

 


