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1. Údaje o škole 
 

Názov školy:    Základná škola   

Adresa:    Ďumbierska 17, Banská Bystrica 

Telefónne číslo:   048/4141587; 0907 899731 

Webové sídlo:    https://zsdumbb.edupage.org/ 

Adresa elektronickej pošty:  skola@zsdumbb.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko funkcia 

PaedDr. Patrik Ferianc riaditeľ školy 

Mgr. Eva Surovčíková zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň 

PaedDr. Miroslava Komorová zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň 

 
 

Rada školy 

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

Mgr. Slávka Ďurianová predseda za PG zamestnancov 

Mgr. Miroslava Gracová Bédiová člen za PG zamestnancov 

Miloš Fichna člen za nepedagogických zam. 

Ing. Ľubomír Török člen za rodičov 

Ing. Lenka Mikušová člen za rodičov 

Ing. Jana Lubyová člen za rodičov 

Vladimír Bobok člen za rodičov 

Beáta Bosáková člen za zriaďovateľa 

Ing. Martin Turčan člen za zriaďovateľa 

Ing. Michal Škantár člen za zriaďovateľa 

Milada Ursínyová člen za zriaďovateľa 

 

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: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 15.10.2020 
 
 
26.6.2021 

• Voľba predsedu RŠ, 

• štatút RŠ – oboznámenie,  

• oboznámenie sa s volebným poriadkom. 

• Oboznámenie sa s POZ a MTZ školského roka 
2021/2022. 

Pedagogická 
rada 

2.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.11.2020 
 
 
 
 
12.1.2021 
 
 
 
 
 
27.1.2021 
 
 
 
 
 
20.4.2021 
 
24.6.2021 
 
 
 
 
30.6.2021 

• Kontrola bezpríznakovosti žiakov a PZ, 

• počet nastúpených žiakov, 

• oboznámenie sa s pracovným poriadkom, 

• oboznámenie o možnosti riaditeľského voľna, 

• RZ len dištančnou formou, 

• doplniť informácie do Eduzberu do 4.9.2020, 

• kontrola funkčnosti aplikácie MS Teams, 

• heslá do systému pre rodičov 1. ročníka, 

• do 10.9. distribúcia vzdelávacích poukazov. 

• Oboznámenie s aktuálnymi opatreniami, 

• informácie o stave online vyučovania,  

• možnosť pripojenia sa žiakov, 

• prednostná výučba komplementárnych predmetov, 

• organizácia prezenčného vyučovania na I. stupni. 

• Informácie o TVVP, 

• možná klasifikácia žiakov, 

• nastavenie zmien v rozvrhu online vyučovania,  

• informácie o počte testovaných žiakov v prípade nástupu 
na prezenčné vyučovanie, 

• prerokovanie žiaka so ŠVVP. 

• Elektronické zadávanie známok do Edupage, 

• slovné hodnotenie žiakov 1. ročníka, 

• rozoslanie výpisov z vysvedčení prostredníctvom 
Edupage, 

• podpísanie výpisov vysvedčení rodičov v elektronickej 
forme. 

• Vygenerovanie nových hesiel pre žiakov, ktorí majú 
problém s prihlásením. 

• Odovzdanie vysvedčení na podpis RŠ, 

• vyzbieranie kľúčov od skriniek, 

• informácie žiakom o organizácii posledného dňa, 

• informovať ZZ o náhradnom termíne preberania 
neodovzdaných vysvedčení. 
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Metodické 
združenie pre 
pedagogických 
zamestnancov 
prvého stupňa 
MZ – 1.-2. 
ročník 
MZ – 3.-4. 
ročník 

28.8.2020 • Prerokovanie pedagogickej dokumentácie, 

• individuálne začlenení žiaci, správanie v školskej jedálni, 
v priestoroch i mimo budovy ZŠ, pasovanie prvákov,  

• slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 
vzhľadom na usmernenia ministerstva školstva 
z hľadiska pandemickej situácie, 

• organizácia obedov mimo vyučovacích hodín 
komplementárnych predmetov. 

MZ – 1.-2. 
ročník 
MZ – 3.-4. 
ročník 
 

15.11.2020 • Vyhodnotenie vstupných písomných prác 2. až 4. 
ročníka,  

• vyhodnotenie adaptačného obdobia prvákov,  

• preštudovanie Metodického usmernenia č. 1/2020 ŠPÚ 
s platnosťou od 11.5.2020 – anulovanie mnohoročnej 
zaužívanej tradície výučby učiva Hlásky a písmena v 2. 
ročníku, 

• inovovanie súboru kontrolných diktátov pre 3. a 4. 
ročník. 

MZ – 1.-2. 
ročník 
MZ – 3.-4. 
ročník 
 

8.2. 2021 • Vyhodnotenie dištančného vzdelávania za mesiac január 
2021,  

• organizácia prezenčného a zároveň dištančného 
vzdelávania,  

• organizácia zápisu budúcich prvákov pre rodičov, ktorí 
nemali prístup k internetu, online prihlášky,  

• prerokovanie potreby presunu tematických celkov 
jednotlivých predmetov daného ročníka do ďalšieho 
školského roka. 

MZ – 1.-2. 
ročník 
MZ – 3.-4. 
ročník 

11.5.2021 • Objednávanie učebníc na školský rok 2021/2022,  

• inovovanie fondu učebníc a pracovných zošitov v 1. 
ročníku,  

• organizácia MDD. 

Predmetová 
komisia SJL 

28.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.10.2020 
 
 
 

Oboznámenie sa s POP na aktuálny školský rok, informácia 
o hodnotiacej záverečnej správe, analýza nedostatkov, 
prijatie opatrení na ich odstránenie, príprava plánu na ďalší 
školský rok a rozdelenie úloh. Informácia o tohtoročných 
TVVP, informácia o stave učebníc, informácia o objednávke 
pracovných zošitov zo slovenského jazyka.  
Oboznámenie sa so žiakmi so ŠVVP, analýza potrieb 
jednotlivých žiakov, odporúčania diagnostického centra, 
metódy a formy práce so žiakmi, pridelení asistenti 
a spolupráca s nimi na hodinách a mimo vyučovania. 
 
Zabezpečenie dištančnej výuky, upresnenie počtu online 
hodín, metódy práce na hodinách, výmena skúseností 
a interné školenie o nových aplikáciách.  
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14.01.2021 
 
 
 
15.06.2021 

Polročná klasifikácia v čase dištančnej výučby, stav 
prebraného učiva, nedostatky, práca s integrovanými 
žiakmi. 
 
Vyhodnotenie celoročnej práce PK SJL, nesplnené úlohy – 
analýza, prijatie opatrení na ich odstránenie, návrhy na 
skvalitnenie práce v budúcom školskom roku. Príprava 
podkladov na záverečnú hodnotiacu prácu. 
 

Predmetová 
komisia BIO, 
CHE, THD 

26.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrhy a pripomienky k tvorbe plánu PK, 

plánované olympiády a súťaže, projekty, 

kritériá hodnotenia v predmetoch CHE, BIO a THD, 

klasifikácia a práca s deťmi, ktoré sú individuálne 

začlenené,  

žiadosť o doplnenie pomôcok, 

pokyny pri práci s nadanými deťmi- motivácia, zaujímavé 

problémové úlohy, riešenie kooperácie nadaných žiakov, 

žiadosť o spoluprácu vyučujúcich v ročníku, 

rozdelenie kompetencií a úloh členov PK (projekty, súťaže), 

objednávanie pracovných zošitov z CHE, BIO a THD. 

 

Žiadosti rodičov o podrobnejších informáciách 

k dištančnému vzdelávaniu, 

problémy, ktoré nastali vo výučbe počas online hodín, 

stav učiva, ktoré bolo prebraté dištančne, 

návrhy a pripomienky k zlepšeniu tohto stavu, 

vedomostnú úroveň žiakov v I. štvrťroku, 

práca so žiakmi so ŠVVP a IVVP, úloha asistenta v online 

výuke, 

zorganizovať školské kolo chemickej olympiády – online, 

skontrolovať a odovzdať riešenia CHO, 7. - 9. ročník. 

 

Vyhodnotenie vzdelávacích výsledkov za druhý polrok, 

informácie o online projektoch, súťažiach a olympiáde, 

prácu na celoslovenskom projekte – Elektroodpad- dopad 4 

(online), 

priebežne pripravovať žiakov na možný návrat do škôl, 

podpora socializácie žiakov na online hodinách, 

pre všetkých vyučujúcich – zabezpečiť žiakom čo 

najkvalitnejšie dištančné vzdelávanie, oživené aj domácimi 

pokusmi a cvičeniami  

Informácie o splnení úloh PK v šk. roku 2020/21, 
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15.06.2021 informácie o splnení výchovno- vzdelávacích plánov za PK, 

informácie o zlepšení práce so slaboprospievajúcimi žiakmi, 

vhodná pomoc špeciálneho pedagóga, 

zapojenie  sa žiakov do súťaží, projektov a ich výsledky, 

návrhy na zlepšenie práce PK, 

pomoc členov PK pri príprave nového školského roka 

s možným dištančným vzdelávaním. 

Predmetová 
komisia CUJ 

28.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.02.2021 
 

Oboznámenie sa s Plánom práce na školský rok 
2020/2021, 
štúdium materiálu Sprievodca školským rokom 
2020/2021, 
finálna úprava a odovzdanie TVVP, 
plánovanie  a návrh aktivít nad rámec vyučovacieho 
procesu na celý školský rok, 
vzdelávanie a hodnotenie začlenených žiakov so ŠVVP so 
školským špeciálnym pedagógom – potreba a možnosť 
pridelenia asistenta učiteľa do skupiny, 
prerokovanie vzdelávacích potrieb začlenených žiakov, 
úprava metód a foriem vzdelávania, 
oboznámenie sa s odporúčaniami pedagogicko-
psychologickej poradne vo výchovno-vzdelávacom 
procese novozačlenených žiakov, resp. úpravami už skôr 
začlenených žiakov, 
hodnotenie/resp. neklasifikovanie známkou v druhom 
cudzom jazyku, 
vzdelávanie, výchova a klasifikácia nadaných žiakov,  
rozpis učební CUJ, 
výber vzdelávacích aktivít z aktuálnej ponuky – orientácia 
skôr na online vzdelávanie či webináre. 
Zjednotenie sa na platformách pri komunikácii so žiakmi 
a rodičmi – domáce úlohy zadávať cez správy na Edupage 
– istota, že je informovaný nielen žiak, ale aj rodič, resp. 
zákonný zástupca, 
počas vyučovania prostredníctvom Microsoft Teams – 
povinnosť žiaka mať zapnutý mikrofón aj kameru, 
k termínu domácej úlohy uvádzať aj čas na odovzdanie, 
aby úlohy nechodili aj po polnoci,  
organizácia olympiády – školské kolo – online formou 
v dvoch kategóriách. Prvý termín – písomná časť, druhý 
termín ústna časť, 
víťazov v školskom kole prihlásiť do okresného kola 
olympiády – žiakov oboznámiť s priebehom online 
olympiády v okresnom kole a odporučiť, aby si vyskúšali aj 
tzv. testovanie kolo – či funguje pripojenie, kamera...  
Informácia členov PK CUJ o zatiaľ absolvovaných 
webinároch – vzájomná motivácia, inšpirácia, 
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15.06.2021 

vyhodnotenie online vzdelávania – aktuálne napĺňanie 
TVVP, problémy a ťažkosti. 
Zhodnotenie a analýza činnosti a práce PK CUJ v školskom 
roku 2020/2021, 
návrh riešení na najčastejšie gramatické či komunikačné 
problémy v CUJ, 
odporúčania pre budúci školský rok, 
odovzdanie podkladov na vypracovanie záverečnej správy, 
doobjednať učebnice na nasledujúci školský rok. 

Predmetová 
komisia GEG-
DEJ 

25.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.02.2021 
 
 
 
 
 
17.06.2021 

analýza výsledkov a odporúčaní pre prácu na školský rok 
2020/2021, 
návrh aktivít do plánu práce na nový školský rok 2020/2021, 
výber vzdelávania učiteľov podľa ponuky MPC BB, 
internetové portály, 
IVVP žiaci- konzultácie so špeciálnym pedagógom, 
plánované olympiády a súťaže, projekty , 
tematické plány za jednotlivé predmety a ročníky, 
rozdelenie kompetencií a úloh (súťaže, relácie, nástenka), 
objednávanie pracovných zošitov, 
preštudovanie materiálu Sprievodca šk. rokom 2020/2021. 
Problémy počas online výuky, návrhy, pripomienky, stav 
prebraného učiva, 
vedomostnú úroveň žiakov v I. štvrťroku – úspešnosť, 
nedostatky, návrhy na skvalitnenie práce, 
práca so žiakmi so ŠVVP a IVVP, úloha asistenta v online 
výuke,  
kontrola tematicko-výchovno-vzdelávacích plánov, 
systematizácia v EDUPAGE, 
vzdelávacie aktivity, 
využívanie interaktívnej výučby TAKTIK GEG + portál Lepšia 
geografia, 
výber talentovaných žiakov na geografickú  a dejepisnú 
olympiádu, príprava a následná organizácia školského kola 
geografickej a dejepisnej olympiády – online. 
Vyhodnotenie vzdelávacích výsledkov za druhý polrok, 
priebeh  a výsledky geografických a dejepisných súťaží – 
okres, 
koncepcia práce s problémovými a IVVP  žiakmi / + VIN/,  
zistiť stav materiálno – technického  vybavenia predmetov 
PK.         
Zhodnotenie činnosti PK a úloh v šk. roku 2020/21, 
informácie o vzdelávaní členov PK, 
návrhy na zlepšenie práce PK, 
hodnotenie –výchovno-vzdelávacej  a odborno- metodickej 
práce, 
analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov  v predmetoch 
PK a odporúčania na budúci školský rok.                                    
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Predmetová 
komisia OBV, 
ETV, NBV 

26.08.2020 
 
 
 
 
 
 
10.11.2021 
 
 
 
 
20.02.2021 
 
 
 
 
15.06.2021 

Oboznámenie sa s Plánom práce na šk. rok 2020/2021, 
vypracovanie a kontrola  TVVP OBN, ETV, NBV na šk. rok 
2020/2021, 
preštudovanie materiálu Sprievodca šk. rokom 2020/2021, 
príprava a zorganizovanie projektu Školy za demokraciu, 
príprava a naplánovanie vychádzok a exkurzií, 
naplánovanie relácií do školského rozhlasu. 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a zatvorenie škôl 
predmety ETV, NBV a OBN sa nebudú vyučovať online, 
zadávanie úloh a komunikácia so žiakmi sa bude realizovať  
cez edupage, mail, 
príprava a výber žiakov na Biblickú olympiádu. 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a zatvorenie škôl 
predmety ETV, NBV a OBN sa nebudú vyučovať online, 
zadávanie úloh a komunikácia so žiakmi sa bude realizovať  
cez edupage, mail, 
príprava a výber žiakov na Biblickú olympiádu. 
Informácie členov PK o absolvovaných webinároch 
a vzdelávaniach, 
vyhodnotenie celoročnej práce členov PK a odovzdanie 
podkladov na vypracovanie záverečnej správy. 

Predmetová 
komisia MAT, 
FYZ, INF 

25.08.2020 
 
 
 
 
14.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
08.03.2021 
 
 
 
 
 
17.06.2021 

Návrhy a pripomienky k tvorbe plánu PK, 

plánované olympiády a súťaže, projekty, Komparo, 
tematické plány za jednotlivé predmety a ročníky, 

rozdelenie kompetencií a úloh (súťaže, nástenka), 
objednávanie pracovných zošitov. 

Problémy počas online výuky, návrhy, pripomienky, stav 
prebraného učiva, 
vedomostnú úroveň žiakov v I. štvrťroku – úspešnosť, 
nedostatky, návrhy na skvalitnenie práce, 

práca so žiakmi so ŠVVP a IVVP, úloha asistenta v online 
výuke, 

zorganizovať školské kolo Pytagoriády – online, 
skontrolovať a odovzdať riešena MO, 5. a 9. ročník. 

Vyhodnotenie vzdelávacích výsledkov za druhý polrok, 

priebeh a výsledky matematických súťaží- MO okres, 
Pytagoriáda okres, 

organizačne  zabezpečiť súťaž  Klokan, 

naplánovať E-testovanie piatakov a siedmakov Núcem,p 

priebežne pripravovať žiakov na Testovanie9 a PS. 

Informácie o  zapojení sa žiakov do súťaží, výsledky súťaží, 
vyhodnotenie E-testovania Núcem 5. ročník, 7. ročník,  9. 
ročník, 

zhodnotenie činnosti PK a úloh v šk. roku 2020/21, 
informácie o vzdelávaní členov PK, 

návrhy na zlepšenie práce PK. 
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4. Údaje o počte žiakov 

ZŠ  ŠKD 

Počet 
žiakov 
spolu1 

Počet 
žiakov 
so 
ŠVVP1 

Počet 
zapísaných 
žiakov do 
1. ročníka2   

Počet 
žiakov, 
ktorí 
podali 
prihlášku 
na 
strednú 
školu 

prijatých 
do 1. 
ročníka 

Počet žiakov 
prijatých na 
strednú 
školu3 

Počet 
oddelení1 

Počet 
zapísaných 
žiakov1 

628 44 106 52 94 52 10 261 
1Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01, Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01, zber údajov k 15.09.2020. 
2Príloha k výkazu Škol(MŠVVŠ SR) 3 – 01 Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021, zber údajov 

k 30.05.2020. 
3Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01, Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01, zber údajov k 15.09.2021. 
 

Vzdelávanie v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním  

Počet tried Počet žiakov zameranie 

8 84 VIN 
 
 

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 

629 621 0 8 0 1 116 
Zdroj údajov: Príloha k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01 Prospech a dochádzka žiakov základných škôl,  

Príloha k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01 Prospech a dochádzka v základných školách pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, zber údajov k 15.09.2021. 

 

6. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov 

Počet zamestnancov k 30.06.2021 

spolu pedagogickí odborní 
ďalší 

škola školská jedáleň 

77 61 1 8 7 

 
 

7. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov 
 

Učiteľ Vychovávateľ 
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pedagogickí 
zamestnanci 

  
MŠ 

 1. 
stupeň 

ZŠ 
 

2. 
stupeň 

ZŠ 

Pedagogický 
asistent 
/asistent 
učiteľa 

Školský 
špeciálny 
pedagóg 

Školský 
tréner 

Zahraničný 
lektor 

Počet spolu  16 24 7 10 1 0 0 

Kvalifikovaní  16 24 7 10 1 0 0 

Nekvalifikovaní  0 0 0 0 0 0 0 

Dopĺňajú si 
kvalifikáciu 

 0 2 0 0 0 0 0 

8. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie sa na základe nariadení, opatrení a odporúčaní 
RÚVZ a MŠVVaŠ SR v našej škole v školskom roku 2020/2021 nekonali žiadne pobyty v škole 
v prírode, lyžiarsky, korčuliarsky či plavecký kurz. Vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej 
situácie ku koncu školského roka sme pristúpili k jednotlivým aktivitám či už výlety, exkurzie 
alebo iná mimoškolská záujmová činnosť, ktorá sa realizovala v rámci všetkých aktuálnych 
opatrení. 

 
Európsky týždeň športu 
Pri príležitosti Európskeho týždňa športu žiaci absolvovali rôzne športové aktivity. Žiaci 

na II. stupni športovali pod vedením svojich pedagógov a pre žiakov na I. stupni sme 
zorganizovali športové popoludnie. Za dodržiavania všetkých aktuálne platných usmernení 
a protiepidemiologických opatrení sa celá akcia realizovala v priestrannom areáli exteriéru 
školy vo štvrtok 29.9.2020 v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. 

Triedy so svojimi triednymi pani učiteľkami navštevovali rôznorodé športové stanovištia, 
ktoré si pre ne pripravili kolegovia z ŠKD.  

 
Kúsok šťastíčka do vianočného balíčka a Buď ako Mikuláš 
Práve vianočné obdobie je o to väčšia príležitosť, kedy môžeme viac myslieť na druhých. 

Tieto Vianoce boli pre mnohých úplne iné – smutné, lebo prišli o to najvzácnejšie, a to stretnúť 
sa so svojimi blízkymi. Deti v škole pripravili plnú chodbu nádherných balíčkov adresovaných 
starým a chorým DSS Senium na Fončorde.  

Okrem toho sa naši žiaci podelili so svojimi sladkosťami od Mikuláša a v spolupráci s pani 
učiteľkami a vychovávateľkami sme pripravili mikulášske balíčky, ktoré sme odviezli do Starej 
Haliče sestrám Rodiny Panny Márie. Tie ich rozdelili medzi deti zo sociálne slabších rodín i do 
detského a reedukačného centra. Najväčšou odmenou nám bol ďakovný list spolu 
s priloženými fotografiami rozžiarených tvárí detí. 

 

MDD 
Jednou z úspešných akcií bol MDD. Práve v neľahkých časoch, kedy všetky rezorty 

vrátane školstva stáli v prvej línii a neustále zmeny, nariadenia a opatrenia nás nútili zabúdať, 
kde sú hodnoty a ciele nášho povolania, sme si dovolili osloviť RÚVZ, aby akciu MDD zobrali 
na vedomie a aspoň na jeden deň nám umožnili deťom prinavrátiť to, čo patrí im, deň, v ktorý 
majú sviatok všetky deti bez ohľadu na pandemickú situáciu či ich postavenie v spoločnosti.  

Samozrejme, za dodržiavania všetkých usmernení a protiepidemiologických sa celá akcia 
odohrala v priestrannom areáli exteriéru školy v utorok 1. júna 2021 v čase od 9:00 hod. do 
16:00 hod., kedy končila služba poobedňajšieho školského klubu detí.  
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K celej akcii neodmysliteľne patrili záchranné a bezpečnostné zložky, ktorých odvahu 
a prácu deťom vždy pripomíname. Triedy navštevovali jednotlivé stanovištia bez toho, aby sa 
premiešavali. Nakoľko záchranné a bezpečnostné zložky majú aj inú prácu, triedy mali časový 
rozpis, aby sa čo najrýchlejšie vystriedali pri ich prehliadke. Ďalej deti v rámci svojej triedy 
absolvovali stanovištia rozprávkového lesa, kde ich čakali pestré aktivity, ktoré si pre ne 
pripravili naši kolegovia oblečení v maskách. 

Ďalšou atrakciou bol skákací hrad, ktorého sa triedy zúčastnili taktiež podľa časového 
rozpisu.  

Po absolvovaní všetkých atrakcií deti dostali cukrovú vatu a balíček pukancov. 
Celá akcia bola vedená pedagogickými zamestnancami triednymi učiteľmi, ktorí 

vykonávali dozor nad deťmi a zabezpečovali dodržiavanie BOZ a protiepidemiologických 
opatrení. 

 
Ďumbiersky trojboj 
Každoročne naša škola organizuje súťaž medzi školami tzv. Sásovský trojboj. Rozhodli 

sme sa pristúpiť k zúženiu a minimalizovaniu premiešavania sa v rámci škôl a zorganizovali 
sme tzv. Ďumbiersky trojboj. Najlepší žiaci z jednotlivých tried si v rámci svojich ročníkov 
zmerali sily v predpísaných disciplínach.  

 
Situácia v ŠKD počas COVID-19 
Stanovený cieľ bol splnený aj napriek pandémii Covid 19, ktorá spôsobila, že nastala aj 

zmena hodín školského klubu detí (od 6:50 do 16:00). Ďalšou zmenou bol zákaz premiešavania 
sa v rámci tried/ ročníkov s čím súvisí aj náročnejšie organizačné a personálne zabezpečenie. 
Z radov pedagogických zamestnancov boli do ŠKD povolaní aj učitelia I. a II. stupňa a pg. 
asistenti. Z tohto dôvodu boli posilnené aj ranné služby. Situácia spojená s Covid 19 si 
vyžiadala aj prispôsobenie sa upravenému rozvrhu hodín. 

Po vianočných prázdninách od 11.1.2021 sme museli pristúpiť na základe rozhodnutia 
ministra k otvoreniu Školského klubu detí, nakoľko prezenčné vyučovanie bolo pozastavené 
a ostala iba forma dištančného vyučovania. Tento ŠKD bol sprístupnený iba pre deti rodičov 
z kritickej infraštruktúry. Dopoludňajšiu i popoludňajšiu činnosť v tomto prípade 
zabezpečovali vychovávatelia. Deti boli rozdelené po ročníkoch do štyroch skupín s príslušnou 
skupinou vychovávateľov. Tí veľmi úzko spolupracovali s triednymi učiteľmi, ktorí každý deň 
posielali presné inštrukcie k činnosti. Ostatní vychovávatelia mali v tom čase home office, 
ktorého súčasťou bola príprava darčekov pre prváčikov, úprava areálu školy – brigáda. Školské 
vyučovanie bolo obnovené 8.2.2021. Činnosť ŠKD pokračovala v upravenom a obmedzenom 
režime. Od 8.3.2021 bolo vyučovanie poskytnuté iba pre deti rodičov, ktorých povaha práce 
nedovoľovala pracovať z domu. V doobedňajších hodinách to bolo vyučovanie po skupinách, 
popoludňajšiu činnosť zabezpečoval ŠKD. Prezenčné vyučovanie bolo obnovené po Veľkej noci 
od 12.4.2021. Znova prebiehalo vyučovanie podľa upraveného rozvrhu, naďalej sme 
nepremiešavali deti v oddeleniach v ŠKD. 

 
Súťaže 
Aj napriek obmedzenému režimu sme sa plne zapájali do súťaží, o čom svedčia aj 

umiestnenia našich žiakov. 
V matematických súťažiach sme sa tešili spolu s úspešnými riešiteľmi v okresných kolách 

na I. aj na II. stupni. 



13 
 

V literárnej súťaži Banskobystrické pierko sme obsadili 2. miesto v rámci okresu za 
najaktívnejšiu školu. Ocenení boli žiaci na I. i na II. stupni. 

V rámci celoslovenského kola súťaže Sládkovičova lipa boli ocenení žiaci 1. a 3. ročníka, 
ktorí sa umiestnili na popredných troch miestach. 

Hviezdoslavov Kubín, organizovaný online formou, nám priniesol ocenenie v podobe 
umiestnenia v krajskom kole. 

Ocenená výtvarná i literárna práca bola dvom žiačkam v rámci súťaže Hasiči očami detí. 
Bronzový diplom za aktívnu účasť sme obdržali v rámci súťaže Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory „Hovorme o jedle“. 
Počas príprav Olympijských hier sa konala súťaž Pripravení na Tokio, kde sa naši druháci 

umiestnili a vyhrali veľmi pekné vecné ceny.  
Zúčastnili sme sa testovaní a súťaží Komparo 6, Komparo 8-9, Matematický klokan, 

Všetkovedko. 
V celoslovenskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach získala žiačka 5. ročníka 1. miesto. 
Online formou prebehla IQ olympiáda. 
MAT X – medzinárodná matematicko-logická online súťaž (62 tímov) – 5. miesto 
European Money Quiz – národné kolo 1000 účastníkov – 10. miesto 
Expert geniality show – 4. miesto 
Okresné kolo anglickej olympiády – 2. a 8. miesto 
OK GEO – online 
OK DEJ – 2., krajské kolo - 3. miesto 
OK CHE – 3. miesto  
 

9. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Zameranie 
VIN Škola pokračuje pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním a postupuje podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre všeobecne intelektovo nadané deti (VIN), 
ktorý je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. 

VIN program pokračuje a podarilo sa otvoriť triedu s dostatočným 
počtom ôsmich nadaných žiakov. Ku koncu školského roka bolo 
diagnostikované všeobecné intelektové nadanie ďalším dvom žiakom 
bežnej triede 1. ročníka. Títo žiaci boli na základe odporúčania CPPPaP 
a žiadosti rodičov preradení do VIN triedy. Chýbajúca VIN trieda bola 
v 4. ročníku, kde boli nadaní žiaci integrovaní v rámci bežných tried. 
Ostatných 8 ročníkov máme VIN triedy otvorené, len v 9. ročníku klesol 
počet o dvoch žiakov odchodom na bilingválne gymnáziá. 

 

Tréneri v škole Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho 
organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 
mládež a šport realizuje a rozširuje pilotný projekt v programe „Tréneri 
v škole”. Projekt vytvoril pán splnomocnenec pre mládež a šport Karol 
Kučera s jeho realizačným a poradným tímom. 

Program “Tréneri v škole” je určený na 1.stupeň a deti sa mohli 
zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v 
programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje 
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hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u 
detí, čo napĺňa aj programové vyhlásenie vlády. 

POP II Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 
umožnil školám obsadiť 3 011 pracovných pozícií. Výzva bola určená 
materským, základným a stredným školám. Metodicko-pedagogické 
centrum uzavrelo hodnotenie prihlásených škôl dňa 31.07.2020. 

Na základe národného projektu bolo našej škole umožnené 
obsadiť 2 pracovné pozície pedagogických asistentov a jedného 
odborné zamestnanca školského psychológa ako člena podporného 
inkluzívneho tímu 

 

Digitálne učivo 
na dosah 
(DOD) 
 

(zriadenie optického internetu, koncových zariadení, Wi-Fi 
signálom pokrytá celá škola) 

Prostredníctvom zriaďovateľa sme sa zapojili do Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP), vďaka ktorému by sme 
chceli zriadiť/zrekonštruovať IKT učebňu, polytechnickú učebňu (na 
vyučovanie technickej výchovy), biologicko/chemickú (prírodovednú) 
učebňu a jazykové laboratórium. 

 
ENTER 
(Telekom) 

Využitie microbitov na zlepšenie vyučovacieho procesu 
v predmete informatika. 

Zlepšenie 
vybavenia ŠJ 
pri ZŠ 

Rozvojový projekt MŠVVaŠ na zlepšenie vybavenia školskej jedálne 

v základných a stredných školách. 

 
 

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

Termín konania inšpekcie 1.10.2018 – 3.9.2018 (2020/2021 inšpekcia nebola) 

Druh inšpekcie Temetická inšpekcia 

Cieľ inšpekcie Stav a úroveň školskej integrácie 

Dosiahnutá úroveň hodnotenia Slovne vyjadrená v závere hodnotenia  

 

 

 

11.  Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 
podmienkach školy 
 

Zhodnotenie priestorového a materiálno-technického vybavenia 

 pozitíva negatíva 

Technický stav budovy a 

priestorov 

• plastové okná, 

• vybudovanie novej jazykovej 
učebne, triedy a kabinetu, 

• nevyhovujúci stav väčšiny okien, 
elektriny a vody, 

• zatekajúca strecha v telocvični, 

• zlý technický stav átria, 
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• nové PVC podlahy v kabinetoch 
a učebniach, 

• kompletná výmena elektriny na 
určených chodbách a učebniach, 

• LED osvetlenie, 

• nové kancelárske priestory, 

• rozľahlý areál školy. 
 

 

 

 

• chýbajúci chodník z ulice Na 
Zábave,  

• havarijný stav tukovej jamy ŠJ, 

• havarijný stav anglických 
dvorčekov pri ŠJ, 

• zatekajúce podesty 

• roztrhaná obvodová sieť 
umelého ihriska, 

• poškodený umelý trávnik na 
niektorých miestach ihriska, 

• prehrdzavené žľaby, 

• poškodený asfalt na parkovisku 
a príjazdovej ceste. 

Zariadenie/vybavenie  • Didaktická technika, 

• výmena starších PC za nové, 

• šatníkové skrinky pre žiakov, 

• nové lavice a stoličky, 

• nové vybavenie ŠJ, 

• snehová fréza, kosačka, motor. 
píla. 

• Nedostatok učební,  

• zastaralé vybavenie odbornej 
učebne BIO-CHE, 

• zastaralé vybavenie školskej 
kuchynky, 

• chýbajúca odborná učebňa THD. 
 

 

Zrealizované aktivity pre skvalitnenie priestorových a materiálno-technických podmienok 

Opravy a údržba Kosenie areálu školy, frézovanie, odpratávanie snehu, opiľovanie 

zlomených suchých konárov, bežné opravy a údržba, rekonštrukcia 

omietok a maľovanie, výmena elektr. rozvodov v jednom trakte s 

rozvádzačmi, výmena žiaroviek za LED, výmena nových batérií a ich 

údržba, opravy starého nábytku. 
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Zariadenie/vybavenie 

interiéru a exteriéru  

Naša škola každoročne pristupuje k renovácii a modernizácii 

materiálnych prostriedkov vyučovacieho procesu v závislosti od 

financovania a rozpočtu. Každá trieda je štandardne vybavená 

keramickými tabuľami, ktoré okrem toho, že sú dobrou projekčnou 

plochou, prispievajú k bezprašnosti a čistejšiemu prostrediu v triedach. 

Dataprojektor či interaktívna tabuľa v triede už nie žiadnou vzácnosťou. 

Dokúpené boli stoličky a lavice do všetkých kmeňových tried. Posledný rok 

sa renovácia spája s kompletnou výmenou elektriny na určených chodbách 

a v učebniach s novým LED osvetlením. Pristúpili sme tiež k výmene PVC 

podláh chodbových priestorov a niektorých tried. V dohľadnom čase sme 

rozšírili odborné učebne o novú jazykovú učebňu. Museli sme pristúpiť 

k vybudovaniu úplne novej triedy, ktorá vznikla zrekonštruovaním 

kabinetu a bývalej jazykovej učebne. Je kompletne vybavená novým LED 

osvetlením, podlahou, didaktickou technikou či novým zariadením lavíc 

a stoličiek. Taktiež prebehla kompletná reorganizácia uskladnenia fondu 

učebníc do nových vstavaných skríň. TŠV sa vyučuje v zrekonštruovaných 

telocvičniach. Možnosť športového vyžitia ponúkame aj v športovom areáli 

s umelou trávou a tartanovým atletickým okruhom, ktoré čaká 

rekonštrukcia. 

 

 

 

 

 

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) 

• plne kvalifikovaní pedagogickí 
zamestnanci, 

• dobrá povesť, meno školy,  

• vysoké tvorivé schopnosti mnohých 
pracovníkov, 

• záujem PG zam. o profesijný rast, 

• súčinnosť vedenia školy a ostatných PG, 

• určené pravidlá pre odmeňovanie 
zamestnancov, 

• atraktívnosť edukačnej ponuky,  

• naplnenosť tried na I. stupni (ekonomicky), 

• kvalita vyučovania CUJ na II. stupni ZŠ, 

• výsledky žiakov v testovaní (T5 a T9), 

• práca s nadanými žiakmi v triedach VIN, 

• starostlivosť o žiakov so ŠVVP, 

• fluktuácia PG zamestnancov v ŠKD, 

• nedostatočný počet kvalifikovaných 
učiteľov ANJ na I. stupni ZŠ, 

• nedostatočný počet kvalifikovaných PZ 
aprobácie INF, FYZ, CHE, BIO 

• dopravná situácia, prístup ku ZŠ,  

• klesajúca naplnenosť tried 7. – 9. 
ročníka, 

• kapacitné obmedzenie školy, 

• absencia samostatných priestorov ŠKD, 

• absencia bezbariérového vstupu, 

• absencia vonkajších detských ihrísk pre 
deti v ŠKD, 

• potreba skvalitnenia prostredia 
školského areálu, 

• vybavenosť odborných učební,  
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• nízky výskyt sociálno-patologických javov,  

• odborný zamestnanec – školský psychológ 
na plný úväzok, 

• zabezpečené psychologické poradenstvo 
v škole, 

• kvalitné výchovné poradenstvo, 

• výsledky žiakov v súťažiach, 

• dobrá vybavenosť školskej knižnice, 

• kompletne zrekonštruované telocvične a 
šatne 

• podpora rodičov škole, 

• dobrý vzhľad budovy, zateplená budova, 

• zrenovované priestory školy, 

• kvalitné vybavenie didaktickej techniky, 

• jazykové laboratórium s IKT vybavením, 

• dobudovanie druhej jazykovej učebne,  

• priestranný areál školy, 

• rozmanitá fauna a flóra – vhodná na 
zážitkové učenie. 

• nevytvorené priestory pre dielňu, 

• nevytvorené priestory pre relaxačnú 
miestnosť, 

• nedostatok priestorov pre voľnočasové 
aktivity, 

• slabšia spolupráca s radou rodičov,  

• nízka ponuka záujmových útvarov pre 
deti, 

• zlý technický stav – havarijné situácie 
(voda, elektrina, okná), 

• nedostatok zariadení v školskej kuchyni, 

• majetkovo nevysporiadané pozemky 
školy. 

Príležitosti (O) Ohrozenia (T) 

• získavanie financií z projektov a grantov, 

• zvyšujúca sa populácia v Banskej Bystrici, 

• záujem rodičov o ZŠ aj z iných obvodov, 

• zvýšenie miezd v regionálnom školstve, 

• rôzne typy vzdelávaní pre pedagogických 
zamestnancov, 

• vzdelávanie pedagógov, momentálne 
online formou, 

• využitie kreativity učiteľov, 

• možnosť výmeny pedagogických 
skúseností, 

• prezentácia školy, 

• online DOD, 

• vyššie počty stravníkov, 

• čerpanie financií z grantov,  

• spolupráca s CVČ, ekocentrom, okresnou 
knižnicou a bábkovým divadlom,  

• využitie športových zariadení na verejné 
účely. 

• často meniaca sa legislatíva, 

• nižší počet žiakov v našom obvode, 

• hrozba spájania tried vo 8. – 9. ročníku, 

• súkromné školy, osemročné gymnáziá, 

• nezáujem študentov o učiteľské 
povolanie (prírodovedné predmety), 

• absencia pedagógov na trhu,  

• neotvorenie niektorých typov 
vzdelávaní, 

• trendy inklúzie vo vzťahu k VIN,  

• zvyšujúci sa počet detí so ŠVVP, 

• negatívne vplyvy na deti v súvislosti 
s dlhodobým online vyučovaním, 

• nezamestnanosť v regióne, 

• vandalizmus v areáli školy, 

• nedodržiavanie dopravného značenia. 
 

 
 
Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy (podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 
596/2003 Z. z.) 
Primárnym cieľom rozvoja školy je neustále zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Pod ním rozumieme implementáciu nových metód v PG procese a materiálno 
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technické zabezpečenie, ktoré ho determinuje. O tom, že sa nám v tejto oblasti darí svedčia 
aj výsledky v celoslovenskom hodnotení škôl v INEKO, kde sme sa postupne prepracovali na 
najlepšie hodnotenú základnú školu v Banskobystrickom kraji a na druhú v Slovenskej 
republike. V tabuľke uvádzame špecifické ciele koncepčného zámeru rozvoja školy.    
 

koncepčný zámer rozvoja školy 

Plánovaný cieľ Vyhodnotenie plnenia 

Zvýšiť úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti 
čitateľskej gramotnosti pri všetkých žiakoch do roku 
2023. 

Realizačná fáza, splnené ciele pre 
rok 2020/2021 

Do roku 2024 budú všetci žiaci primárneho 
vzdelávania dosahovať úroveň komunikačných 
zručností A1+ v ANJ. 

Ciele sú z väčšej časti splnené. 
Pilotná fáza však bola do určitej 
miery ovplyvnená  pandemickou 
situáciou. 

 
 
 

13.  Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 1 364 054,-€ za rok 2020 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: -0 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít: 6 432,-€ za rok 2020. Odmeny za krúžky  840,- €; na tel. 
techniku 2 088,- €;  na materiál + UP  3 504,-€  

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít:  
 

Vlastné príjmy za rok 2020 celkom:      61 897,44,-€ 

- v tom platba za ŠKD                                   19 460,- €                                         

- režijné poplatky v ŠJ                                  38 910,50 €                                      

- príjmy z prenájmu                                       2  090,10 €                                           

- príjmy z dobropisov (SPP, STEFFE)           1  436,84 € 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
- asistenti učiteľa                                         54 864,- €                                         

            - odchodné                                                       8 251,- € 

- mimoriadne výsledky žiakov                            600,- € 
- lyžiarsky výcvik                                                7 187,-€ 
- dopravné                                                             137,80 € 
- príspevok na rekreáciu                                 2 152,50 € 
- učebnice I. + II. stupňa+CJ                         17 568,-  € 
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- mat.techn. zab.-dištančné vzdelávanie    4 000,-  €                     
- sanácia výdavkov vznikom pandémi       4 140,-   € 
- žiaci so SZP                                                      150,-  € 
                      

 
      PaedDr. Patrik Ferianc 
              riaditeľ školy 
ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica 
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Príloha 1: Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy, školského klubu detí za kalendárny rok 2020 

Normatívne zdroje (v €)    

Mzdy 610 864454 

Odvody 620 302127 

Prevádzka 630 197473 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

51863 

z toho:  teplo 50167 

Materiál    56845 

z toho:  výchovno-vzdelávací proces 15896 

Údržba 27776 

Služby                                     60989 

z toho:  vzdelávanie PGZ 485 

Cestovné náhrady 0 

Nenormatívne zdroje (v €)    

Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  54846 

z toho:   mzdy 610 40655 

            odvody 620 14209 

Vzdelávacie poukazy  6432 

z toho: mzdy 610 622 

          odvody 620 218 

A         materiál 630 5592 

Dopravné pre žiakov 640 138 

Rozvojové projekty – bežné výdavky 641 0 

Žiaci zo SZP 630 150 

Učebnice ANJ, Prvouka 630 17568 

Lyžiarsky výcvik 630 7187 

Škola v prírode 630 0 

Odchodné 640 8251 

Dištančné vzdelávanie+výdavky-pandémia 630 8140 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 

povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (poplatok za 

ŠKD): 

FP za školský klub sa použili na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním 

SPOLU 19460 

z toho:  výdavky na energiu     3093 

výdavky na služby ,  materiál 719 + 15648 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 

povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (režijné náklady na 

ŠJ): 

FP za režijné náklady sa použili na 

SPOLU 39084 



21 
 

z toho:  výdavky na energie 20243 

výdavky na materiál 5551 

výdavky na    údržba 465 

výdavky na    služby 12825 

Príspevky a dary 

SPOLU 0 

Požitie na             

Vlastné príjmy 

SPOLU 61897 

Požitie na           

Dotácie na podporu vých. k strav. návykom 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením   

Dotácie na podporu vých. k plneniu šk. 

povinností dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením   

Kapitálové výdavky   

Požitie na  nákup el. nerez. stroja – z vl. príjmov  0 

Originálne kompetencie (v €) ŠKD   
Mzdy 610 114778 

Odvody 620 38815 

Prevádzka 630 0 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

0 

z toho:  teplo   

Materiál      

z toho:  výchovno-vzdelávací proces   

Údržba   

Služby                                      

z toho:  vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 
  

Cestovné náhrady   

   

Originálne kompetencie (v €) ŠJ   
Mzdy 610 69265 

Odvody 620 23695 

Prevádzka 630 0 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

0 

z toho:  teplo 0 

Materiál    0 

Údržba 0 

Služby                                     0 

Cestovné náhrady 0 
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Príloha 2: Vyjadrenie rady školy 
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Príloha 3: Schválenie zriaďovateľa 

 

  


