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§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica 

Adresa školy Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica 

Telefón 048/4141587 

E-mail skola@zsdumbb.sk 

WWW stránka zsdumbb.edupage.org 

Zriaďovateľ  Mesto Banská Bystrica 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ  PaedDr. Patrik Ferianc  048/414 15 87  riadietl@zsdumbb.sk 

ZRŠ  Mgr. Anna Kováčiková  048/414 15 87  kovacikova@zsdumbb.sk 

ZRŠ  Mgr. Eva Surovčíková  048/414 15 87 surovcikova@zsdumbb.sk  

 

Rada školy 

V priebehu školského roka 2015/2016 sa skončilo funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ 
Ďumbierska 17, Banská Bystrica. Voľby do rady školy sa konali dňa 23. 3. 2016 z radov 
pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov. Ustanovujúce 
zasadnutie Rady školy pri ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica bolo 27. 4. 2016. Mená 
zvolených zástupcov a delegovaných zástupcov Mesta Banská Bystrica uvádzam v tabuľke.  

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda  Mgr. Slávka Ďurianová durianova@zsdumbb.sk 

pedagogickí zam.  Mgr. Miroslava Bédiová bediova@zsdumbb.sk 

ostatní zamestnanci  Miloš Fichna mffichna66@ 

zástupcovia rodičov Prof. PhDr. Peter Terem, Phd. peter.terem@umb.sk 

 Mgr. Richard Vrbovský vrbovsky.riso@gmail.com 

 Mgr. Janette Hrková jhrkova@gmail.com 

 Mgr. Miroslav Maďar madar@akmadar.eu 

zástupca zriaďovateľa Doc. RNDr. Katarína Čižmárová kat.cizmarova@gmail.com 

 Ing. Škantár Michal skantarmichal@gmail.com 

 Mgr. Jakub Gajdošík jakub.gajdosik@banskabystrica.sk 

 Ing. Martin Turčan martin.turcan@banskabystrica.sk 
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK SJL Mgr. Ďurianová SJL 

PK MAT/FYZ/INF Mgr. Matrinková MAT, FYZ, INF 

PK cudzie jazyky Mgr. Belica ANJ, NEJ, RUJ 

PK GEG/DEJ Mgr. Bendíková GEG, DEJ 

PK BIO/TCHV/CHE Mgr. Pražienková BIO, TCHV, CHE 

PK OBN/ETV/ NBK Mgr. Zvalová OBN, ETV, NBK 

PK VYV / HUV / TSV Mgr. Gazdíková VYV, HUV, TSV 

MZ VIN detí I. st. Mgr. Vanková Všetky predmety VIN detí 

MZ 1. a 2. ročník Mgr. Fridmanová Všetky predm. bežných tried 1. a 2. roč. 

MZ 3. a 4. ročník Mgr. Striešová Všetky predm. bežných tried 3. a 4. roč. 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 513 

Počet tried: 28 

Do začiatku školského roka 2015/2016 sa korigovali počty tried druhého ročníka. V bežných 
triedach vtedajších prvákov boli nízke počty žiakov (16 ž.; 18 ž.; 15 ž.). Z pôvodných 4 
prváckych tried (1 trieda VIN a 3 bežné triedy) sa znížil počet tried súčasných druhákov  na 
3 (1 VIN a 2 bežné triedy). Toto prerozdelenie bolo dôležité z hľadiska priestorových limitov 
a kapacity školy ( opäť sme zapísali 4 triedy budúcich prvákov), ale aj z ekonomického 
hľadiska. Celkovo sa počet tried oproti školskému roku 2014/2015 nezvýšil.  

Počet žiakov školy má rastúci trend a po tretí rok sme zapísali 4 triedy prvákov. Z vlaňajšieho 
školského roka sa počet žiakov zvýšil zo 479 na 513. Ak bude tento trend pretrvávať, budeme 
musieť v blízkej budúcnosti opäť zvýšiť kapacitu budovy školy stavebnými úpravami 
v interiéri. Na druhej strane sa nám do istej miery znižujú počty žiakov na II. stupni - ich 
odchod do športových tried (hokejová, futbalová), prípadne do osemročných/bilingválnych 
gymnázií. Počty žiakov v triedach II. stupňa však nemáme tak nízke (pod 15 žiakov), aby sme 
mohli zlúčiť dve bežné triedy z ročníka. 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

počet žiakov 73 61 58 57 55 52 55 49 55 513 

z toho ŠVVP 2 2 1 3 4 7 4 1 5 29 

z toho v ŠKD 69 50 47 14 - - - - - 180 
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§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015:   75 (30 dievčat a 45 chlapcov) 
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2015: 73 (30 dievčat a 43 chlapcov) 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:   2  (2 chlapci) 
Počet zapísaných prvákov v minulom školskom roku bol porovnateľný s aktuálnym. Skutočný 
počet žiakov 1. ročníka  bol však v aktuálnom školskom roku vyšší o 13 žiakov. Vďaka tomu 
bola ideálne využitá kapacita (naplnenosť) prváckych tried. 
 
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2016 
Z 9. ročníka postúpilo na vyšší stupeň vzdelávania 55 žiakov. Po piatom ročníku ukončilo 
vzdelávanie na ZŠ 6 žiakov, ktorí boli prijatí na 8-ročné gymnáziá. Negatívne vnímame najmä 
odchod žiakov na 8-ročné gymnáziá, lebo v triedach II. stupňa sa takýmto spôsobom znižujú 
počty žiakov v triedach. Z hľadiska normatívneho financovania to znamená menej financií 
v rozpočte školy. 
 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym. 8.roč Gym. 4.roč SOŠ SOU Iné Spolu 

prihlásení 7 33 10 8 5 63 

prijatí 6 33 10 8 4 61 

% úspešnosti 85,71% 100% 100% 100% 80% 96,82% 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Klasifikácia žiakov primárneho vzdelávania: 

Trieda ANJ CIH HUV IFV LOM MAT OHT PVC PDA PVO SJL SPR TEV TDA VLA VYV 

1.A 1   1 1   1 1   1   1 1 1     1 

1.B 1   1     1       1 1,04 1 1     1 

1.C 1   1     1       1 1,05 1 1     1 

1.D 1   1     1       1 1,04 1 1     1 

2.A 1,15   1 1   1,08 1   1   1 1 1   1 1 

2.B 1,33   1,14 1   1,43     1,19   1,81 1 1,24   1 1 

2.C 1,08   1,16 1   1,16     1,36   1,46 1 1   1,28 1 

3.A 1   1,07 1 1,79 1,14 1   1,07   1,43 1 1   1,07 1 

3.B 1,43 1 1 1   1,48   1 1,35   1,5 1 1 1 1,25 1 

3.C 1,5 1,05 1 1,05   1,6   1,05 1,3   1,6 1 1,05 1 1,45 1 

4.A 1,07   1 1 1,07 1,14 1 1 1   1,21 1 1   1 1 

4.B 1,52 1 1,19 1,05   1,57   1 1,43   1,62 1 1 1 1,57 1 

4.C 1,45 1 1,18 1,09   1,64   1,27 1,59   1,65 1 1 1 1,43 1,23 
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Klasifikácia žiakov nižšieho stredného vzdelávania: 
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5.A 1,5 1,42 1,08   1,5 1,42   1   1,83 1,33 1 1         1,75 1     1   1 

5.B 1,14 1,36 1,09   1,64 1   1   2               2 1   1 1,05   1,05 

5.C 1,83 1,56 1,33   1,83 1,17   1,06   1,72               2,21 1   1 1,12   1 

6.A 1,09 1,09 1,18 1 1,09 1,18   1   1,55 1,73 1 1     1   1,45 1     1   1 

6.B 2,22 1,78 2,17 1,67 1,83 1,61   1,06   2,5   1,06   1,06   1,22   2 1,06   1 1,11   1,11 

6.C 2 1,67 1,5 1,46 1,58 1,46   1,13   2,13   1   1,08   1   2,17 1   1 1,13   1 

7.A 1,18 1,55 1,18 1 1,27 1 1 1   1,36 1,64 1,09 1     1   1,91 1 1   1   1 

7.B 1,77 1,95 1,95 1,86 2 1,27 1,32 1   2,41 2,13 1,5       1,18 1,67 1,91 1 1,18   1,27   1 

7.C 1,65 1,85 1,65 1,6 1,55 1,55 1,3 1   2,15 1,82 1,2       1 2,11 1,85 1 1   1,15   1 

8.A 1,23 1,15 1,23 1,23 1,23   1 1 1 1,38 1,69 1,15 1         1,31 1,08   1 1 1   

8.B 1,47 1,6 1,76 1,67 2,07   1,67 1   2,47 1,71 1,47         1,5 2,47 1   1,07 1,27 1   

8.C 1,67 1,72 1,68 1,5 2,11   1,67 1   2,28 2,14 1,56         1,36 2,26 1   1 1,06 1   

9.A 1,15 1,31 1,23 1,15 1,23   1,23 1   1,54 2,31   1   1     1,77 1     1,15 1   

9.B 1,8 1,25 1,35 1,45 1,9   1,55 1,05   2,3 2,1       1     2,55 1     1 1   

9.C 1,89 1,56 1,5 1,5 1,94   1,61 1,11   1,94 2,17       1     2,33 1     1,06 1   

 
 
 

Prospech žiakov 

Z celkového počtu žiakov neprospeli 2 žiaci primárneho vzdelávania, ktorí opakujú ročník. 2 
žiaci nižšieho stredného vzdelávania  plniaci si povinnú školskú dochádzku v zahraničí sa 
nedostavili na komisionálne skúšky a boli v školskom roku 2015/2016 neklasifikovaní. 

Trieda Počet žiakov Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 7 7 0 0 

I.B 22 23 0 0 

I.C 21 21 0 0 

I.D 23 23 0 0 

II.A 13 13 0 0 

II.B 21 21 0 0 

II.C 26 25 0 1 

III.A 14 14 0 0 

III.B 23 22 1 0 

III.C 19 18 1 0 

IV.A 14 14 0 0 

IV.B 21 21 0 0 

IV.C 20 20 0 0 

V.A 12 12 0 0 

V.B 22 22 0 0 

V.C 18 18 0 0 
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VI.A 11 11 0 0 

VI.B 18 18 0 0 

VI.C 24 24 0 0 

VII.A 11 11 0 0 

VII.B 22 22 0 0 

VII.C 20 20 0 0 

VIII.A 13 13 0 0 

VIII.B 18 17 0 1 

VIII.C 19 19 0 0 

IX.A 13 13 0 0 

IX.B 20 20 0 0 

IX.C 19 18 0 1 

  

Dochádzka žiakov 

Trieda 
Počet 
žiakov 

Zamešk. 
hod. 

Zam. na 
žiaka 

Ospravedl. 
Ospr. na 

žiaka 
Neospr. 

Neosp. 
na 

žiaka 

I.A 7 423 60,43 423 60,43 0 0,00 

I.B 22 1336 59,19 1336 59,19 0 0,00 

I.C 21 1319 64,07 1319 64,07 0 0,00 

I.D 23 1710 74,35 1710 74,35 0 0,00 

II.A 13 873 69,82 873 69,82 0 0,00 

II.B 21 1069 50,90 1069 50,90 0 0,00 

II.C 26 1276 51,86 1276 51,86 0 0,00 

III.A 14 914 65,29 914 65,29 0 0,00 

III.B 23 1561 69,01 1561 69,01 0 0,00 

III.C 19 944 49,68 939 49,42 5 0,26 

IV.A 14 706 50,43 706 50,43 0 0,00 

IV.B 21 1442 68,67 1442 68,67 0 0,00 

IV.C 20 1208 62,14 1208 62,14 0 0,00 

V.A 12 979 81,58 979 81,58 0 0,00 

V.B 22 1516 68,91 1516 68,91 0 0,00 

V.C 18 1407 80,32 1407 80,32 0 0,00 

VI.A 11 747 67,91 747 67,91 0 0,00 

VI.B 18 1770 98,33 1770 98,33 0 0,00 

VI.C 24 1698 71,90 1698 71,90 0 0,00 

VII.A 11 909 82,64 909 82,64 0 0,00 

VII.B 22 2199 99,95 2199 99,95 0 0,00 

VII.C 20 1445 72,25 1444 72,20 1 0,05 

VIII.A 13 1120 86,15 1120 86,15 0 0,00 
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VIII.B 18 1349 84,34 1337 83,57 12 0,77 

VIII.C 19 1687 91,29 1687 91,29 0 0,00 

IX.A 13 1454 111,85 1454 111,85 0 0,00 

IX.B 20 2764 138,20 2764 138,20 0 0,00 

IX.C 19 2095 116,39 2095 116,39 0 0,00 

 

Výsledky externých meraní 

Vo výsledkoch v testovaní žiakov dosahuje naša škola v obidvoch predmetoch (matematika 
a slovenský jazyk) štandardne vyššiu úspešnosť ako je celoslovenský priemer. Na celkové 
výsledky testovania však okrem kvality vzdelávania na škole pôsobí aj množstvo iných 
externých faktorov - strach z neúspechu na testovaní, domáca príprava na testovanie, 
doučovanie, (ne)záujem zo strany žiaka... Učitelia SJL a MAT v období pred testovaním 
poskytovali v poobednom čase dobrovoľne doučovania. Nie všetci žiaci však boli ochotní 
využiť túto bezplatne poskytovanú službu. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Priemer v SR 

T9 2016 SJL 50 71,70% 62,60% 

T9 2016 MAT 50 64,50% 52,80% 

 

V školskom roku 2015/2016 sa testovali premiérovo žiaci 5. ročníka prostredníctvom T5-
2015. Cieľom T5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku 
vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Aj v tomto testovaní sme sa v úspešnosti našich žiakov 
pohybovali nad priemerom SR. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Priemer v SR 

T5 2015 SJL 48  72,84%  66,62% 

T5 2015 MAT 48  69,33%  61,99% 

 

 

§ 2. ods. 1 f 

Štátny vzdelávací program (ŠVP) a školský vzdelávací program (ŠkVP) 

Od začiatku školského roka 2015/2016 sa dostal do platnosti inovovaný ŠVP (iŠVP), ktorý 
sa týkal bežných tried 1. a 5. ročníka. Ostatné triedy, v rátane tried so žiakmi so všeobecne 
intelektovým nadaním (VIN), pokračujú v starom ŠVP a ŠkVP. iŠVP priniesol mnohé zmeny 
a medzi najväčšie patrí nižší počet disponibilných hodín vo všetkých ročníkoch. Škola mala 
menšiu možnosť nastavenia ŠkVP pre potreby žiakov a školy. Pre lepšiu prehľadnosť 
uvádzam rozpis dotovaných disponibilných hodín v rámcových učebných plánoch ŠkVP a 
iŠkVP v prílohe. 
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Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. začl. 

Prvého ročníka 4 (1 VIN +3) 73 (67 bež. + 6 VIN)   

Bežných tried 16 347   

Triedy VIN 8 93   

Spolu 28 513   

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pedagogickí zamestnanci  (PGZ) 

Personálna oblasť bola v školskom roku 2015/2016 jednou z najnáročnejších. Zmeny 
pedagogických zamestnancov sa udiali na obidvoch stupňoch, v ŠKD aj na pozíciách 
asistentov učiteľa. Najčastejším dôvodom zmien bol odchod do dôchodku, pri ktorom sme sa 
vedeli personálne pripraviť s dostatočným predstihom. Náročnejší bol však odchod dvoch 
kolegýň II. stupňa v priebehu školského roka, kde sa už hľadala náhrada v danej kombinácii  
mimoriadne ťažko. V jednom prípade to bol odchod na gymnázium a v druhom rozviazanie 
pracovného pomeru dohodou z rodinných dôvodov. O to náročnejšia bola situácia v prvom 
prípade, keďže išlo o kombinovaný úväzok so špeciálnym pedagógom. Pozitívnou stránkou 
vzniknutej situácie bolo, že som mal po prvýkrát príležitosť prijať zamestnancov podľa 
vlastných predstáv a kritérií. Napokon sa po miernych korekciách v úväzkoch podarilo zohnať 
adekvátne náhrady a spomínané zmeny sa negatívne neodrazili na vyučovacom procese. 
Nastala aj zmena prepočítaného počtu asistentov. Z finančných dôvodov sme na začiatku   
školského roka  zredukovali počet asistentov zo 7 na 5 a ten sa  v priebehu školského roka 
opäť znížil o 0,5 úväzku na 4,5 asistenta.   
 
 
Pracovný pomer: 
PGZ – prepočítaný počet učiteľov I. a II. stupňa: 36,84 
V porovnaní s vlaňajším školským rokom nám klesol prepočítaný počet PGZ o 1,75 úväzku 
a to aj napriek tomu, že sme mali o 34 žiakov viac. Zníženie sme  dosiahli prostredníctvom 
efektívnejšieho prerozdelenia hodín a korekciou nepovinných predmetov, ktoré v minulosti 
mala škola nad rámec RUP. Takto sa nám oproti vlaňajšiemu školskému roku podarilo zvýšiť 
pomer žiakov na učiteľa z 12,5 (rok 2014/2015) na súčasných 13,93 žiakov na učiteľa. Tieto 
počty však skresľujú (znižujú) triedy so všeobecne intelektovo nadanými žiakmi (VIN). Počty 
vo VIN triedach musia byť nižšie a  prepočítavajú sa vyšším koeficientom. 
 
 
PGZ – prepočítaný počet vychovávateľov: 6,7 
Počet vychovávateľov sme museli vďaka celkovému vyššiemu počtu žiakov na I. stupni a 
vysokému záujmu o umiestnenie detí do ŠKD navýšiť oproti predchádzajúcemu školskému 
roku o 1 zamestnanca na čiastočný úväzok. Týmto krokom sme chceli vyhovieť žiadostiam 
rodičov štvrtákov, ktorí naliehali na otvorenie ďalšieho oddelenia. 
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Prac. pomer Počet  PGZ Počet OZ Počet NePGZ 

TPP 42 0 6 (kuch.) 7 (škola) 

DPP 9 2 1 (kuch.) 1 (škola) 

Znížený úväzok 7 2 1 (kuch.) 1 (škola) 

Na dohodu 0 0 1 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 24 (II. st.)+15 (I. st) 39 

vychovávateľov 0 7 7 

asistentov učiteľa 0 5 5 

spolu 0 51 51 

Počty kvalifikovaných zamestnancov v tabuľke sú fyzické, preto sú o niečo vyššie ako 
prepočítané počty zamestnancov. 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hod. týždenne 

1.BCD ANJ 2.hod. 

1.ABC IFV 1.hod. 

1.ABC IFV 1.hod. 

1.A IFV 1.hod. 

2.BCD ANJ 2.hod. 

3.BC IFV 3.hod 

4.BC IFV 1.hod 

5.BC THD 1.hod. 

8.C THD 1.hod. 

7.BC SEE 1.hod. 

6.BC RGV 1.hod. 

5.B ETV 1.hod. 

6.C ETV 1.hod. 

7.AC ETV 1.hod. 

9.B ETV 1.hod. 

5.BC INF 1.hod. 

6.C INF 1.hod. 

7.BC INF 1.hod. 

9.B INF 1.hod. 
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Všetci PGZ (učitelia I. a II. stupňa, vychovávatelia a asistenti učiteľa) majú získané vzdelanie 
v pedagogickej oblasti. V predmetoch SEE a TCHV vyučovali pedagógovia nekvalifikovane. 
V predmetoch INF, IFV, AJN a ETV sa vyučovalo nekvalifikovane len v časti triedy (delenie do 
skupín) a ostatní žiaci sa vyučovali kvalifikovane. Jedna hodina RGV sa učila nekvalifikovane. 
Pre zvýšenie hodín s kvalifikáciou by bolo do budúcna vhodné zamestnať ďalšieho učiteľa 
informatiky, ktorý by pri delení tried učil druhú skupinu žiakov odborne. Takéto opatrenie by 
malo aj pozitívny vplyv pri diverzifikácii ľudských zdrojov v informatike a informatickej 
výchove a oblasť informatizácie školy by sa takto mohla rozložiť na dvoch pedagógov. V praxi 
sa ukázalo, ako je zložité prilákať učiteľa informatiky do školy. Na prvom stupni sa vďaka 
vyučovaniu ANJ od prvého ročníka vytvára priestor pre učiteľa angličtiny. 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Vzdelávanie sa uskutočňuje v súlade s platným plánom kontinuálneho vzdelávania. 
Vzdelávanie PGZ je v dnešnej dobe plnej zmien a nových trendov nevyhnutné. No tým, že sa 
realizuje väčšinou v čase vyučovania má do určitej miery negatívne dopady na pedagogický 
proces. Nie vždy sa podarí za vzdelávaného pedagóga zabezpečiť odborné suplovanie 
(zastupovanie). Preto pri schvaľovaní vzdelávania PGZ je nevyhnutné prihliadať aj na fakt, či 
je konkrétne vzdelávanie v súlade s cieľmi školy. V priebehu školského roka sa oproti 
minulosti zvýšil záujem o vykonanie prvej a druhej atestácie.  

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.atestácia 1 4 

2.atestácia 2 4 

funkčné 0 2 

adaptačné 1 1 

inovačné 1 4 

špecializačné 0 0 

kvalifikačné 0 1 

aktualizačné 15 15 

Nepedagogický zamestnanci (NePGZ) 

Zmeny nastali aj v radoch nepedagogických zamestnancov. Na škole pôsobí nový p. školník 
a zmeny nastali aj u upratovačiek. Najťažšou úlohou je však zohnať adekvátne náhrady za 
odchádzajúce kuchárky, ktoré končia ku koncu školského roka. Škola tak prakticky ostane bez 
kuchárok a v školskej kuchyni nebude mať kto variť. Na ich miesta sme nedokázali opakovane 
zohnať zaučené kuchárky, ktoré by dokázali akceptovať platové podmienky v škole. Toto je 
však globálny problém nielen našej školy, ale celospoločenský, nakoľko tak náročná činnosť 
ako je kuchárka na škole, je tak nízko honorovaná. 

§ 2. ods. 1 i 
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Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Počet 

ž. 
okr. kolo 

kraj. 
kolo 

národ. 
kolo 

Krajské kolo v basketbale žiačok 10 2.m 2.m  

Krajské kolo v basketbale žiakov 10 1.m 6.m  

MAT olympiáda – 5. roč. 1 1.m   

MAT olympiáda – 6. roč. 1 1.-4.m   

MAT olympiáda – 8. roč. 3 1.-7.m   

MAT olympiáda – 9. roč. 1 1.-4.m 1.m  

Pytagoriáda 5. roč. 3 1., 2.,  3.m   

Pytagoriáda 6. roč. 2 1., 2.-3.,m  3.m 

Pytagoriáda 7. roč. 1 1.m   

Pytagoriáda 8. roč. 2 2., 3.,m   

Fyzikálna olympiáda – 9. roč. 1 1.m 11.m  

Pangea 7. roč. 1   7.m 

Olympiáda ANJ – kat 1C 1  10.m  

BIO olympiáda - geológia 1 1.m 7.m  

Technická olympiáda 1 3.m   

Cesty za poznaním minulosti – lit. 1   3.m 

Olympiáda zo SJL 1 1.m 5.m  

Prednes poézie a prózy 1 2.m   

Kováčova Bystrica 1 Laureát – 1.m   

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V priebehu školského roka 2015/2016 sa realizovalo množstvo školských akcií, a preto 
uvádzam len tie najvýznamnejšie.        
 Naša škola bola v septembri 2015 oslovená zástupcom primátora p. Ing. Turčanom, 
aby sa zapojila do akcie „Európsky týždeň športu“ ako jedna z ôsmich škôl na Slovensku, 
ktorú zastrešovala a. s. TIPOS. Žiaci našej školy so zamestnancami a seniormi sa najprv 
rozcvičili pod vedením olympionikov N. Kuzminovovej, L. Charfreitaga.  Potom nasledoval beh 
na 300m. Touto úspešnou akciou škole sme sa zviditeľnili v najvýznamnejších televíziách SR. 
Sponzor akcie daroval škole športový materiál v hodnote cca. 3000,-€.  
V rámci septembra a Týždňa dobrovoľníctva žiaci našej školy žiaci skrášľovali blízke okolie, 
čistili nelegálnu skládku. Ich prácu ocenil primátor mesta B. Bystrica p. Nosko ďakovným 
listom a darčekmi, ktoré v jeho mene odovzdal žiakom zástupca p. primátora Ing. Turčan.
            
 V mesiaci október zorganizovala škola v spolupráci s MŠ Sásovská cesta športovú akciu 
„Šport pre všetky generácie.“  Zapojili sa  do nej škôlkari, žiaci ZŠ, ich rodičia a starí 
rodičia. Pozitívne ohlasy zazneli nielen zo strany zúčastnených, ale aj zo strany vedenia Mesta 
B. Bystrica. V tomto mesiaci sme sa zúčastnili aj Olympiády zdravej výživy, kde naše 
štvorčlenné družstvo obsadilo 3. miesto. 
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 Mesiac december sa niesol v znamení prezentovania ročníkových prác programu 
VIN na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB. 
 Myšlienka pomoci iným sa zrealizovala prostredníctvom benefičného hokejového 
zápasu organizovaného ZŠ Golianova. Rady hokejistov posilnil aj riaditeľ ZŠ Ďumbierska 
povzbudzovaný svojimi žiakmi. Škola prispela sumou 256,-€ na pomoc detským 
pacientom DFNBB. 
 V rámci protidrogovej prevencie poctil našu školu svojou návštevou olympionik 
a zlatý medailista z MS a OH Matej Tóth. 
 V mesiaci marec triedne kolektívy už po druhýkrát prispeli v akcii „Daruj knihu 
knižnici“  na obnovu knižného fondu školskej knižnice. 
 Jednou z priorít aktuálneho školského roka bolo zvýšenie propagácie učebného 
programu pre všeobecne intelektovo nadané deti, aby sa tak dostal do povedomia širšej 
verejnosti. Propagácia prebiehala formou 2-týždňovej výstavy záverečných ročníkových prác  
a ich prezentácii v Europa SC. Táto akcia priniesla svoje ovocie v podobe vyššieho počtu 
zapísaných VIN detí. 
 Máj už tradične patril Sásovskému trojboju, ktorý organizovala naša škola už po 11-
krát. Zúčastnili sa ho štyri banskobystrické školy. Ceny odovzdával olympijský biatlonista M. 
Kazár.  
 Aprílová akcia Dňa Zeme skultúrnila prostredie areálu školy a pripomenula nám aké 
dôležité je životné prostredie pre náš život. 
 Akcia Deň narcisov organizovaná na našej škole priniesla na účet Svetielka nádeje 
180,-€. Žiaci ich vyzbierali za svojpomocne vyrobené papierové narcisy na hodinách VYV. 
 Koncom školského roka sa najlepší športovci (dievčatá aj chlapci) zo všetkých 
ročníkov I. stupňa zúčastnili „Dukla draftu“, na ktorom sa zisťovali vybrané pohybové 
schopnosti. Spomedzi všetkých banskobystrických škôl sme skončili na 1. mieste. 
              

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé 
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. 
 

B) Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ 
Škola naďalej pokračuje v projektoch: 
- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (interaktívna 
tab., projektor, notebook) 
- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecne vzdelávacie 
predmety (Smartboard, projektor, notebook, ozvučenie) 
- Digiškola (20 tabletov) 
- Kompletný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-
patologických javov v školskom prostredí (metodiky) 
- Digitálne učivo na dosah (zriadenie optického internetu, koncových zariadení, 
Wi-Fi signálom pokrytá celá škola) 
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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. 
 

C) Ďalšie projekty, do ktorých sa v školskom roku 2015/2016 zapojila škola: 
GYM F!T – projekt zameraný na testovanie úrovne základných pohybových schopností 
školskej mládeže (testovanie pre I. stupeň, gymnastický 4-boj I. a II. stupeň, pódiové 
skladby) 
Moja prvá škola – (EDULAB) vybraní 3 učitelia I. stupňa a ich triedy 
Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) – zapojili sa všetci žiaci našej školy   

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2015/2016 bola na škole vykonaná len inšpekcia na priebeh T5 2015. 
Testovanie prebehlo korektne a neboli zistené žiadne nedostatky. Dátum  poslednej 
inšpekčnej kontroly (komplexnej) bol 15. 1. – 23. 1. 2007. Následná IK – 30. 5. 2008. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické zabezpečenie (MTZ) je základom pre efektívne a kvalitné vyučovanie, 
bez ktorého sa dá len ťažko dosahovať kvalita pedagogických procesov.  
 Z hľadiska MTZ pedagogického procesu sme v priebehu školského roka 2015/2016 
modernizovali vybavenie a inovovali jednotlivé pomôcky. Staré, morálne a technicky 
zastarané pomôcky sme vyradili a nahradili sme ich novými (najmä mapy), prípadne sme ich 
doplnili o informačno-komunikačné technológie (IKT). Implementácia IKT v procese 
vzdelávania 21. storočia je samozrejmosťou. Aktuálne sa na škole nachádza 20 projektorov 
a 6 interaktívnych tabúľ a 17 pedagógov dostalo notebooky za účelom zmodernizovania 
procesu vzdelávania. V tejto oblasti sa nachádzame len  na začiatku celkovej premeny školy 
na modernú.            
 V škole máme  2 telocvične a 35 učební, z ktorých je 6 odborných. Prírodovedná 
učebňa je vybavená projektorom a interaktívnou tabuľou, 20 tabletmi a elektronickými 
mikroskopmi. V aktuálnom školskom roku sa pre množstvo elektrických zariadení prítomných 
v tejto učebni  podarilo vybudovať nový prívod elektriky a rozšíriť počty zásuviek, aby sa 
mohli IKT plnohodnotne a bezproblémovo používať. Výmenu v tejto učebni by však 
potrebovali aj pôvodné laboratórne stoly. Tu čakáme na výzvu IROP, vďaka ktorej by sme 
učebňu celkovo obnovili.           

Všetky 3 počítačové učebne sú hardwarovo pomerne zastarané a počítače v nich by sa mali 
začať postupne obmieňať. Software sa pokúšame priebežne obmieňať z rozpočtových 
zdrojov, ale aj s prispením financií z OZ Ďumbierka, ktoré nám zakúpilo interaktívny software 
pre žiakov primárneho vzdelávania.                   

V školskej kuchynke je pôvodný inventár a zo 4 sporákov na varenie je len jeden nový. 
Školskú kuchynku bude v budúcnosti čakať globálna rekonštrukcia.   
  Jazyková učebňa prešla v priebehu prázdnin globálnou rekonštrukciou, ktorá 
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nahradila drevenú priečku za murovanú, pričom sa aj zväčšil priestor triedy a renovovali sa 
v nej vnútorné omietky a osvetlenie. Ďalej sme vybavili jazykovú učebňu interaktívnou 
tabuľou s reproduktormi, ktorú dopĺňa keramická bezprašná tabuľa. Z hľadiska výučby 
cudzieho jazyka a  delenia tried do skupín je dôležité zachovať takúto učebňu a perspektívne 
hľadať možnosti na zriadenie ďalšej.             

Na škole bola v dávnejšej minulosti z kapacitných dôvodov zrušená kovo/drevo dielňa, 
ktorú budeme musieť do školského roku 2017/2018 v priebehu trojročného prechodného 
obdobia (určené MŠVVaŠ) obnoviť.  Tu narážame na kapacitný problém budovy školy 
a musíme hľadať vhodné miesto na zriadenie dielne.      

V priebehu školského roka došlo k sporadickému vydutiu a poklesnutiu pôvodnej, 36 ročnej, 
palubovky veľkej telocvične. Z hľadiska BOZ na hodinách telesnej a športovej výchovy 
budeme pozorovať aktuálny stav a hľadať riešenia na odstránenie tejto situácie.
 V kmeňových triedach (28) postupne meníme staré lavice a stoličky pre žiakov za 
modernejšie. V školskom roku 2014/2015 sme takto vybavili 2 triedy (z rozpočtu jednu na I. 
stupni a jednu na II. stupni a na jednu  sčasti  prispeli rodičia piatakov). Pôvodné lavice sú 
stále v 4 triedach. Ďalej pokračujeme postupnými krokmi v triedach výmenou starých 
tabúľ.  Ďalšia trieda dostala náter Smart Wall Paint, ktorý slúži ako náhrada klasickej tabule 
a vo 8 triedach sme pokračovali výmenou za biele – keramické tabule. V priebehu niekoľkých 
rokov by sme chceli postupne vymeniť všetky tabule a zabezpečiť úplnú bezprašnosť 
v triedach. Ďalším dôležitým krokom bude vybaviť kmeňové triedy zavesenými projektormi 
na stropných držiakoch, ktoré eliminujú prenášanie a manipuláciu s nimi. Vďaka zvýšenému 
záujmu o školu a jej celkovej naplnenosti sme z kapacitných dôvodov museli počas letných 
prázdnin v priestoroch respíria zriadiť nové učebne.  Vybudovali sme aj dva nové kabinety 
pre asistentov učiteľa a špeciálneho pedagóga a taktiež skladové priestory, ktorých mala 
škola nedostatok. V priebehu školského roka sa nám podarilo zrekonštruovať časť sociálnych 
zariadení na I. stupni (2 chlapčenské a 2 dievčenské) a časť na II. stupni (2 chlapčenské). 
Počas letných prázdnin sme vymenili pôvodnú šmykľavú dlažbu na podestách pred vchodom 
I. stupňa, telocvične a pri vchode do zadnej záhrady.      
 V školskej jedálni sme vďaka sponzorskému daru vymenili celý pôvodný inventár 
(jedálenské stoly a stoličky), ktorý bol zastaraný, za nový s kovovou konštrukciou. 

V priebehu školského roka sa podarilo obmeniť staré drevené skrine za nové kovové 
šatníkové skrine, ktoré sú nielen po funkčnej ,ale aj po estetickej stránke neporovnateľné. 
Tieto skrinky dostali všetci žiaci bežných tried II. stupňa. V budúcom školskom roku by sme 
potrebovali obmenu skriniek aj na I. stupni.       

Nesmierne dôležité je, aby sa v blízkej budúcnosti dokončilo školské ihrisko, ktoré je po 
obvode tartanovej dráhy nedokončené a vysypané podkladovým štrkom. Ten sa prenáša do 
umelého trávnika a na tartanovú plochu, čím ich znehodnocuje a rýchlejšie sa amortizujú.  
Vonkajšie poveternostné javy majú negatívny vplyv, najmä pri dažďoch sa podmýva štrkové 
lôžko pri obrubníkoch tartanovej dráhy. 

Najzávažnejší je havarijný stav niektorých zariadení kotolne, ktorý ohrozuje prevádzku školy. 
Najakútnejší bol stav expanzných tlakových nádob, ktoré sme vďaka sponzorskému daru 
mohli vymeniť za nový expanzomat. Havarijnú situáciu tečúceho bojlera na teplú vodu sme 
museli riešiť cez zimné prázdniny. Všetky zariadenia v kotolni sú morálne a technicky 
zastarané. S výmenou týchto zariadení je spojená značná finančná náročnosť, ktorá sa nedá 
riešiť z rozpočtu školy. Škola bude musieť hľadať spôsob financovania cez zriaďovateľa.
 Z hľadiska učebníc je situácia o niečo lepšia ako po minulé roky, ale ešte stále 
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v niektorých ročníkoch chýbajú učebnice, alebo v niektorých prípadoch sú obsahovo na nižšej 
úrovni. Na Slovensku sme ešte ďaleko od situácie, keď si učiteľ daného predmetu bude môcť 
vybrať z niekoľkých schválených učebníc tú najvhodnejšiu, ako to je v iných vyspelých 
krajinách.    

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Bližšie informácie finančného charakteru sú osobitne priložené v prílohách - v tabuľkách 
prímov a výdavkov za rok 2015. 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 773 451,-€ za rok 2015 

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

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít: 8646,-€ za rok 2015 

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 celkom: 38 571,-€ 

    - v tom platba za ŠKD   14 359,-€  
    - režijné poplatky v ŠJ   4 029,-€  
    - ostatné príjmy v ŠJ   10 325,25,-€  
    - príjmy z prenájmu    2553,-€  
    - príjmy z dobropisov (SPP, Soc. pois.) 7304,-€ 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:    
    - Kreditové príplatky  1371,-€   
    - Asistenti učiteľa   51 870,-€   
    - Odchodné    5764,-€   
    - Knihy CUJ (ANJ)   1771,-€ 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Škola dosahuje vynikajúce výsledky v matematických súťažiach. Žiaci VIN dosahujú 
pravidelne významné úspechy nielen v krajských kolách ,ale aj  celoslovenských. Teší nás aj 
aktivizácia a väčšie zapájanie detí bežných tried do súťaží.    
 Výučba  anglického a nemeckého jazyka je na veľmi dobrej úrovni.  
 Silnou stránkou školy sú bezpochyby environmentálne  aktivity, ktorými si robí škola 
renomé: zber papiera, monočlánkov, plastových uzáverov, elektronických spotrebičov a účasť 
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v mnohých environmentálnych súťažiach.      
 Pekné úspechy dosahujeme aj na športovom poli. Neustále sa zapájame do  
športových aktivít organizovaných inými inštitúciami. Všetci žiaci školy plnia Olympijský 
odznak všestrannosti. Dievčatá II. stupňa súťažia v tanečných pódiových skladbách. Pohyb 
sa stáva prirodzenou súčasťou ich života. Výborné športové výsledky dosahujeme 
v basketbale, ktorý má na škole dlhú tradíciu. Pozitívnym javom je minimálny výskyt  
sociálno-patologických javov na škole a  pri ich sporadickom výskyte sa okamžite riešia 
s výchovnou poradkyňou školy. Prínosom pre fungovanie školy je aj činnosť Žiackeho 
parlamentu, ktorý v nemalej miere ovplyvňuje život žiakov na škole.    
 Škola je hrdá na kreatívny  učiteľský zbor, ktorého činnosť sa odráža v kvalitnej úrovni 
výučby a dobrého mena našej školy v širokej verejnosti. V priebehu školského roka sa nám 
podarilo spropagovať program VIN detí aj širokej verejnosti. Takýmto spôsobom sme dokázali 
oboznámiť a presvedčiť rodičov všeobecne  intelektovo nadaných detí, aby využili možnosť 
vzdelávať sa na našej škole. Toto sa odrazilo na počte prvákov vo VIN triede. 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

Škole sa nedarí zohnať ďalšieho informatika, ktorý by pomohol odborne vyučovať 
informatiku. Prítomnosť ďalšieho  by  sčasti odbremenila už jestvujúceho od spravovania IKT. 
Spomedzi učiteľov I. stupňa nedisponujeme dostatočným počtom zaškolených učiteľov na 
základný plavecký výcvik. V tejto oblasti je nutné doškoliť aspoň 3 učiteľov.  

Stále je  nedostatočný počet IKT (projektorov, interaktívnych tabúľ, notebookov 
a počítačov). Keďže je táto oblasť nesmierne finančne náročná, do ideálneho stavu sa 
dostaneme len postupnými krokmi v priebehu niekoľkých rokov. 

Stále sa nám nedarí vyriešiť dopravnú situáciu v areáli školy, kde sa na ceste miešajú 
deti s autami. Po zrušení dlhoročného zákazu vjazdu vozia rodičia svoje deti až pred hlavné 
vchody. Pomohla by výstavba chodníka pozdĺž prístupovej komunikácie, alebo podľa 
stanoviska odboru školstva obnovenie zákazu vjazdu do areálu školy. Toto riešenie sa stretáva 
s nevôľou istej časti rodičov.        
 Budova školy má 38 rokov, a preto nás sužujú časté havarijné situácie najmä 
s potrubím kanalizácie, potrubím studenej a teplej vody, potrubím vykurovania, radiátormi a 
rozvodmi elektriny. Havarijné situácie sa snažíme priebežne odstraňovať. V ideálnom prípade 
by sme mohli včasnou výmenou zariadení predchádzať havarijným stavom. Pokúsime sa 
požiadať ministerstvo o dotáciu financií zo zdrojov pokrývajúcich havarijné situácie. 
Osobitnou kapitolou je kotolňa, v ktorej sú zariadenia v morálne aj technicky zastaranom 
stave. Obnova zariadení kotolne je z rozpočtu nefinancovateľná. Preto sme v tejto oblasti 
požiadali o pomoc zriaďovateľa Mesto Banská Bystrica. 
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§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Počet sk. Vedúci 

basketbal - dievčatá 30 2 Mgr. K. Striešová 

basketbal - chlapci 38 2 Mgr. K. Striešová 

bio-enviro 16 1 Mgr. A. Marušková 

cvičenie pri hudbe 10 1 Mgr. A. Marušková 

dramatický 2.-9.roč. 15 1 Mgr. Z. Škařupová 

florbalový 30 2 Mgr. Ž. Dobrotová 

Folklórik 17 1 Mgr. A. Rusnáková 

folklórny 11 1 Mgr. E. Magnová 

geocaching 25 1 Mgr. R. Kršková 

gymnastický 1. stupeň dievčatá 25 1 Mgr. M. Babiaková 

gymnastický 1.stupeň chlapci 20 1 Mgr. M. Babiaková 

gymnastický 2.stupeň 20 1 Mgr. Marie Babiaková 

matematika IX. 20 1 Mgr. M. Gazdíková 

Mladý žurnalista 20 1 Mgr. A. Šubová 

Pohybové hry 3.-4.roč. 24 1 Mgr. M. Striešová 

príprava na T9 MAT 9. roč. 17 1 Mgr. M. Pražienková 

Rozumiem si s "Y" 12 1 Mgr. M. Zvalová 

strelecký 5.-9.roč. 21 1 Mgr. M. Babiak 

turistický 22 1 Mgr. N. Dvorská 

tvorivé dielne B 22 1 Mgr. V. Buvalová 

tvorivé dielne C 21 1 Mgr. V. Ilkaničová 

Záujmové útvary vypísané v tabuľke sa realizovali najmä prostredníctvom 
vzdelávacích poukazov. V tejto oblasti bude potrebné zvýšiť počet žiakov v niektorých 
krúžkoch so vzdelávacími poukazmi. Tie sú pre školu dôležité na pokrytie nákladov  (mzdy, 
odvody, réžia a v niektorých prípadoch aj materiál) spojených s realizáciou krúžkov. Častokrát 
sa stávalo, že žiak dal poukaz mimo školy a chodil aj na viacero školských krúžkov. Škola 
mala  so žiakom náklady a nedostala prostredníctvom vzdelávacieho poukazu žiadne peniaze. 
Daný nežiadúci  jav  musíme eliminovať a na krúžok bude môcť chodiť len žiak, ktorého rodič 
poukázal vzdelávací poukaz škole. V niektorých prípadoch mohol žiak navštevovať aj druhý 
krúžok. Na všetkých krúžkoch bol zavedený aj minimálny počet žiakov so vzdelávacím 
poukazom (13), aby bola zabezpečená aspoň minimálna rentabilita krúžku. 
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§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy a rodičov prebieha najmä na úrovni rady rodičov (RR), ktorá 
pomáhala finančne škole v rôznych oblastiach (tonery do kopírok, príspevky na školské 
akcie...). Finančne nás v roku 2015 podporovalo aj OZ Ďumbierka, ktoré je zriadené pri ZŠ 
Ďumbierska 17 a má možnosť prijímať 2% z dane. V priebehu školského roka nám vďaka 
týmto financiám zakúpilo pomôcky na podporu vzdelávacieho procesu (interaktívnu tabuľu, 
projektor, interaktívny software určený najmä pre I. stupeň). Pre rodičov žiakov sa v priebehu 
školského roka organizovali v poobednom čase triedne besiedky (vianočné a pri príležitosti 
Dňa matiek) a posedenia. Do budúcna máme záujem rozšíriť rôzne aktivity s rodičmi, aby ich 
prizývanie a vstupovanie do školy nebolo len pri riešení prípadných problémov, ale aby 
v priestoroch školy zažívali príjemné situácie. V mnohých oblastiach údržby by nám vedeli 
rodičia pomôcť, a preto by sme ich chceli požiadať o pomoc a participáciu na zveľadení školy 
prípadne tried, ktoré navštevujú ich deti. Dúfame, že sa nám podarí rodičov aktivizovať vo 
väčšej miere než ako v minulosti.  Aj v priebehu aktuálneho školského roka nám zakúpili 
rodičia časť lavíc v jednej triede a v ďalších zakúpili nábytok do triedy.   
 Rodičia sa v priebehu roka angažovali na vyučovaní aj v besedách spojených s ich 
vzdelaním / povolaním. V niektorých prípadoch sme zaznamenali nižší záujem rodičov 
o vzdelávanie svojho dieťaťa, čo sa prejavuje aj nedostatočnej kontrole prípravy žiaka na 
vyučovanie. Niektorí rodičia nechodia na rodičovské združenia a neinformujú sa o výsledkoch 
svojho dieťaťa.  

 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Univerzita Mateja Bela (náčuvy, priebežná a súvislá prax), Štátna vedecká knižnica, 
Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Literárno- hudobné múzeum, Policajný zbor, Mestská 
polícia Banská Bystrica, Hasičský a záchranný zbor, Bábkové divadlo na Rázcestí, Štátna opera 
Banská Bystrica, CPPPaP, Zariadenie pre seniorov KOMUCE, HC ´05 Banská Bystrica 
(zvyšovanie korčuliarskej gramotnosti). 

Záver 

V predloženej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 bolo 
pomenovaných niekoľko oblastí, na ktorých môže škola stavať. Na opačnej strane nám ešte 
ostalo niekoľko problémových oblastí, na ktorých budeme musieť spoločne pracovať a hľadať 
riešenia na ich rýchle odstránenie. Dôležité je, aby škola napredovala v súlade s dobou, 
v ktorej žiaci vyrastajú a aby žiaci školy prosperovali. Keď sa toto naplní, budú spokojní žiaci,  
učitelia aj rodičia. To, že sme na správnej ceste nám naznačuje väčšinová spokojnosť rodičov 
s našou školou, výsledky našich žiakov v súťažiach a stále rastúci záujem o vzdelávanie detí 
v našej škole. Podstatné je neuspokojiť sa a naďalej hľadať možnosti na zlepšovanie. 
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Vypracoval: PaedDr. Patrik Ferianc, riaditeľ školy    

..................................... 

 

V Banskej Bystrici, 7. októbra 2016 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  10. októbra 2016 

 

Predložená rade školy dňa:   11. októbra 2016 

Mgr. Slávka Ďurianová, predsedníčka Rady školy pri ZŠ, Ďumbierska 17 

   ......................................   

 

Predložená zriaďovateľovi dňa:   12. októbra 2016 

 

 

 

PRÍLOHY: 

1. RUP ŠkVP pre primárne vzdelávanie bežných tried 

2. RUP iŠkVP pre primárne vzdelávanie bežných tried 

3. RUP ŠkVP pre primárne vzdelávanie VIN tried 

4. RUP ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie bežných tried 

5. RUP iŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie bežných tried 

6. RUP ŠkVP pre nižšie stredné vzdelávanie VIN tried 

7A. Prehľad o plnení výdavkov za rok 2015 – škola 

7B. Prehľad o plnení výdavkov za rok 2015 – ŠKD a ŠJ 

 


