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I. Oblasť pedagogického zabezpečenia 
 
I.1.Informácie o inováciách ŠkVP a cieľoch školy pre školský rok 2019/2020 
Tab.č.1a) - ŠkVP 

Platnosť ŠkVP  
(dátum), názov 
ŠkVP 

Zameranie ŠkVP Inovácie, zmeny (rozšírený 
obsah) 

Radostne 
učiaca sa 
škola 
(5.9.2011 
a doplnky) 

Daltonský učebný 
plán; rozšírené 
vyučovanie 
anglického 
jazyka; 
informatiky; 
telesnej 
a športovej 
výchovy. 

8 voliteľných hodín sme 
pridali nasledovne: 
Anglický jazyk:  1. roč.: 
1 hod, 2. roč.: 2hod 
INF v každom ročníku 
po 1 hodine 
PDA v 3. roč.: 1 hod 
TSV v každom ročníku 
po1 hodine- z fin.zdrojov 
zriaďovateľa 

 
Hlavné ciele pre školský rok 2019/2020 

V školskom roku 2019/2020 bude úsilie pedagogických zamestnancov smerované k naplneniu 
týchto cieľov: 

• Dodržiavať a plniť všeobecne platné právne predpisy a normy MŠVVaŠ SR a POP pre 
školský rok 2019/2020. 

• Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými 
školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných 
hodnôt; vlastenectva a občianskej zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie 
v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v 
duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. 

• Vo výchove a vzdelávaní postupovať v súlade s iŠVP, iŠkVP, výchovným 
programom. 

• Vo výchovno-vzdelávacom procese používať také stratégie, ktoré budú v čo najväčšej 
miere vytvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom. 

• Implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov finančnú gramotnosť, 
ako i mediálnu výchovu, multikultúrnu, environmentálnu, dopravnú a  regionálnu 
výchovu ako prierezovú tému štátnych vzdelávacích programov. 

• Viesť žiakov k zdravému spôsobu života a starostlivosti o zdravie. Plniť úlohy 
projektu Škola podporujúca zdravie, v znamení hesla ZDRAVÁ ŠKOLA = ZDRAVÝ 
ŽIAK. Pokračovať v projekte Ovocie do škôl. 

• Pohybovými aktivitami počas relaxačných chvíľok, hodín telesnej výchovy, činnosti 
záujmových krúžkov a ŠKD viesť žiakov k zlepšeniu ich fyzických schopností 
a správnemu držaniu tela.  

• Využívať informačné a komunikačné technológie pri získavaní i osvojovaní si 
vedomostí a mimoškolskej činnosti.  

• Zvýšenú pozornosť venovať osobnosti žiaka, rozvíjať jeho sebapoznanie, schopnosť 
vyjadriť svoj názor i obhájiť ho v kolektíve rovesníkov i dospelých ale aj rozvíjať jeho 
zodpovednosť za svoje konanie uplatňovaním metódy logických dôsledkov vo 
výchovno-vzdelávacom procese a postupným zavádzaním daltonských prvkov do 
vyučovania od prvého ročníka.  Primerane reagovať na individuálne potreby žiakov. 
Zohľadniť a dávať dôraz na práva detí. 

• Rozvíjať čitateľské zručností žiakov, motivovať ich k čítaniu pravidelnými 
návštevami Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra, školskej knižnice. Využívaním ich 
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výpožičných a prednáškových služieb, systematicky pripravovať aktivity v školskej 
knižnici vhodné na realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu aj mimo vyučovacích 
aktivít a iných podporných akcií. Zapojiť sa do projektu „Záložka do knihy spája 
školy“. Zorganizovať podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa školských 
knižníc.  

• Pravidelnými projektovými aktivitami naučiť žiakov pracovať s literatúrou, 
vyhľadávať informácie na internete, spracovávať ich a prezentovať výsledky svojej 
práce.  

• Udržať zvýšenú  kvalitu vyučovania anglického jazyka s využívaním edukačných 
programov a anglickej detskej literatúry. Systematicky viesť žiakov k budovaniu 
žiackeho jazykového portfólia.  

• Zvyšovať matematickú gramotnosť žiakov učením sa prostredníctvom metódy 
profesora Hejného.  

• Zamerať sa na protidrogovú prevenciu už od mladšieho školského veku, pripraviť 
žiakov na prvé stretnutia s touto hrozbou. Aktívne spolupracovať pri protidrogovej 
výchove a prevencii s Peer aktivistami v Svetovom týždni boja proti drogám. 

• Pôsobiť na žiakov v oblasti environmentálnej výchovy, začleniť ich primeranou 
formou do tvorby životného prostredia školy i obce. Pokračovať v  triedení odpadu 
v škole, v projekte Recyklohry, v súťaži pre školy, ktorú organizuje firma  Marius 
Pedersen v zbere papiera. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a 
žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému 
rozvoju zameranú hlavne na zdravé potraviny( pokračovať v jabĺčkovej prestávke po 
1. hodine), čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie.                                                                   

• Rozvíjať tvorivosť všetkých žiakov a schopnosti talentovaných žiakov ich zapájaním 
do riešenia predmetových olympiád, súťaží a iných mimoškolských aktivít. 

• Poskytnúť žiakom z obce kvalitné záujmové vzdelávanie v rôznych oblastiach. 
Spolupracovať so ZUŠ Očová, pri zápisoch žiakov a informovaní zákonných 
zástupcov o ponuke vzdelávania v ZUŠ Očová, elokované pracovisko Lieskovec. 

• Spolupracovať s rodinou pri  výchove a vzdelávaní žiakov, pripraviť pre rodičov 
vzdelávacie podujatia k výchovným a vzdelávacím problémom ich detí v spolupráci 
s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva  vo Zvolene a Špeciálno- 
pedagogickým poradenským centrom vo Zvolene.  

• Prezentáciou práce školy sa snažiť o jej spropagovanie s cieľom zvýšiť počet žiakov 
zapísaných do prvého ročníka školy.  

• Aktívne vzájomne hospitovať. 
• Umožniť pedagogickým zamestnancom pokračovať alebo úspešne dokončiť 

vzdelávanie. Umožniť minimálne polovici (a finančne ohodnotiť) triednych učiteliek 
účasť na Letnej škole moderných učiteľov- prezentácia školy, aktívne zapojenie sa do 
workshopov. Umožniť a finančne ohodnotiť účasť triednych učiteliek na celovenskej 
konferencii Učíme pre život , ktorú organizuje Indícia, n.o., umožniť niektorým 
triednym učiteľkám účasť na regionálnej konferencii Roadshow moderný učiteľ , 
ktorú organizuje Indícia, n.o.. 

• Umožniť  triednym učiteľkám zúčastniť sa Medzinárodnej daltonskej konferencie 
v Brne a na workshope prezentovať daltonské vyučovanie v našej škole. 

• Vo VVP využívať kompetencie, obsah,  a metódy vzdelávania a učenia sa žiakov v  
národných projektoch: „Moderné vzdelávanie –digitálne vzdelávanie pre všeobecno-
vzdelávacie predmety“, „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva”, „Aktivizujúce metódy vo výchove“. 
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I.2.Informácie o krúžkoch , ktoré plánujeme v školskom roku 2019/2020 realizovať:  
  Tab.č.2 

Názov krúžku Počet 
žiakov 

Časový harmonogram  
(deň + čas od .. hod. do .. hod.) 

Zodpovedný vedúci ZÚ 

Literárny krúžok  

Po
dľ

a 
pr

ih
lá
šo

k Pondelok14:00 -16:00 Mgr. Adriana Butkovská 
Angličtina hrou Utorok 14:00 -16:00 Mgr. Slavka Zastková 
Matematický krúžok Streda 14:00 -16:00 Mgr. Mariana Mareková 
Tvorilko Štvrtok 14:00 - 16:00 Mgr. Eva Giertlová 
Športový krúžok  Piatok 13:30 - 15:30 David Tužinský 

 
V ZŠ Lieskovec naďalej (od septembra 2010) pracuje elokované pracovisko ZUŠ Očová, 
odbory: hudobný- hra na gitaru, výtvarný a tanečný. 
 

I.3. Informácie o plánovaných projektoch 
Tab.č.3a)- Interné projekty 
Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených 
žiakov 

Počet 
zapojených 
učiteľov 

Náklady ( v €) 

--- --- --- --- --- 
 
Tab.č.3b) – Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR (aktuálne výzvy) 
Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených 
žiakov 

Počet 
zapojených 
učiteľov 

Dotácia (v €) Vlastné 
finančné zdroje 
(v €) 

--- --- --- --- --- --- 
 
Tab.č.3c)- Medzinárodné projekty 
Názov projektu Zameranie Počet 

zapojených 
žiakov 

Počet 
zapojených 
učiteľov 

Dotácia (v €) Vlastné 
finančné zdroje 
(v €) 

--- --- --- --- --- --- 
 

I.4. Informácie, o  škole v prírode, plaveckom výcvikovom kurze  
Tab.č.4 

Názov aktivity Ročník Termín Miesto 
Škola v prírode  1.-4. apríl- máj  

 
I.5. Informácie o výučbe cudzích jazykov 
Tab.č.5 

Ročník I. cudzí jazyk II. cudzí jazyk Aktivity v CJ 
1.-4. Anglický jazyk --- --- 

 
 
I.6. Informácia o spolupráci s rodičmi a inými organizáciami:  

- Komunikácia prostredníctvom: webové sídlo školy, emailová komunikácia, 
internetová sociálna sieť. 

- Počet zasadnutí rodičovských stretnutí: raz štvrťročne konzultácie medzi Ž-R-U, 
plenárne  ZRŠ 1x ročne. 

- MŠ Lieskovec, CPPPaP Zvolen, MUDr. Dagmar Guttenová, CŠPPaP pri ŠZŠ Zvolen, 
Lieskovský tenisový klub. 
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I.7. Informácia o žiackej rade  
Nemáme žiacku radu, sme len prvý stupeň ZŠ. 
 
1.8. Informácie o školskej knižnici 
Plán činnosti školskej knižnice bol schválený na pedagogickej rade 28.8.2019. Knižnica je 
hodnotená ako krúžková činnosť. Knižničný knihovník je Mgr. Adriana Butkovská. Žiaci 
majú možnosť využívať nosiče ako sú DVD, ale hlavne využívajú knižné formy. Prevádzkové 
hodiny sú každý piatok od 13:00 do 15:00 hod. Knižničný fond sa pravidelne dopľňa o nové 
tituly a taktiež sa vyraďujú poškodené tituly. Knižnica je zaradená do celoslovenskej súťaži : 
Záložka spája školy. 
 
1.9. Informácie o príprave na celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 
I. ročníka 
Žiaci I. ročníka sa na hodinách TSV pripravujú na celoslovenské testovanie pohybových 
predpokladov. 
 

 
II.1. Údaje  o naplnenosti základnej školy žiakmi v školskom roku 

2019/2020 
Tab.č.1                                                

Ročník Trieda/ 
Počet žiakov 

Z toho počet 
začlenených 
žiakov 

Počet žiakov so 
športovou 
prípravou 

Počet žiakov zo SZP 

Prvý 17 3 0 0* 
Druhý 14 2 0 2* 
Tretí 12 0 0 0* 
Štvrtý 13 3 0 1* 

Spolu počet 
všetkých žiakov 56 8 0 3* 

*Vyjadrenie CPPPaP 
 
 
 II.2. Údaje o špeciálnych triedach 
Nemáme špeciálne triedy 

 
 
 
II.3. Údaje o počte  žiakov podľa školských obvodov  
 
Tab. č.3a) 

Počet žiakov 
spolu 

Počet žiakov 
patriacich 

do škol. 
obvodu 

v  % 

Z toho iné školské obvody 
 ZŠ Z toho z obcí 

počet v  % počet v  % 

56 40 71,43 16 28,57 6 10,72 
 
 
 
Tab. č. 3b) Údaje o počte žiakov v I. ročníku ZŠ 

Počet tried Počet žiakov spolu Z toho absolvovalo MŠ  Z toho počet žiakov zo 
SZP 

1 17 17 0* 
*Vyjadrenie CPPPaP 
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II.4. Údaje o nultom ročníku 
Nemáme.  

 
 
II. 5. Údaje o odbornosti vyučovania 
Tab. č. 4 a) 

Počet odučených hodín 
I. stupeň II. stupeň 

odborne  v % neodborne v % spolu odborne v 
% 

neodborne v % spolu I. a II. 
stupeň 
spolu 

100 100% 0 0% 100 0 0 0           0 0 0 
odborne 100  % 

neodborne 
 

0 0 % 

 
 
 
Tab. č. 4 b) Počet neodborne odučených hodín 

ISCED 1 ISCED 2 
Vyučovacie predmety Počet odučených hodín 

neodborne (7) 
Vyučovacie predmety Počet odučených hodín 

neodborne (26) 
0 0 0 0 
 
 
II.6. Údaje o formách osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky 
 
 

počet žiakov Forma osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky 

1 Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len školský zákon), v zmysle § 23 písmena a) 

 
 
II.7.  Údaje o  ŠKD   
 

Počet oddelení ŠKD Počet detí v ŠKD Doba 
prevádzky 
ŠKD 

Názov 
výchovného 
programu 

spolu I. stupeň II. stupeň  
2 50 50 0 6:15- 7:30 

11:30- 16:30 
Spoznať hru, 
tvorivosť a 

pohyb 
 
 
II.8. Údaje  o personálnom zabezpečení školy 

 
A. Pedagogickí zamestnanci 

 
Tab. č.1a) Personálne obsadenie vedúceho PZ (§39 zákona č. 138/2019 Z.z.) 

Riaditeľ/ka 
(meno , priezvisko) 

Meno, priezvisko zástupcov 
riaditeľa 

Meno, priezvisko vedúceho 
vychovávateľa 

Mgr.Adriana Butkovská                        ------ ------ 
 
 



 

7 
 

Tab. č.1b) – Personálne obsadenie PZ – špecialistov (§36 zákona č. 138/2019 Z.z.) 

Po
če

t t
ri

ed
ny

ch
 

uč
ite
ľo

v 
V
ýc

ho
vn
ý 

po
ra

dc
a 

Po
če

t u
vá

dz
aj

úc
ic

h 
PZ

 

Po
če

t v
ed

úc
ic

h 
M

Z
 

Po
če

t v
ed

úc
ic

h 
PK

 

Počet koordinátorov, špecialistov 
 

4 --- 1 1 --- 4(fyzická osoba je poverená viacerými) 
Koordinátor: environmentálnej výchovy; školskej knižnice; 
 pre rozvoj čitateľskej gramotnosti; školskej integrácie žiakov so 
špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami; súťaže Recyklohry.  
Správca:  kabinetu telesnej výchovy;  
fondu učebníc; kabinetu. Koordinátor a poradca v oblasti 
modernizácie vzdelávania s podporou IKT.  

 
 
  Tab.č.1c) – Personálne obsadenie podľa kategórií PZ (§19 zákona č.138/2019 Z.z.) 

 Počet PZ / z toho 
Spolu 
PZ* 

Počet 
učiteľov 

Počet  
vychovávateľov 

Počet PA 
pre žiakov 
so ZN 

Počet PA 
pre žiakov 
zo SZP 

Počet školských 
špeciálnych 
pedagógov 

Prepočítaný 
počet učiteľov 

9 6 2 2 0 0 5,09 
 
 
Tab. č 1d) – Personálne obsadenie PZ  podľa kariérového stupňa  (§28 zákona č. 138/2019 Z.z.) 

Počet PZ / z toho 
Spolu PZ* Začínajúci PZ Samostatní PZ PZ s I. 

atestáciou 
PZ s II. 
atestáciou 

PZ uplatňujúci si 
kreditový príplatok 

9 0 5 3 0 4 
 
B. Odborní zamestnanci 
Nemáme 
 
C.  Nepedagogickí zamestnanci 
 
Tab. č. 3 

Spolu NZ 
Počet zamestnancov hospodársko-správneho útvaru/ z toho * 
 
Zamestnanci HSÚ  Zamestnanci ŠJ 

3 3 0 
 
D. Počet zamestnancov na skrátený pracovný úväzok 
Nemáme 
 
E. Externí zamestnanci (zamestnanci pracujúci na dohodu) 
 
Počet externých PZ:       1 
Počet externých OZ:      0 
Počet  externých NZ:      1 
Počet iných externých zamestnancov (napr. krúžky):  1 
Počet externých zamestnancov spolu:               3  
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II.9. Údaje  o vzdelávaní zamestnancov 
  
Tab. č.1- v zmysle § 40 zákona č. 138/2019 Z.z.  

Pedagogickí a odborní  zamestnanci Počet vzdelávaných  
nepedagogických 
zamestnancov 

Počet vzdelávaných PZ a OZ v súlade s plánom profesijného  rozvoja  

                                                       0   0 
 
II.10.  Údaje  o zabezpečení stravovania    
 
V našej škole je výdajná školská jedáleň. Stravu vydáva pomocná kuchárka zo školskej jedálne 
pri Materskej škole v Lieskovci.   

 
Tab. č. 1a) 

Počet potencionálnych stravníkov /z toho Účasť v programe 
(áno/nie) 

Desiaty(áno/nie) 

Spolu Žiaci  Zamestnanci 
školy 

Počet 
stravníkov, 
ktorí nie 
sú zamest. 
školy 

Mliečny 
program 

Školské 
ovocie 

 

56 56 --- --- nie áno nie 
 

 
III. Oblasť materiálno-technického zabezpečenia 
  
III.1.  Materiálno-technické zabezpečenie  
 
Tab.č.1  

Budova 

Nákup učebných 
pomôcok 

Vlastné zdroje 
(v €) 

Dotácia od 
zriaďovateľa (v €) 

Interiér (kmeňové 
triedy, odborné 
učebne a  spoločné 
priestory) 

Exteriér (areál 
školy, oprava 
fasád, športový 
areál) 

Bežné opravy Bežné každoročné 
nátery sokla. 

Bežný spotrebný 
materiál a pomôcok 
pre žž zo SZP 

1500 € ---- 

Maľovanie    4400 €  
 

III.2. Informácie o odborných učebniach a špecifických priestoroch 
 
Tab.č.2 

Zoznam odborných učební Počet 
Učebňa informatiky, knižnica (zároveň kmeňová 
trieda) 

1 

 
Hodiny TSV v hale a tenisových kurtoch Lieskovského tenisového klubu, na trávnatom 
a viacúčelovom ihrisku Obecného športového klubu Lieskovec. 
 
III.3. Informácie o vybavení školy  digitálnymi technológiami a ich využívaní  
 
V každej triede: notebook, wifi, interaktívna tabuľa+projektor, magnetické tabule 
s projektorom, reproduktory, CD prehrávač. K dispozícii hlasovacie zariadenie a dve 
ozvučovacie zariadenia. Učebňa informatiky: 17 žiackych PC, 1 učiteľský, 1 server, 
multifunkčné kopírovacie zariadenie, tlačiareň, skener. Zborovňa: učiteľský počítač, farebné 
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multifunčné zariadenie. Prenosná učebňa informatiky pre prácu celej triedy. Každý pedagóg 
má k dispozícii notebook na domácu prípravu. 
Fotoaparáty, kamery, dva tablety, a iné digitálne technológie. 
Využívanie: denne vo vyučovacom procese. Skoro denne žiakmi na viacerých vyučovacích 
predmetoch, v projektoch a záujmovom útvare Počítačoví kamaráti. 
                                                                                                                                                     

      

Prerokované na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 19.9.2019 
 

 

 
Vyjadrenie Rady školy pri Základnej škole, Stredisková 2735/5, Lieskovec 

 

Rada školy pri Základnej škole, Stredisková 2735/5, Lieskovec, v zmysle ustanovenia  § 5 

ods.7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov a na základe uznesenia berie na vedomie Informáciu o pedagogicko-

organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školského roka 2019/2020  

a  

odporúča zriaďovateľovi Obec Lieskovec      s ch v á l i ť/ n e s c h v á l i ť. 

 

V Lieskovci 24.9.2019 

 

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

                                                                                                                             Michaela Kúdelová 

                                                                                                                             Predseda Rady školy 

    

 

                          

 
 
 

 

 
 


