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A) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

1.) názov školy: ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HANULU LIPTOVSKÉ SLIAČE
2.) adresa školy: ŠKOLSKÁ ULICA 972/2 LIPTOVSKÉ SLIAČE , 034 84
3.) telefón, fax: 044/ 4372176
4.)internetová a elektronická adresa školy: www.ZSLSLIACE.EDU.SK
ZSLIPTSLIACE@post.sk
5.) údaje o zriaďovateľovi školy: Obecný úrad Liptovské Sliače
starosta obce: Ján Ondrejka 044/4372169;
www.liptovskesliace.sk
6.) mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:
PaedDr. Katarína Plachá – poverená riaditeľka školy, od 1. 3. 2014 riaditeľka školy
Mgr. Zuzana Brtáňová – zástupkyňa riaditeľky školy
7.) údaje o rade školy pri ZŠ J. Hanulu a iných poradných orgánoch:
RADA ŠKOLY pri ZŠ J. Hanulu: Mgr. Alica Hubová – predseda
Rada školy pracuje pod vedením predsedníčky Mgr. Alice Hubovej. Jej činnosť sa riadi štatútom. Pravidelných zasadnutí sa zúčastňuje aj vedenie školy.
Členovia Rady školy:
Pavol Král

Ing. Rastislav Adamus

Ing. Miroslav Hanula

Anna Rakytová

Filip Moravčík

Pavol Ondrejka

Mgr. Iveta Svajčiaková

Ján Sliacky

Daniela Hanulová

Mgr. Alica Hubová

Anton Moravčík

PEDAG O G ICK Á R AD A

celkový počet členov: 26

P REDM ETO V É

KO M ISI E A M ETO DIC KÉ Z DR UŽENI E :

Predmetové komisie:
Humanitné vedy:

počet členov: 8
počet: 1
počet zasadnutí 4
vedúca Mgr. Zuzana Stellwagová
2

počet členov: 11
počet: 1
počet zasadnutí: 4
vedúca Mgr. Daniela Fričová

Prírodné vedy:

Metodické združenie primárneho vzdelávania.:

počet členov: 11
počet
1
počet zasadnutí 4
vedúca Mgr. Iveta Svajčiaková

MZ a PK pracovali podľa celoročného plánu. Cieľom činnosti bolo sledovanie uplatňovania foriem
a metód humanistickej výchovy, plnenie úloh na poli environmentálnej, regionálnej , dopravnej výchovy,
výchovy k manželstvu a rodičovstvu a prevencie proti drogám. Jednotlivé zložky sú vyhodnotené samostatne. Práca MZ a PK je zaznamenaná zápisnične.
b) údaje o počte žiakov školy
vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
trieda
I.A
I.B
II.A
III.A
III.B
IV.A
IV.B
1. stupeň
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
2. stupeň
Celkový
počet

spolu
14
14
18
18
18
18
17

chlapci
4
5
6
10
10
11
11

dievčatá
10
9
12
8
8
7
6

ročník
28

integrovaní

18

1
1

117

57

60

117

18
16
23
20
16
17
16
17
19
18

10
7
12
11
10
8
7
7
11
7

8
9
11
9
6
9
9
10
8
11

180
297 +

90

90

180

147

150

297

1
žiačka v
zahraničí

36
1
35

34
43

3
4
1

33
33
37

1

V priebehu školského roka 2013/2014 nedošlo v počte žiakov k žiadnym zmenám, to znamená, nikto neprišiel a ani nikto neodišiel zo školy.
c) počet žiakov zapísaných do 1. ročníka základnej školy: 36 toho prijatých 32
d) počet končiacich žiakov ZŠ: 41
3

9. ročník: 37 žiakov (90,24%)
5. ročník: 4 žiaci (9,76%)
1. Gymnázium 4-ročné:

7 žiakov (17,07 %)

2. Gymnázium 8-ročné:

4 žiaci (9,76 %)

3. Bilingválne gymnázium:

2 žiaci (4,88%)

4. SOŠ 4-ročné (študijné odbory):

18 žiakov (43,90 %)

5. SOŠ 3- ročné (učebné odbory):

10 žiakov (24,39 %)

Všetci žiaci končiaci ZŠ – dochádzku boli do škôl prijatí a vykonali zápis.
e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelávania
§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried
Trieda AJ AnJ ANJ BIO CVM CVS ČPP D DEJ ETV F FYZ GEO HUV HV
I.A
1
I.B
1
II.A
1
1
III.A
1,44
1
III.B
1,28
1
IV.A
1,61
1
IV.B
1,76
1
V.A
2,28 1,72
2,22
2,06 1
V.B
1,38 1,44
1,94
1,38 1
VI.A
2,22 1,83
2,48
2,3 2,52 1,09
VI.B
1,95 2,1
2,2
2,25 2,15 1
VII.A
2,31 2,25
2,25
1,81 2,06 1
VII.B
2,41 2,47
2,47
2,76 2,65 1
VIII.A
2,06 1,56
2,44
2,31 1,88
VIII.B
1,53 1,76
1,82
1,88 1,47
IX.A
2,16 1,95
2,26
1,89 1,68
IX.B
2,44 1,22
2,89
2,67 2,33
POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET:

etická výchova: 0
katolícka náboženská výchova: 301

Prospech žiakov
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
I.A
18
18
0
0
II.A 18
18
0
0
4

II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

18
18
17
17
17
23
20
15
16
16
18
19
18
18
15

18
18
17
17
17
23
20
14
16
16
17
18
18
18
15

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PROSPECH: prospeli: 297

VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉHO

TESTOVANIA ŽIAKOV

9.

ROČNÍKA

Slovenský jazyk : 57,73 %
ZNÍŽENÁ ZNÁMKA:

2013

Matematika: 57,57 %

2.

STUPEŇ:

0

3.

STUPEŇ:

1

4.

STUPEŇ:

0

UČEBNÝ PLÁN
I. stupeň

I. - IV. ročník sa vzdelával podľa ŠkVP schváleného na rok 2013/2014

II. stupeň

V. – IX. ročník sa vzdelával podľa ŠkVP schváleného na rok 2013/2014

RÁMCOVÝ PLÁN

Rámcový plán pre primárny stupeň vzdelávania
Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk/Anglický jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická vých./Náboženská výchova

Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca s
informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

Počet hodín za 1. – 4. roč.
povinné voliteľné Spolu
26
9
35
6
1
7
3
1
4
3
0
3
4
0
4

Matematika

14

6

20

Informatická výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova

3
1
4
4
8

0
0
3
0
0

3
1
7
4
8
5

76

Povinné hodiny spolu
Voliteľné hodiny
Hodiny spolu

20
76

96
96

20

Rámcový plán pre nižšie stredné vzdelávanie
počet hodín za roč.
5.-9.
vzdelávacia oblasť

vyučovací predmet

povinné

voliteľné

spolu

Slovenský jazyk a
literatúra

23

2

25

Prvý cudzí jazyk

15

1

16

4

1

5

0

0

0

0

0

0

Fyzika

5

0

5

Chémia

4

1

5

Biológia

5

4

9

Dejepis

6

3

9

Geografia

5

2

7

4

0

4

4

1

5

19

6

25

2

0

2

0

0

0

Pracovné vyučovanie

0

0

0

Svet práce

1

0,5

1,5

Technika

1

2,5

3,5

Výtvarná výchova

3

1

4

Hudobná výchova

3

0

3

Regionálna výchova

0

5

5

Výchova umením

1

1

2

Telesná výchova

0

0

0

Telesná a športová
výchova

10

0

10

115

31

Jazyk a komunikácia Druhý cudzí jazyk
Prírodoveda
Príroda a spoločnosť Vlastiveda

Človek a príroda

Človek a spoločnosť Občianska náuka
Etická / nábož. výČlovek a hodnoty
chova
Matematika
Informatika
Matematika a práca
s informáciami
Informatická výchova

Človek a svet práce

Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb
Súčet hodín
Spolu povinná časť

146

STAROSTLIVOSŤ O INTEGROVANÝCH ŽIAKOV A ŽIAKOV S PORUCHAMI UČENIA:

Základnú školu navštevujú 9 žiaci, ktorí sú integrovaní do bežnej ZŠ na základe odborných vyšetrení CPPP. Žiakom sa venovali pracovníci CPPP Ružomberok. Boli vzdelávaní podľa individuálnych
vzdelávacích plánov. Žiaci sa vyučovali podľa dôvodu integrácie s redukovaným obsahom učiva, podľa
učebných osnov pre ŠZŠ, alebo s ohľadom na telesný postih. Základná škola Jozefa Hanulu spolupracuje
pri diagnostike žiakov s Pedagogicko-psychologickou poradňou Ružomberok ako aj s Detským integračným centrom Liptovský Mikuláš, kde sú žiaci vyšetrení a je určený ďalší postup pri práci s nimi. Správy sú
6

predkladané príslušným triednym učiteľom. Odporúčania psychológov zohľadňujú vyučujúci jednotlivých
predmetov. Okrem toho sa aj týmto žiakom venuje špeciálny pedagóg v ZŠ J. Hanulu.
ABSOLVOVANIE VÝCVIKOV A POBYTOV:
Plavecký výcvik:

počet žiakov: 36 počet tried: 2

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov
školy
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI: spolu počet: 28

z toho: kvalifikovaní: 27
nekvalifikovaní: 1 z toho študujúci: 1
vychovávateľky v ŠKD: 2
NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI:

spolu počet: 7
z toho: administrácia, účtovníctvo: 2
školník - kurič: 1
upratovačky: 4

7

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov v šk. r. 2013/2014
predmet

súčasnosť
ÁNO

budúcnosť

NIE

ÁNO

X

X

SJL

X

1 CJ

X

2 CJ

X

PRI

X

VLA

X

FYZ

X

CHEM

X

BIO

X

DEJ

X

GEO

X

X

OBN

X

X

ETV/NAV

X

MAT

X

INF/INV

X

PRV

X

SVP

X

TECH

X

VYV

X

predpokladané doplnenie

NIE

ÁNO

NIE

X

X

HUV
REV

X

VYU

X
X

TSV
X

TEV

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

druh vzdelávania
Inovačné
Funkčné
Kvalifikačné
Adaptačné
aktualizačné

počet vzdel.
osôb

začaté

1
3
12

priebeh vzdelávania
prebiehajúce
ukončené
1
3

9

3

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Využívanie IKT
Škola má dve učebne výpočtovej techniky a sú využívané nielen počas vyučovania, ale aj mimo
vyučovacích hodín. Výpočtová technika je tiež využívaná aj pri vyučovaní iných predmetov, napr. matematika, fyzika, dejepis, zemepis, náboženstvo, cudzie jazyky. O učebne sa stará a vyučovanie vedie zodpo8

vedný pedagóg. V súčasnosti pedagógovia využívajú IKT aj mimo učebne využívaním notebokov, interaktívnych tabúľ a dataprojektorov pri vyučovaní rôznych predmetov na I. aj II. stupni ZŠ.
Aktivity v oblasti regionálnej výchovy a ľudovej kultúry
Základná škola Jozefa Hanulu sa aktívne podieľa na práci Združenia pedagógov zo škôl
s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry a možno povedať, že patrí medzi
najaktívnejšie školy v rámci združenia. Škola potvrdila, že má naďalej stabilnú pozíciu zakladajúceho
a stmeľujúceho prvku združenia.
ZŠ sa podieľa sa na spoluorganizácii CLDM, Fašiangy – Bursa, Vynášanie Murieny, Deň matiek.
Žiaci ZŠ sa podieľali na spracovávaní prvkov tradičnej ľudovej kultúry cez rôzne projekty zo SJL, GEO, CJ,
VYV, TECH, HUV, OBV, PRI, VLA...
Vo vyučovaní všetkých ročníkov sa pracuje s nácvikom ľudových piesní, hier so spevom a tancom
v tunajšej obci. Využívajú sa pritom aj piesne sliačskej rodáčky A. Hulejovej. V triedach sa nachádzajú
„Ľudové kútiky“, venované významným rodákom obce. Vyučovací proces sa prebieha aj mimo budovy ZŠ.
Žiakov a ich pedagógov je možné stretnúť priamo v obci na tematických vychádzkach so zameraním na
historické objekty v obci ( rodný dom Jozefa Hanulu, gotický kostol sv. Šimona a Júdu), minerálne pramene. Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú riekanky a vyčítanky, zvyky a tradície v
regióne, ktoré žiaci rozvíjajú vo všetkých predmetoch. Ich zobrazovaním v rôznych podobách (kresba,
maľba, opis...) sa v žiakoch formuje osobnosť. Žiaci 5. až 9. ročníkov na hodinách VYV, TECH pripravili
výstavu „Ľudové umenie očami detí“. Žiaci sa tiež zamerali na poznávanie práce a života kedysi a dnes,
nárečové pomenovanie remesiel, odevov a iné.
Spoluprácou s osobnosťami obce a spracovaní dostupných materiálov vytvorili prezentačné práce,
ktoré inštalovali v budove školy. Činnosťou v oblasti regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry sa rozsiahlejšie zaoberá správa Mgr. Mydliarovej.
Celoliptovské dni Matky
Základná škola Jozefa Hanulu ako jeden so spoluorganizátorov participovala pri prípravách a realizácii „Celoliptovských dní Matky“, ktoré sa konali v dňoch 22. – 24. augusta 2014.
V priestoroch základnej školy si mohli návštevníci pozrieť dve výstavy. Niesli názov: „Ľudové umenie očami detí“ a vznikli z prác žiakov školy v rámci Regionálnej výchovy, Techniky či Výtvarnej výchovy,
ako aj v spolupráci s SZUŠ Dotyk, z dreva, prútia, textilu, papiera a pod. Tretia výstava bola venovaná 65.
výročiu založenia DFS Sliačanček.
DFS Sliačanček
DFS Sliačanček sa pravidelne zúčastňuje na rôznych súťažných prehliadkach, festivaloch, či iných podujatiach a rôznych príležitostiach. Rodnú obec a Slovensko viackrát reprezentoval v zahraničí. Detský folklór9

ny súbor spolupracuje aj s televíziou, jeho členov bolo možné vidieť v niektorých inscenáciách či dokumentárnych programoch o ľudovej kultúre. Činnosť detí v súbore nemohla a nemôže existovať bez spolupráce
so staršími pamätníkmi. Práve od nich preberajú námety pri zostavovaní hier a tancov, či sa učia krásne
ľudové piesne.
Počas svojej existencie súboru absolvoval stovky vystúpení a vystriedalo sa v ňom veľa chlapcov
a dievčat vo veku 5 – 15 rokov. Niektorí našli uplatnenie vo folklórnych súboroch, ďalší sa venovali alebo
venujú uchovávaniu a rozvíjaniu tradícií vo folklórnej skupine Sliačanka.
V období od roku 1969 do konca júna 2012 súbor absolvoval 1200 vystúpení doma i v zahraničí.
Umeleckou vedúcou súboru je už viac ako 40 rokov pani učiteľka Alžbeta Jacková.
V tomto školskom roku účinkovali na kultúrnych a spoločenských podujatiach v Dolnom Kubíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, DFF Likavka, vo Východnej.
Škola v prírode „Huty“
Po niekoľkoročnej pauze sa žiaci 5. Až 8. Ročníka zúčastnili školy v prírode v prekrásnom prostredí
Liptova na Hutách. V dňoch od 19. Do 23. 5. 2014 si pre nich pedagogickí a odborní zamestnanci pripravili
bohatý športovo – kultúrny program doplnení o vzdelávanie poznatkov z daného regiónu. Počas pobytu
žiaci uskutočnili niekoľko vychádzok, túr, či dokonca výlet na Oravský zámok. Celkovo sa školy v prírode
zúčastnilo 7 pedagogických a odborných zamestnancov a 78 žiakov z ročníkov
Základná umelecká škola
V Základnej škole v Liptovských Sliačoch pracuje pobočky základných umeleckých škôl. Vyučovanie hry na klavír pod vedením p. učiteľky Mudičkovej a p. Mudičku navštevovalo 20 žiakov. Žiaci svoje
zručnosti prezentovali na verejných vystúpeniach. Výchovou mladých hudobníkov bude umožnený ďalší
rozvoj aktivít detského folklórneho súboru Sliačanček. V tomto školskom roku bola ponuka SZUŠ Jánoš
rozšírená aj o výtvarný odbor, pre tých žiakov, ktorý navštevujú hudobný odbor a chceli by svoje talenty
rozvíjať aj v tomto smere. Prax ukázala, že ZUŠ k rozvoju regionálnej školy patrí. Vyučovanie výtvarného
odboru pod vedením Mgr. A. Kojšovej navštevovalo 96 žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu na výtvarných súťažiach a prehliadkach.
Podpora zdravia
Naša základná škola v rámci podpory zdravia pracuje podľa plánu športových súťaží na školský
rok 2013/2014 na úrovni školy a okresu. Vedieme žiakov k správnej životospráve, stravovaniu, pitnému
programu, správnemu obliekaniu za účelom ochrany zdravia, informujeme ich o problémoch pracovného
a životného prostredia a vysvetľujeme žiakom princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vyučovaní.
Športové a pohybové aktivity na škole sa uskutočňujú za účelom zvyšovania zdatnosti organizmu
našich žiakov, jeho odolnosti voči chorobám, vyplnenie voľného času žiakov, k aktívnemu odpočinku, v boji
10

proti škodlivosti fajčenia, alkoholu, drogovej a iným závislostiam, k estetickému a citovému prežitiu životných situácií, pevnej vôli, čestnosti, kolektivizmu, súťaživosti a ďalším dobrým charakterovým vlastnostiam.
V rámci prevencie sme v spolupráci s MUDr. Janou Noskovou pripravili prednášku o zdravom životnom
štýle a prevencii voči návykovým látkam (protidrogovej prevencii), v rámci ktorej vystúpil Mgr. Libor Votoček, ktorý sa tejto problematike venuje niekoľko rokov a chodí prednášať po školách v Čechách a na Slovensku. V spolupráci s nízkoprahovým denným centrom v Liptovskom Mikuláši, OcÚ Liptovské Sliače
a Kultúrne stredisko Liptovské Sliače sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili v rámci podpory zdravia a protidrogovej výchovy na prednáške, ktorá pojednávala o závislostiach nielen na drogách, alkohole, fajčení, ale aj
na sektách, satanizme a okultizme.
j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:
Športový deň obce, ERKO – humanitná pomoc hladujúcim v Afrike, PZ SR – prevencia proti šíreniu drog
a propagácii fašizmu, spolupráca s DHZ, Mikroregión ČR – SR. Projekty „Finančná gramotnosť“, „Modernými cestami otvárame svet poznania“, „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno –
vzdelávacie predmety“, „Elektornizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.“
k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou inšpekciou v škole:
V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná žiadna kontrolná ani inšpekčná činnosť.
l) údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy:
počet učební: základné: 17 počet kabinetov: 16 sklad CO: 1
odborné učebne: 9 oddelení ŠKD: 2

kuchyniek: 1
dielní: 1

viacúčelové ihrisko s umelou trávou: 1
telocvičňa: 1
Základná škola spravuje dva pavilóny tried, jedáleň so školským klubom detí, pavilón dielní
a telocvičňu. V priestoroch školy sa okrem tried nachádzajú odborné učebne chémie a fyziky, učebne výpočtovej techniky, špeciálnej pedagogiky, interaktívna učebňa, oddychová zóna, prírodovedná učebňa,
jazyková učebňa. Vedenie školy sa usiluje každý rok dopĺňať materiálno-technické zariadenie školy. Požiadavky učiteľov na zakúpenie učebných pomôcok sú riešené priebežne – I. stupeň notebok a dataprojektor.
Bola zriadená 3. učebňa IKT a interaktívna učebňa. Plánuje sa doplnenie vybavenia IKT I. o interaktívnu
tabuľu.
m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy a to:
viď SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA KALENDÁRNY ROK 2013 -príloha
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n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
Koncepčný zámer sa naďalej odvíja od schváleného, v praxi overeného a obhájeného projektu Regionálna výchova a ľudová kultúra. Uvedený projekt zahŕňa všetky prvky humanistickej výchovy a je
v súlade s Konvenciou práv dieťaťa. Koncepcia bola ďalej obohatená o duchovný rozmer odkazu sliačanského regiónu a zavedenie moderných informačných technológií, ktoré sa uplatňujú vo vyučovacom procese. V školskom roku 2013/2014 boli naplnené všetky ciele, ktoré si škola stanovila v realizácii projektu regionálnej výchovy a ľudovej kultúry. V realizácii projektu „PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ“ nastal viditeľný posun vo využívaní IKT vo výchovno-vzdelávacom procese. Chceme aj
v nasledujúcom školskom roku pokračovať v tejto línii.
V oblasti starostlivosti o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami došlo v porovnaní
s predchádzajúcim školským rokom k zlepšeniu nakoľko na škole pôsobí stály špeciálny pedagóg.
V školskom roku 2013/2014 pôsobilo pri základnej škole CVČ. Svoju opodstatnenosť dokazuje
tým, že zabezpečuje vhodné využitie voľného času žiakov školy. Jeho činnosť napomáha fyzickému
a duševnému rozvoju osobnosti žiaka. Taktiež pripravuje žiakov na reprezentovanie školy na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach.
o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti v ktorých sú nedostatky, úroveň výchovy a vzdelávania
Školská inšpekcia hodnotí na:
veľmi dobrej úrovni
budovanie tradícií školy
rozvoj estetických potrieb a tvorivých aktivít žiakov
spoluprácu školy s radou školy, zriaďovateľom a obecným zastupiteľstvom
prezentáciou žiakov v rôznych súťažiach
dobrej úrovni
vzdelávacie výsledky namerané testmi zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v 4. ročníku
činnosť ŠKD
vytváranie podmienok pre odborný rast učiteľov
priemernej úrovni
vzdelávacie výsledky namerané testmi z anglického jazyka v 9. ročníku
KONTROLNÁ ČINNOSŤ:

Počet hospitácií: 17

z toho: pedagogických pracovníkov: 16
prevádzkových pracovníkov: 5
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Organizácia kontrolnej činnosti je rozpracovaná v ročnom pláne školy. Boli vykonávané priebežné
kontroly školskej dokumentácie v primárnom, v nižšom strednom vzdelávaní a v ŠKD, účasť rodičov na
rodičovskom združení, dochádzka žiakov a riešenie záškoláctva, plnenie časovo-tematických plánov, práca MZ a PK, uvádzanie do praxe, vykonávanie dozorov. Taktiež bola vykonávaná kontrola práce prevádzkových zamestnancov a užívateľov školskej telocvične.
Pravidelne sa kontrolovala účasť učiteľov na MZ a PK a taktiež práca s talentovanými žiakmi ako aj zaostávajúcimi žiakmi a integrovanými žiakmi.
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ĎALŠIE INFORMÁCIE

SÚŤAŽE, PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY:
Matematika:
Matematická olympiáda V. – IX. roč.:
Obvodné kolo: 2 žiaci
Matematická pytagoriáda V. – VIII. roč.:
OK riešitelia: 14
úspešní riešitelia OK: 1žiak, 2. miesto Andrej Vajda
Matematická olympiáda VI. – VIII. roč.:
Obvodné kolo: 14 žiakov
Úspešný riešiteľ: 1 žiačka, Barbora Piatková
Matematický „Klokan“:
riešitelia: 107 žiakov I. – IX. ročníka
7 úspešní riešitelia (Školský šampión – Anton Moravčík)
Slovenský jazyka literatúra.
Olympiáda Slovenský jazyk a literatúra:
OK: Petra Kumová – 1. Miesto
KK účasť P. Kumová
Náboženská výchova:
Biblická olympiáda
školské kolo: 47 žiakov V. – VIII. ročníka
OK VI. miesto: Nikola Gejdošová, Adriana Jacková, Laura Jarottová, 5.A
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PREDMETOVÉ SÚŤAŽE:
Fyzika:
Čo vieš o hviezdach
OK 5 žiakov
Úspešný riešiteľ: Adam Dvorský, 2. Miesto; KK úspešný riešiteľ 6. miesto
Astrostop:
Účasť 6 žiakov
1. miesto Adam Dvorský
Slovenský jazyk a literatúra:
Hviezdoslavov Kubín
školské kolo 18 žiakov
OK HK: Denis Šimček, Simona Vajdová, Vanesa Šimčeková, Adam Potkan

Hudobná výchova:
„Slávik Slovenska“
OK:

Simona Vajdová – II. miesto (II. kategória)

Stretnutie s koledami
OK 8 žiačok

1. Miesto
Anglický jazyk
-

divadelné predstavenie Jack and Joe 2 Jackpot
účasť: žiaci VIII. – IX. roč.

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE
Vianočná pohľadnica OK
V. – IX. ročník: 7 prác
Výtvarná súťaž ku Dňu hasičov
René Gallo, Michal Švidroň
Krajina môjho srdca OK
Účasť: 6 prác
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Ľudské práva očami detí OK
Účasť: 9 prác
Príprava a realizácia výtvarných prác k príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Hanulu.
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:

XXXX. ročník Behu okolo Sliačov
9. 9. 2012 sa konal už 40. ročník Behu okolo Sliačov. Na podujatí sa organizačne zúčastnili učitelia našej školy a 41 žiakov v súťaži.
XVIII. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA ŽIAKOV ZŠ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
L. SLIAČE
STC stolnotenisový klub L. Sliače v spolupráci s Obecným úradom L. Sliače a ZŠ J. Hanulu usporiadal 17.
februára 2014 (pondelok) 18. ročník stolnotenisového turnaja pre žiakov. Do súťaže sa aktívne zapojilo 45
žiakov. Svoje sily si medzi sebou zmerali nielen žiaci ktorí navštevujú stolnotenisový krúžok ale aj jeho
amatérski priaznivci.
Volejbalový turnaj pedagogických pracovníkov
Ako každý školský rok, aj tento sa kolektív našich učiteľov v zložení p. riaditeľka K. Plachá a p.
učitelia a učiteľky P. Hudák, M. Slašťan, D. Fričová, Z. Nemčeková, M. Petruf,ale aj náš školník
F. Moravčík zúčastnili volejbalového turnaja pedagogických pracovníkov proti súperom
z Liptovskej Teplej, Ľubochne, Klačna, Likavky, Liptovskej Osady a Zárevúcej. Vo „vianočnom“
kole, ktoré organizovala naša škola sme skončili na V. mieste a rovnakú pozíciu sme obhájili aj v
„jarnom“, kde nás privítala ZŠ s MŠ Lipt. Teplá
Okresné kolo v cezpoľnom behu
Účasť: 4 žiaci, 4 žiačky
3.miesto Lukáš Lupták IX.A
4. miesto V. Nemčeková VIII.A
Obvodové kolo vo volejbale žiačok V. – IX. roč.
účasť 12 žiačok
žiačky obsadili II. miesto
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Obvodové kolo vo volejbale žiakov V. – IX. roč.
účasť 10 žiačok
žiačky obsadili II. miesto
Kvalifikácia vo vybíjanej žiačok V. – IX. roč.
účasť 12 žiačok
žiačky obsadili I. miesto
Obvodové kolo vo vybíjanej žiačok V. – IX. roč.
účasť 12 žiačok
žiačky obsadili I. miesto
Krajské kolo vo vybíjanej žiačok V. – IX. roč.
účasť 12 žiačok
žiačky obsadili IX. - X. miesto
Obvodové kolo v stolnom tenise žiakov
účasť: 4 žiaci, III. miesto
Kvalifikácia v basketbale žiačok V. – IX. roč.
účasť 12 žiačok, II. miesto
Obvodné kolo v atletike
účasť 10 žiačok, 10 žiakov
Vanda Nemčeková 1. miesto beh na 300 m; 2. miesto – beh na 60 m
Timea Ondrejková 4. miesto
Benedikt Šturman 3. miesto – vrh guľou
Mária Iváková 4. miesto – vrh guľou
Štafeta dievčat 4x60m 3. Miesto
Krajské kolo v atletike
Účasť: Vanda Nemčeková
Najlepší športovec roka: Lukáš Lupták IX.A
Najlepšia športovkyňa roka: Vanda Nemčeková VII.A
Najaktívnejší žiak:
17

1. Vanda Nemčeková VIII.A
2. Bianka Iváková, Natália Jarottová VI.A
3. Petra Komová, Timea Ondrejková IX.A

Najaktívnejšia trieda v školskom roku 2012/2013
I. miesto

VI. A

II. miesto

VIII. B

III. miesto

VIII. B

Zber liečivých rastlín
Spolu nazbieraných 529,11 kg liečivých rastlín

Ø na žiaka 1,89 kg

Vytvorená hodnota:

Ø na žiaka: 1,282 €

380,775 €

Zber papiera
Spolu nazbieraných 3716,9 kg - Ø na žiaka: 13,31 kg

Zber bateriek
Spolu nazbieraných 146 kg - Ø na žiaka: 0,52 kg
Zber použitých poštových známok „Skutok lásky“
Spolu nazbieralo 1951 známok
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AKTIVITY 1. – 4. ROČNÍKA
Slovenský jazyk
V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sa konala súťaž o „Čitateľského kráľa“ v druhom, treťom
a štvrtom ročníku. 89 žiakov bolo zapojených do súťaže Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo absolvovalo 24
detí. Najúspešnejším recitátorom v poézii bola V. Kostúriková z I.A, v próze A. Lupták z III.A triedy. Andrej
Lupták obsadil v okresnom kole HK 2. miesto. Andrej Lupták sa v okresnom kole „Šaliansky Maťko“ umiestnil na 1. mieste a zúčastnil sa krajského kola. Obsadil 2. miesto. K Medzinárodnému dňu knižníc sa v triedach konali besedy o prečítanej knuhe. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov navštívili miestnu knižnicu a zúčastnili sa besedy so spisovateľom M. I. Chovanom.
Matematika
Žiaci 3 – 4 ročníkov sa zúčastnili súťaže
Matematická pytagoriáda.
Riešilo:

3. ročník - 11 žiakov

Okresné kolo: 3. ročník – 1 žiak

4. ročník – 11 žiakov

Okresné kolo: 4. ročník – 3 žiaci

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN:
zúčastnilo sa celkom 48 žiakov z 1. až 4. ročníka
školský šampión: Anton Moravčík IV.A
úspešní riešitelia: Kristína Sleziaková IV.A, Samuel Kurhajec II.A
Hudobná výchova
- triedne kolá súťaže Vianočné koledy.
V rámci regionálnej výchovy sa konali triedne kolá v interpretácii ľudovej piesne z Liptovských Sliačov.
Súťaž v speve Slávik Slovenska. Celkovo sa zúčastnilo v školskom kole 21 žiakov.
I. ročník – 2 žiakov, II. ročník – 5 žiakov, III. ročník – 8 žiakov, IV. ročník – 6 žiakov
Našu školu v okresnej súťaži reprezentovala žiačka Zara Sliacka z II.A triedy.
Výtvarná výchova
V školskom roku sme sa zúčastnili rôznych výtvarných súťaží, v ktorých si žiaci vyskúšali rozličné techniky
a materiály. Tvorili na témy:
-

Zelený svet

-

Voda a energia

-

Krajina môjho srdca

-

Hasiči

-

Zomierajú postojačky – tragický osud slovenských lesov
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Veľa iných výtvarných súťaží bolo uskutočnených v rámci environmentálnej, protidrogovej výchovy, regionálnej výchovy, aj v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
Telesná výchova
Žiaci sa zúčastnili Behu okolo Sliačov, sezónne pohybové hry na snehu, triedy súťažili vo vybíjanej , futbale, Branno-športový deň, atď.
Prírodoveda
-

tematický deň k Svetovému dňu vody

-

v rámci Svetového dňa lesov prebehli Eko-hry vtriede, žiaci sa zahrali ekologické pexeso s ob-

rázkami živočíchov a rastlín žijúcich v jednotlivých prírodných spoločenstvách
-

besedy k Svetovému dňu výživy, zdravý spôsob života

-

vychádzky k minerálnym prameňom Teplica, Medokýš,

-

Zdravá strava a výživa – prednáška s p. doktorkou Noskovou – žiaci 3. – 4. roč.

-

kvíz pre žiakov 3. a 4. ročníka „Poznaj a chráň“ – beseda

-

súťaž v zbere šípok s motiváciou – „Staň sa Šípkovou kráľovnou, Šípkovým kráľom

Žiaci ročníkov 1 – 4 sa priebežne zapájali do zberu liečivých bylín a druhotných surovín.
Iné aktivity
V tomto školskom roku boli žiaci z 2. a 4. Ročníkov zapojení do celoslovenskej súťaže „Všetkovedko“,
v ktorej preukazovali svoje vedomosti z rôznych oblastí.
II. ročník – 5 žiakov; III. ročník – 5 žiakov; IV. ročník – 7 žiakov
Úspešní riešitelia: N. Meleková, Z. Sliacka z 2.A triedy
Regionálne výchova
-

jej cieľom vo vyučovacích predmetoch bolo veku primeraným spôsobom rozšíriť poznatky o našom regióne

-

poznatky o svojej obci majú v žiakoch zanechať hlbokú stopu hrdosti na svoju obec, jej ľudovú
kultúru a prírodné krásy
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Zápis do I. ročníka
Dňa 15. 1. 2014 sa konal zápis do I. ročníka. Zápisu sa zúčastnili všetky vyučujúce ročníkov 1 – 4 a špeciálny pedagóg pani uč. J. Vajdová, učiteľky materskej školy. Bolo zapísaných 36 prvákov. Po celkovom
zhodnotení bolo do I. ročníka prijatých 32 žiakov, štyria rodičia požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky a jeden žiak si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.
Špeciálny pedagóg Mgr. J. Vajdov sa starala o 5 žiakov individuálne začlenených a o 11 žiakov
s odborným odporúčaním. Spolupráca s CPPP Ružomberok prebieha počas celého školského roka na
veľmi vysokej úrovni.
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3. ĎALŠIE SÚŤAŽE A AKTIVITY:
Škola podporujúca zdravie
-

Ochrana človeka a prírody

-

Svetový deň chôdze – návšteva knižnice

-

Mesiac úcty k starším (október) – darčeky pre starých rodičov, nástenka, prednáška

-

Návšteva mestskej knižnice v Ružomberku a mauzóleum A. Hlinku – 6. Ročník

-

Exkurzia do novovybudovanej Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku

-

Výmenný pobyt v Háji ve Slezsku a v L. Sliačoch

-

Týždeň zdravej výživy (aktivity zamerané na zdravú výživu – výroba šalátov, kokteilov, ...)

-

Svetový deň výživy – súťaže a pohybové aktivity

-

Svetový deň vymiznutia chudoby – triednické hodiny (beseda „S čím by som sa vedel
rozdeliť.“

-

EKO dni 5. – 9. roč.

1. časť výstava NATURA
2. časť odborné prednášky

-

Svetový deň jablka – aktivity v ročníkoch 1. – 4

-

Výtvarná súťaž v rámci kampane „Červené stužky“ – tvorba pohľadníc

-

Protidrogová beseda v Ružomberku (Policajný zbor) – žiaci 4. ročníkov

-

Medzinárodný deň školských knižníc – „Učiteľ ti môže otvoriť bránu, ale vstúpiť musíš
sám.“

-

Svetový deň boja proti AIDS – relácia

-

Stretnutie pri adventnom venci

-

Vianočná besiedka

-

Mikuláš v škole

-

Deň boja za ľudské práva – relácia v šk. rozhlase, diskusie, tvorba plagátov

-

Výchovný koncert A. Budinského v rámci regionálnej výchovy

-

Zacvičme si spoločne v telocvični – turnaje vo volejbale, futbale a vybíjanej

-

Vianoce v srdciach žiakov – návšteva Domova dôchodcov a pripravenie pásma vianočných kolied a vinšov

-

Kŕmenie vtáčikov – žiaci 1. – 4 roč. – vtáčie búdky a kŕmenie zvieratiek počas zimy

-

Potravinová bezpečnosť – zdravá výživa – beseda s MUDr. Noskovou

-

Nové formy správania u mladých ľudí v súčasnosti – prednáška doc. Rusnákovej a PhDr.
Šrobárovej v Liptovskom múzeu – žiaci 7. ročníka

-

Nikdy nezober drogu – výtvarné práce žiakov 4. ročníka

-

Týždeň boja proti rasizmu – aktivity na hodinách OBN v 5. a 7. ročníku

-

Svetový deň lesov – „EKOSYSTÉM“ – hry v triede, pexeso

-

Svetový deň vody – výroba plagátov „Kvapka vody pre život“
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-

Beseda pre chlapcov a dievčatá 6. - 7. ročníkov na témy „Na štarte mužnosti“ a „Čas
premien“ – p. M. Čolláková z firmy MP PROMOTION

-

Beseda so spisovateľom I. Chovanom v rámci „mesiaca knihy“

-

Školenie „Hliadka mladých zdravotníkov“

-

„Dotknite sa histórie“ – žiaci 9. Ročníkoa v Liptovskom múzeu návšteva

-

Dni Zeme – čistenie okolia školy, jarné upratovanie

-

EKODNI JAR 2014 – v spolupráci s SMOPAJ – LM

-

Výtvarná súťaž Ľudské práva očami detí

-

Deň stromov – 1. 4. Roč. – aktivity, oblečenie v zelenom

-

Deň matiek – príprava kultúrneho programu žiakov 1. – 4. Roníka

-

Deň rodín – na hodinách OBN, BIO

-

Svetový deň mlieka – relácia

-

Ležím v tráve – kreslenie na chodníky

-

Zber papiera

-

Liečivé rastliny – súťaž

-

Organizácia športovo branný pretek 2012

-

Zber použitých batérií

Enviromentálna výchova
-

EKO-dni

-

Zber papiera

-

Svetový deň boja proti AIDS – školská rozhlasová relácia

-

Látky zdraviu škodlivé a prospešné – Fajčenie, vraždiaci návyk

-

Spoznávanie rastlín

-

Deň Zeme – upratovanie obce

-

Globálne problémy ľudstva – projekty

Výchova k manželstvu a rodičovstvu
-

Zber poštovných známok – súťaž

-

Relácia – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

-

Pomoc starším ľudom – beseda

-

Kultivované dospievanie – beseda

-

Relácia – Deň boja za slobodu a demokraciu

-

Vážim si Ťa láska – videofilm

-

Svetový deň boja proti AIDS – relácia

-

Manželstvo a rodičovstvo – beseda
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-

Relácia – Deň Zeme

-

Citový vývin v období dospievania žiakov – besedy a rozhovory

-

Marec – mesiac kníh – návšteva knižnice pri OU Lipt. Sliače

-

Spoločenská a osobná ochrana pred sociálno-patologickými prejavmi – prednáška
a beseda

Vyhodnotenie protidrogovej prevencie
-

Svetový deň duševného zdravia – rozhovory na triednických hodinách

-

Stravovací dotazník

-

„Boj proti drogám“ – výtvarná súťaž

-

Nikdy nezober drogu – výtvarné práce žiakov 4. ročníka

-

Nové formy správania u mladých ľudí v súčasnosti – prednáška doc. Rusnákovej a PhDr.
Šrobárovej v Liptovskom múzeu – žiaci 7. ročníka

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Počet vydaných vzdelávacích poukazov: 297
Počet vrátených vzdelávacích poukazov 253
Počet krúžkov: 29
Počet žiakov: 253
Celkovo v 29 krúžkoch pracovalo 449 žiakov.
K r ú ž k y:

- naplnenie záujmovej činnosti žiakov,
- aktívne využitie voľného času,
- boj proti drogám.

KRÚŽOK

VEDÚCI

Anglický jazyk I

Mgr. Monika Švedová

Anglický jazyk II

Mgr. Monika Švedová

Basketbalový krúžok

Katarína Ondrejková

Detský spevokol

Mgr. Miroslava Kelčíková

DFS Sliačanček

Bc. Janka Gejdošová

Dievčenský futba

Mgr. Ladislav Šimček

Florbal I

Mgr. Peter Hudák

Florba II

Filip Moravčík

Futba I

Miroslav Likavčan
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Futbal II

Mgr. Milan Gejdoš

Hasičský krúžok

Bc. Miroslav Caban

Jazykové zaujímavosti

Mgr. Galina Lukáčová

Maškrtníček

Mgr. Mária Mydliarová

Poznaj svoj región

Mgr. Z. Stellwagová

Pythagoras

Mgr. Peter Hudák

Spevácky

PaedDr. Katarína Plachá

Stolnotenisový

Ladislav Littva

Tajomstvá čísel

Mgr. Zuzana Nemčeková

Tanečný

Mgr. Zuzana Nemčeková

Tenis

Ing. Miroslav Hanula

Turistický I

Mgr. Magdaléna Gejdošová

Turistický II

Mgr. Oľga Šišková

Tvorivé dielne

Soňa Kumová

Tvorivé písanie I

Mgr. Oľga Dvorská

Tvorivé písanie II

Mgr. Galina Lukáčová

Volejbalový

Mgr. Daniela Fričová

Zdravotníček

Mgr. Ľuboslava Javorková

Z rozprávky do rozprávky

Mgr. Lucia Hanáková

Zumba

Mgr. Zuzana Nemčeková

V školskom roku 2013/2014 bolo do krúžkovej činnosti zapojených 253 žiakov, čo je 85,19% z celkového
počtu žiakov školy.
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ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE:
•

Žiaci školy sa zapájali do zberu liečivých rastlín a druhotných surovín, najúspešnejšie triedy
boli odmenené.

•

Výstava „Ľudové umenie očami žiakov Základnej školy“ pri príležitosti 10. ročníka „Celoliptovských dní matky.

•

Realizácia projektu „Modernými cestami otvárame svet poznania“, „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ a „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre
všeobecno – vzdelávacie predmety“

•

Stolnotenisový turnaj „O pohár starostu obce““

04. októbra 2014

PaedDr. Katarína Plachá,
riaditeľka ZŠ

Ján Ondrejka,
za zriaďovateľa
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