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Správa je vypracovaná na základe Vyhlášky č. 9/2006 Ministerstva školstva SR zo  16. 

decembra 2005 a Metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške 

Ministerstva školstva č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

Podklady k správe: 

1. Koncepcia školy na roky 2015 – 2020. 

2. Plán práce školy na školský rok 2018/2019. 

3. Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického združenia. 

4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

5. Vyhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí 

a iných sociálno-patologických javov. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ v Ihľanoch. 

Správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady  dňa 12.09.2019. 

 Základné identifikačné údaje o škole (§ 2ods. 1 písm. a) 

Názov školy                          Základná škola, Ihľany 127 

 

Adresa školy 059 94 Ihľany 127 

 

Telefón 052/4589636 

Fax 052/4589636 

 

Internetová adresa www.zsihlany.sk 

 

Elektronická adresa i.miturova127@gmail.com 

Zriaďovateľ Obec Ihľany 

059 94 Ihľany č. 94 

Vedenie školy PaedDr. Irina Miturová, riaditeľka školy 

 

 

http://www.zsihlany.sk/
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Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

Poradné orgány školy: 

• Pedagogická rada školy 

         Pedagogická rada je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického   zboru. Predstavuje 

najdôležitejší odborný poradný orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. Jej 

postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. 

• Metodické združenie    

 Na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vyučovacieho procesu zriaďuje 

riaditeľ ZŠ metodické združenia. Jeho úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň 

vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch. Za vedúceho metodického orgánu vymenúva 

riaditeľ najskúsenejšieho  učiteľa s dobrými organizačnými schopnosťami. 

V školskom roku 2018/ 2019 boli súčasťou MZ v ZŠ Ihľany títo členovia: PaedDr. Miturová, 

Mgr. Oračková, Mgr. Palčová, p. Regecová, p. Galliková, Mgr. Starinská, Mgr. Dzurňáková, 

Mgr. Irhová.  

MZ pracovalo podľa plánov a úloh, z ktorými boli členovia oboznámení. MZ spolupracovalo 

so školskými koordinátormi. Nie všetky plánované aktivity sa v priebehu roka naplnili. 

Budeme na nich pracovať pribežne nasledujúci školský rok. Všetci členovia sa podieľali na 

plánovaných akciách. Navzájom sa radili, odovzdávali si svoje skúsenosti a rady. Zvažovali 

možné postupy v zlepšovaní výchovno – vzdelávacieho procesu ale i dochádzky žiakov.  

Hlavným bodom práce pre členov MZ bol výchovno- vzdelávací proces, jeho obsahová 

stránka a naplnenie TVVP. Členovia MZ a teda aj pedagogickí zamestnanci sa snažili svojim 

prístupom a vedením usmerňovať a viesť svojich žiakov. Využívali mnohé metódy, 

doučovania, individuálny prístup aj so žiakmi IVVP.  

V každom ročníku sa prebralo stanovené učivo a žiaci si ho osvojili podľa svojich schopností.  

Úlohy a plán MZ za školský rok 2018/ 2019 boli splnené.    

 

• Rada školy 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 

záujmy miestnej samosprávy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov školy 
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v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich 

zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. 

Členovia rady školy sú: 

- zvolený zástupca rodičov – Marta Polačeková 

- zvolený zástupca pedagogických zamestnancov – Marcela Paludková 

- zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov – Jana Boďová 

- delegovaný zástupca zriaďovateľa – Viera Jacková 

- delegovaný zástupca zriaďovateľa – Elena Palčová 

V uplynulom školskom roku sa uskutočnili tri zasadnutia rady školy  s týmto programom: 

➢ 04.09.2018 v programe tohto stretnutia bolo schválenie správy o výchovno-vzdelávacej 

činnosti za šk. rok 2017/2018, školský vzdelávací program na školský rok 2018/2019, 

organizácia školského roka a školský poriadok  na školský rok 2018/2019. 

➢ 15.03.2019 sa uskutočnilo druhé zasadnutie, v programe stretnutia bolo oboznámenie 

sa s výsledkami hospodárenia školy za rok 2018 a s návrhom rozpočtu na rok 2019, 

výročná správa rady školy za rok 2018 a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti za prvý 

polrok školského roka 2018/2019. 

➢ 27.06.2019 sa uskutočnilo tretie zasadnutie rady školy, s týmto programom: dosiahnuté 

výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2018/2019, splnenie naplánovaných 

aktivít, návrh na organizáciu ďalšieho školského roka a počty žiakov prijatých do 1. 

ročníka.  

 

Údaje o počte žiakov (§ 2 ods. 1 písm. b)    

Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet 

t ried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

začlenených 

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

žiakov 

v ŠKD 

Počet 

t ried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

začlenených 
Neprospeli 

Počet 

žiakov 

v ŠKD 

1. 2 39 1 0 0 2 27 1 2 0 

2. 1 30 2 0 0 1 47 5 5 0 
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Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka  (§ 2 ods. 1 písm. c) 

  

Počet  

žiakov spolu 
Z celkového počtu zapísaných Počet  tried 

 

38 

Počet dievčat 

17 

Počet odkladov 

0 

Počet nezaškolených v  MŠ 

22 

 

2 

      

     

 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)   

Hodnotenie žiakov  1. – 4. ročníka     

Tr ieda SJL MAT PVO/PDA VLA Priemer triedy Prospel Neprosp l Nehodnotení 

1.A 2,47 2,27 1,60 - 2,11 15 1 0 

1.B 2,00 2,00 1,26 - 1,75 19 0 4 

2.A 2,79 2,38 2,29 - 2,48 21 5 4 

3.A 2,17 2,00 2,17 2,17 2,12 18 0 0 

3.B 2,21 2,16 2,11 2,21 2,17 19 1 2 

4.A 2,20 2,15 1,45 1,45 1,81 20 0 4 

1. – 4. 2,30 2,16 1,81 1,94 2,07 112 7 14 

 

V prvom až štvrtom ročníku sme postupovali podľa inovovaného školského vzdelávacieho 

programu  s navýšením počtu hodín. V prvom ročníku SJL o 1 hodinu a MAT o 1 hodinu, v 

3 2 40 4 0 0 2 24 1 0 0 

4. 1 24 0 0 0 1 37 2 2 0 

Spol u 6 133 7 0 0 6 133 9 9 0 
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druhom ročníku SJL o 1 hodinu a MAT o 2 hodiny, v treťom ročníku SJL o 1 hodinu a MAT o 1 

hodinu, vo štvrtom ročníku MAT o 1 vyučovaciu hodinu. 

   

Hodnotenie  žiakov  1. – 4. ročníka podľa variantu B a C 

Tried  Počet žiakov  – variant  

B 

Počet žiakov – variant 

C 

Počet žiakov   

prospel 

Počet žiakov   

neprospel 

1.A 1 0 1 0 

1.B 0 0 0 0 

 2.A 1 1 1 1 

3.A 0  0 0 0 

3.B 0 1 0 1 

4.A 0 0 0 0 

1.-4. 2 2 2 2 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk.roku 2018/2019 ( §2 ods.1 písm. f) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

I.A iŠkolský vzdelávací program Studnička 

I.B iŠkolský vzdelávací program Studnička 

II.A iŠkolský vzdelávací program Studnička 

 III.A iŠkolský vzdelávací program Studnička 

III.B iŠkolský vzdelávací program Studnička 

IV.A iŠkolský vzdelávací program Studnička 
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Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

    zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

Pg. zamestnanci ZŠ: 

na plný pracovný úväzok: 

Čiastočný pracovný úväzok: 

10 

10 

2 

Pe dagogickí zamestnanci 8 

Odborní zamestnanci 0 

Z p edagogických   zam estnancov: 

kval fiko vaní 

 

 

7 

 s výnimkou 0 

  dopĺňajú si vzdelanie 1 

 nekvalifikovaní 0 

Nepedagogickí zame stnanci 2 

Z toho: upratovačka 1 

ekonóm,        h  osp odár 1 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy(§2ods.1písm.h) 

Priebežné vzdelávanie 

• Odborné semináre   zamestnancov                                                                1       

• Špecializačné                                                                                                       2  ukončené 

• Aktualizačné                                                                                                        4 ukončené 

• Inovačné                                                                                                               1 ukončené 
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Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  ( § 2 ods. 1 písm. i) 

1. Celoročná súťaž  v čistote tried – na konci týždňa bola každá trieda vyhodnotená 

bodmi. Táto súťaž sa vyhodnotila na konci roka a odmenou za čistotu a hygienu 

v triede bola sladká odmena – torta. 

2. Projekt – Záložka do knihy spája   

3. Výtvarná súťaž – Vesmír očami detí 

4. Výtvarná súťaž – Rómska paleta 2018 

5. Prednes poézie   

6. Spievajže si, spievaj – súťaž v speve ľudových piesní  

október – divadlo – Princezná so zlatou hviezdou 

december – rozsvietenie stromčeka na námestí obce – príprava a vystúpenie 

s vianočným  programom 

december – vianočná pošta 

posedenie pri stromčeku  - vianočný program a prezentácia všetkých tried 

február – divadlo – O Aladinovej lampe 

február – výchovný koncert s Viktorom 

február – valentínska pošta 

marec – školský karneval 

marec – prednáška a beseda s policajtom kap. Ženčuchom zo Starej Ľubovne 

máj – Deň matiek – výroba darčekov 

jún – školský výlet Triclandia – Starý Smokovec 

jún – školský guláš +  športové hry na ihrisku 

 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 

ods. 1 písm. k) 

V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou 

inšpekciou v škole. 

 Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove základnej školy v Ihľanoch.  

Kapacita školy: 
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Školský manažment: 

kancelária riaditeľky školy,  

kancelária ekonómky školy, 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 

zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

príručný sklad s odkladacím priestorom, 2 kotolne, 

Ďalšie priestory: 

Hygienické priestory (WC), šatne 

Sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky 

Knižničná zbierka (skrine) 

 Makrointeriéry: 

Školská budova 

Školský dvor 

Vyučovacie interiéry: 

Klasické triedy – učebne pre teoretické vyučovanie (7) 

Vyučovacie exteriéry: 

Školský dvor 

Obecné ihrisko 

 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n) 

        K dlhodobým cieľom školy patrí poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov školy 

v duchu humanizmu, demokracie a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, 

intolerancie a rasizmu. Prehlbovať výchovu k bezpečnému správaniu, zvyšovať národné 

povedomie a úctu k národnostiam a posilňovať príslušnosť k európskemu spoločenstvu. 

         Od tretieho ročníka sme začali s vyučovaním cudzieho jazyka – angličtiny inovatívnou 

formou s podporou informačno – komunikačných technológií.   
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V oblasti ľudských zdrojov dbáme o profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov 

formou celoživotného vzdelávania. K tomu zabezpečujeme potrebnú literatúru – odborné 

časopisy, školenia cestou metodických centier. 

Ak tieto dlhodobé ciele premietneme do krátkodobých aktivít a cieľov v školskom 

roku 2017/2018 môžeme konštatovať následovné: 

Prostredníctvom doučovania sme sa snažili zlepšiť výchovno – vzdelávacie výsledky 

u žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. V oblasti vyučovania 

jazykov sme venovali zvýšenú pozornosť výučbe štátneho jazyka. 

Veľmi nás teší skutočnosť, že sme získali pre mimoškolskú činnosť 100 % žiakov našej školy. 

Mimoškolská činnosť fungovala ako činnosť krúžkov. Zmodernizovali sme vyučovací proces – 

100 % pedagógov používa Virtuálnu knižnicu. Datakabinet. V rámci prierezových tém sme 

viedli žiakov k ochrane životného prostredia cielenými aktivitami  na Deň Zeme, brigádami. 

Veľkú pozornosť sme venovali dopravno – bezpečnostnej tematike, deti besedovali 

s policajtom, premietali sme filmy s tematikou dopravnej výchovy. 

Pozornosť sme venovali aj finančnej gramotnosti. 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení(§2 ods. 1 písm. o) 

 Silné stránky 

• Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

• Vyučovanie zamerané na žiaka 

• Estetické prostredie a snaha o jeho zlepšenie 

• Dobré zabezpečenie počítačovou technikou, internetom 

• Ponuka mimoškolskej činnosti 

• Spätosť s obcou, regiónom a školou 

• Dobrá spolupráca s rodičmi a žiakmi 

• Nová budova školy 

Slabé stránky 

• Zapájanie sa do projektov 

• Neatraktívnosť učiteľského povolania 



Základná škola, Ihľany 127 

2018/2019 

___________________________________________________________________________ 

Príležitosti 

• Rozvoj záujmovej činnosti v škole, možnosť zapájania do súťaží 

• Dobré podmienky na vzdelávanie 

• Spolupráca s rodičmi a organizáciami v obci a regióne 

• Naučiť sa pracovať na projektoch 

• Naučiť sa prezentovať svoje aktivity 

• Komunikácia so školami v zahraničí v anglickom jazyku 

Riziká 

• Demografický vývoj 

• Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj školy – opravy, pomôcky, IKT 

• Zastarané rozvody  a kanalizácia vody v starej budove 

• Zvyšujúci sa počet neospravedlnených hodín 

2. Ďalšie informácie o škole 

 

2. a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 

          Psychohygienické podmienky sú prispôsobené personálnym a priestorovým 

podmienkam školy a  zodpovedajú základným potrebám a požiadavkám žiakov a učiteľov. 

Žiaci boli zaradení do 6 tried. Boli dodržané požadované psychohygienické podmienky. 

Pozornosť sa venovala žiakom v oblasti sociálnych vzťahov, riešili sa problémy žiakov zo 

sociálne slabších rodín. Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu bola problematika 

prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov. Výchovno – vzdelávací proces sme 

zamerali na podporu kvality života a zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia 

a významu prevencie ochrany vlastného zdravia. Vytvárali sme podmienky pre aktívne 

zapájanie sa žiakov do tvorby a realizácie preventívnych programov. Do edukačného procesu 

bola začlenená i výchova k manželstvu a rodičovstvu. Prostredníctvom informácií na 

vyučovacích hodinách sme vychovávali a pripravovali žiakov na zodpovedný partnerský 

vzťah, manželstvo a rodičovstvo, pomáhali im rozvíjať toleranciu, zodpovednosť a úctu 

a odolávať negatívnym vplyvom. 
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Voľno časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

Záujmové útvary v školskom roku 2018/2019 

 

Názov krúžku Meno vedúceho krúžku 

Vševedko D. Dzurňáková 

Tvorivé ričičky A.Oračková 

Čitateľský krúžok E. Regecová 

Tanečný krúžok R. Irhová 

Hudobný krúžok J. Palčová 

Mixáčik M. Starinská 

Miš - maš M. Galliková 

 

  

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 

písm. c) 

Rodičia majú možnosť navštíviť školu kedykoľvek, po dohode s vedením školy a vyučujúcim 

môžu byť prítomní na vyučovaní, na ktorejkoľvek vyučovacej hodine. 

Vzájomné vzťahy hodnotíme ako korektné vo všetkých oblastiach spoločnej spolupráce. 
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Rada školy pri Základnej škole, Ihľany 127 

 

 

VYJADRENIE 

rady školy k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení za školský rok 2018/2019 

 

Rada školy pri ZŠ, Ihľany 127 na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.09.2019 sa podľa § 3, ods. 

1 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení vyjadruje k správe za 

školský rok 2018/2019, ktorú predložila riaditeľka školy PaedDr. Irina Miturová. 

 Rada školy pri Základnej škole, Ihľany 127 

schvaľuje 

správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení  za školský rok 2018/2019. Správa bola jednomyseľne schválená. 

  

Rada školy pri Základnej škole, Ihľany 127 odporúča zriaďovateľovi Obci Ihľany  

s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach  výchovno – vzdelávacej činnosti  za školský rok 

2018/2019. 

  

  

 

 

V Ihľanoch 16.09.2019                                                   

 Ing., Mgr. Marcela Paludková 

                                                                                                    predseda rady školy 
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___________________________________________________________________________ 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy, Ihľany 127 za školský rok 2018/2019 

 

  

Predkladá : PaedDr. Irina Miturová 

________________________________                    

 riaditeľka ZŠ 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade ZŠ  dňa 12.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, Ihľany 127 

2018/2019 

___________________________________________________________________________ 

Vyjadrenie rady školy: 

 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

Obci Ihľany 

s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno – vzdelávacej činnosti 

ZŠ, Ihľany 127 za školský rok 2018/2019 

                                                                      

                                                                   

 

                                                                                                              _________________________ 

                                                                   Ing., Mgr. Marcela Paludková 

                                                       predseda Rady školy pri ZŠ, Ihľany 127 

  

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

  

                                                                 

                                                                       Obec Ihľany 

s c h v a ľ u j e  

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ, Ihľany 127 za školský rok 2018/2019 

  

                                                              _______________________ 

             Ján Turek 

                                                                    starosta obce  


