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Identifikačné údaje k 31. augustu 2014 
 

Názov školy: Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5,  „Škola u Filipa“  

Adresa:  Jána Bakossa 5, 974 01 Banská Bystrica  

Telefón:  0911 253 181, 0911 835 597 

web:   www.skolaufilipa.sk   

e-mail:   skolaufilipa@skolaufilipa.sk  

FB školy: https://www.facebook.com/skolaufilipa  

Zriaďovateľ:  Ing. Juraj Droppa, Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica  

Vedenie školy:  Mgr. Tomáš Pivarči - riaditeľ 

   Ing. Juraj Droppa – manažér školy 

Rada školy:  Ing. Stanislava Miková  – zástupkyňa zriaďovateľa, predsedníčka RŠ  

   Ing. Andrej Feik -  zástupca rodičov 

                             Ing. Ján Kučera – zástupca rodičov 

  Ing. Zuzana Luptáková  - zástupkyňa rodičov 

   Mgr. Silvia Remišová – zástupkyňa učiteľov   

   Mgr. Beata Strigáčová – zástupkyňa učiteľov 

  Mgr. Zuzana Jankulíková - zástupkyňa učiteľov 

  Ing. Ingrid Kosová – zástupca zriaďovateľa 

  Mgr. Juraj Hipš – zástupca zriaďovateľa 

Súčasťou školy je aj elokované pracovisko v Bratislave, ktoré má vypracovanú vlastnú Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach. Správa elokovaného pracoviska je 

prílohou tohto dokumentu (Príloha 1) 

 

 

  

http://www.skolaufilipa.sk/
mailto:skolaufilipa@skolaufilipa.sk
https://www.facebook.com/skolaufilipa
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Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch k 31. augustu 2014 
 

Počet žiakov 22 20 20 20 21 22 12 21 - 158

Ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 9. roč. Spolu4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč.

 

K 31.08.2014 sme z celkového počtu 158 žiakov mali dvoch žiakov z 1. stupňa na domácom vzdelávaní. 

Počet žiakov s Individuálnym výchovno-vzdelávacím plánom a špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami k 31. augustu 2014 
 

Počet žiakov - - 2 1 1 2 2 2 - 10

Spolu4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč.Ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 9. roč.

 

Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka: 
  

 Vo februári 2014 bolo do prvého ročníka pre šk. rok 2014/15 zapísaných 42 detí. V septembri 

2014 nastúpilo do 1. ročníka 22 detí. 

 

Počet žiakov v školskom klube detí: 
 

 Školský klub navštevovalo 88 detí v štyroch oddeleniach. Do oddelení neboli deti zaraďované 

podľa ročníkov, čím sa viac podporovali sociálne kontakty medzi deťmi a upevňovali medzitriedne 

vzťahy. Práve tu vznikal jedinečný priestor na partnerské učenie a spoluprácu medzi deťmi.
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Ciele školy a ich vyhodnotenie 
 

Vyučovací proces je procesom výchovno-vzdelávacím. Zatiaľ, čo odborné pojmy a termíny sa dajú  

vyhľadať a naučiť, úctu k sebe, k ľudskému životu, vzťah ku kultúrnemu aj historickému dedičstvu,  

morálno-etické hodnoty musíme pochopiť, precítiť, stotožniť sa s nimi. Úlohou školy je pomôcť 

deťom rásť  a dať im priestor na rozvíjanie seba samých. Z tejto myšlienky vychádzali aj hlavné ciele 

školy na šk. rok 2013/14: 

 zvýšiť komunikačnú schopnosť žiakov v anglickom jazyku na 2. stupni – v priebehu roka na hodinách 

anglického jazyka  mali žiaci možnosť posilniť si komunikačnú zručnosť pomocou pravidelných 

stretnutí s anglickým lektorom v spolupráci s jazykovou školou IC Center v Banskej Bystrici 

 pokračovať v realizácii myšlienky „Filipovho fondu“ na podporu žiakov a učiteľov 

 pokračovať v projekte „Zelená školy“ – splnené 

 realizovať projekt „Viac ako peniaze“ - splnené 

 realizácia plesu bola úspešná. 6. Plesu Školy u Filipa sa zúčastnili učitelia, rodičia a priatelia školy 

 spolupráca na akciách ZRPŠ – učitelia aj rodičia sa stretávali spoločne na akciách, ktoré organizovalo 

ZRPŠ počas celého roka. 

 zriadenie školského parlamentu – počas roka fungoval šk. parlament, ktorý mal svojich zástupcov 

z radov žiakov 2. st. 

 stabilizovať rozpočet školy – tento cieľ sa nám nepodarilo splniť 

 vytvoriť dlhodobú spoluprácu so ZŠ J. Bakossa Banská Bystrica – tento cieľ sa nám nepodarilo naplniť 

v dostatočnej miere 

 zapracovať metodiku hodnotenia na 2. st. -  metodika sa počas roka výrazne neupravovala. 

Vypracoval sa efektívnejší  spôsob tvorby slovných vysvedčení cez proxiu. 

 realizovať teambuilding –termín november 2014  

Čo by sme chceli v nasledujúcom šk. roku dosiahnuť: 

 od 01.09. 14 pokračovať v písme Comenia script a Hejného matematike v prvom a druhom ročníku 

 od 01. 09. 14 pokračovať v projekte Zelená škola 

 od 01. 09. 14 začlenenie prierezového predmetu „Ako sa učiť“ vo všetkých ročníkoch na 2. stupni 

 v januári 2015 zrealizovať 7. ples Školy u Filipa 

 od 01. 09. 14 zapracovať vysoko-efektívne vyučovanie (integrované tematické vyučovanie) podľa 

Kovalíkovej na 2. stupni 

 od septembra 2014 spolupracovať so ZRPŠ a zúčastňovať sa na ich akciách 

 v druhom polroku realizovať externú spätnú väzbu zameranú na rodičovskú komunitu 

 v šk. roku 2014/15 spolupracovať pri zveľaďovaní „Filipovho fondu“ – realizácia koncertu a majálesu 

u Filipa s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na doplnenie Filipovho fondu 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
 

 V našej škole pracujeme s dvomi druhmi hodnotenia detí: na prvom stupni hodnotíme žiakov 

slovne, na druhom stupni je hodnotenie kombinované – klasifikácia so slovným komentárom. 

 Na základe rozhodnutia pedagogickej rady školy ku klasifikovaným predmetom na druhom 

stupni patria: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, druhý voliteľný cudzí jazyk (Nemecký jazyk 

alebo Francúzsky jazyk), Matematika, Biológia, Geografia, Dejepis, Fyzika, Chémia, Občianska náuka, 

Výtvarná výchova, Telesná výchova a šport, Hudobná výchova, Výchova umením a Informatika.  

 Vyučovacie predmety: Etická výchova, Svet podnikania, Svet práce, Viac ako peniaze  a 

predmet Ako to funguje? sú hodnotené slovne.  

Podklady pre hodnotenie získava každý učiteľ školy priebežne. Na prvom stupni vyhodnocuje učebné 

výsledky (samostatné práce žiakov) najmä v rámci hlavných vyučovacích predmetov percentuálne. Na 

druhom stupni sa celkové hodnotenie žiaka v minulom školskom roku skladalo dvoch zložiek:  

• úroveň vedomostí žiaka  

• proces učenia sa žiaka  

Učitelia si vedú záznamový hárok o každom žiakovi, kde zaznamenávajú výchovno-vzdelávacie  

pokroky žiaka. Rodičia boli aj v tomto školskom roku pravidelne informovaní o dianí v škole aj vďaka  

týždenným hodnotiacim listom, hodnotiacim žiackym knižkám na 2. stupni a pravidelným týždenným 

informačným mailom. Okrem tohto písomného kontaktu s rodičmi máme zavedený systém 

plánovaných stretnutí rodičov, dieťaťa a učiteľa - tzv. „konzultácií“, ktorý sme realizovali aj v 

školskom roku 2013/14.  

Na druhom stupni ďalej pokračujeme v elektronickej žiackej knižke. 

Polročne vypracúvali všetci žiaci školy testy z hlavných vyučovacích predmetov (SJL, MAT, ANJ). 

V školskom roku 2013/14 sme v druhom polroku, spolu s elokovaným pracoviskom v Bratislave, 

vydali 193 vysvedčení. Všetci žiaci školy prospeli v oboch polrokoch školského roka 2013/14.  Dvaja 

žiaci robili v auguste komisionálne preskúšanie z predmetu Viac ako Peniaze. Žiaci komisionálnu 

skúšku zvládli úspešne. Na základe žiadosti rodiča bude jeden žiak študujúci v zahraničí konať 

komisionálne skúšky za 7. ročník v priebehu budúceho šk. roka. Dôvodom odloženia skúšky bola jeho 

neprítomnosť na území Slovenskej republiky.  

Piati žiaci 8. ročníka (Kristína Feiková, Monika Tobiszová, Lenka Furdíková, Kristián Strigáč, Klaudia 

Chovancová) úspešne zvládli prijímacie skúšky na bilingválne gymnázia (J. G. Tajovského, Mikuláša 

Kováča v Banskej Bystrici a Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch).  
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V nasledujúcej tabuľke je uvedený prospech žiakov v jednotlivých ročníkoch. 

Tabuľka 1: Prospech žiakov v šk. roku 2013/14 v jednotlivých ročníkoch  

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu 

Prospel s vyznamenaním 22 20 19 18 16 7 4 5 - 111 

Prospel veľmi dobre 0 0 1 2 4 8 3 7 - 25 

Prospel 0 0 0 0 1 7 4 9 - 21 

Neprospel 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

 

Tabuľka 2: Priemerná známka z jednotlivých predmetov (5. – 8. ročník) 

5. ročník SJL ANJ MAT INF BIO DEJ GEO OBN VYV HUD TSV 

1. polrok 2 1,68 1,82 1,23 1,32 1,14 1,41 1,05 1 1,45 1 

2. polrok 1,57 1,48 1,62 1,29 1,33 1,14 1,38 1,1 1 1,05 1 

 

6. ročník SJL ANJ MAT INF BIO DEJ GEO OBN VYV HUD TSV FRJ NEJ FYZ CHE 

1.polrok 2,09 2,05 2,32 1,62 1,55 1,45 1,64 1,59 1,1 1,33 1,14 2 2,22 1,73 1,95 

2.polrok 2,14 2,14 2,18 1,81 1,73 1,95 1,86 1,18 1,19 1,9 1,1 2,08 1,56 1,82 2,05 

 

7. ročník SJL ANJ MAT INF BIO DEJ GEO OBN VYV HUD TSV FRJ NEJ FYZ CHE 

1.polrok 1,69 2 2,31 1,92 1,77 1,77 2 1,69 1,08 1,17 1 1,67 2,22 2 1,62 

2.polrok 2,09 2,09 2,27 1,82 1,91 1,45 1,91 1,55 1 1,45 1 1,25 2,29 1,83 1,73 

 

8. ročník SJL ANJ MAT INF BIO DEJ GEO OBN VYV VUM TSV FRJ NEJ FYZ CHE 

1.polrok 1,76 2,2 1,57 1,9 2 2,14 1,76 2,19 1,1 1,1 1,05 1,75 2,67 2,19 2,05 

2.polrok 2,1 2,15 1,86 1,95 1,9 1,52 1,86 2,19 1,05 1,05 1 1,5 2,5 2,38 2,33 

 

Tabuľka 3: Priemer ospravedlnených a neospravedlnených vymeškaných hodín v jednotlivých 
 ročníkoch 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Spolu 

 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol - 

Ospravedlnené 562 367 572 481 457 444 458 432 3773 

Neospravedlnené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. Spolu 

 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1. pol 2. pol - 

Ospravedlnené 808 1050 1328 1253 457 315 1108 1133 7452 

Neospravedlnené 0 0 3 0 0 2 0 2 7 
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 Uvedomujeme si, že hodnotenie žiakov v rámci školy vždy nesie známky subjektivity. Cieľom 

školy je hodnotenie v maximálnej miere objektivizovať, zisťovať reálnu úroveň vedomostí našich 

žiakov. Preto je snahou školy zapájať ich do rôznych vedomostných súťaží a medzinárodných meraní 

vedomostí. 

 V šk. roku 2013/2014 sme sa zapojili do projektu KOMPARO, v novembri 2013 v ôsmom a v 

máji 2014 v štvrtom a šiestom ročníku s nasledovnými výsledkami. Škola sa po zverejnení výsledkov 

zaradila v 4. a 6. roč.  medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku. Okrem Slovenského jazyka sa 

aj žiaci 8. ročníka v ostatných predmetoch zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku. 

 V nasledujúcich tabuľkách a grafoch je možné porovnať ako prebehlo externé testovanie 

KOMPARO v jednotlivých ročníkoch aj za predošlé roky. V grafoch je uvedený na porovnanie 4., 6. 

a 8. ročník. V r.2011 sa testovali žiaci 5.r. zo štvrtáckeho  učiva. V nasledujúcich rokoch toto 

testovanie už prebieha v 4. ročníku. Priemerný percentil, odzrkadľuje koľko percent škôl malo horší 

výsledok ako naša škola (čím väčší percentil, tým lepší výsledok pre školu).  

Tabuľka 4: Celkové výsledky školy v v jednotlivých testoch 

Slovenský jazyk a literatúra 
K5 K4 K4 K4 K6 K6 K6 K8 

2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 

Priemerná úspešnosť 
všetkých testovaných žiakov 
našej školy 

75,6% 68,5% 72,5% 62,4% 60,2% 56,2% 53% 60,3% 

Priemerná úspešnosť 
všetkých testovaných žiakov 
v SR 

60,9% 59,8% 56,8% 48% 56% 50,0% 49,5% 58,7% 

Percento zúčastnených škôl, 
ktoré v teste dosiahli horší 
výsledok (percentil) 

89,8% 78,7% 95,9% 94,9% 69,7 75,7% 72,4% 57,6% 

 

Matematika 
K5 K4 K4 K4 K6 K6 K6 K8 

2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 

Priemerná úspešnosť 
všetkých testovaných žiakov 
našej školy 

67,9% 73,5% 76,3% 81,7% 66,3% 62,7% 58,5% 62,7% 

Priemerná úspešnosť 
všetkých testovaných žiakov 
v SR 

51,9% 64,6% 52,6% 66,8% 60,3% 56% 58,9% 57,4% 

Percento zúčastnených škôl, 
ktoré v teste dosiahli horší 
výsledok (percentil) 

92% 77,8% 97,9% 94,1% 74,2% 74,8% 49,6% 73,1% 
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Všeobecné študijné 
predpoklady 

K5 K4 K4 K4 K6 K6 K6 K8 

2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 

Priemerná úspešnosť 
všetkých testovaných žiakov 
našej školy 

73,9% 69,7% 70,5% 60,5% 52,8% 63,2% 60,8% 53,5% 

Priemerná úspešnosť 
všetkých testovaných žiakov 
v SR 

59,3% 59,6% 53,2% 54% 54,5% 57,4% 57,7% 54,6% 

Percento zúčastnených škôl, 
ktoré v teste dosiahli horší 
výsledok (percentil) 

93,2% 83,1% 96,4% 77,3% 40,6% 77,6% 70,1% 50,1% 

 

Prírodoveda/Prírodovedný 
blok 

K5 K4 K4 K4 K6 K6 K6 K8 

2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 

Priemerná úspešnosť 
všetkých testovaných žiakov 
našej školy 

75,8% 81,4% 72,3% 69,1% 42,1% 60,9% 64,2% 57,3% 

Priemerná úspešnosť 
všetkých testovaných žiakov 
v SR 

60,3% 75,6% 51,5% 46,3% 35,8% 44,2% 57,1% 53,1% 

Percento zúčastnených škôl, 
ktoré v teste dosiahli horší 
výsledok  (percentil) 

94,9% 76,3% 96,9% 96,9% 78,7% 94,4% 82,7% 72,1% 

 

Vlastiveda/Spoločenský blok 
K5 K4 K4 K4 K6 K6 K6 K8 

2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 

Priemerná úspešnosť 
všetkých testovaných žiakov 
našej školy 

64,2% 66,1% 55% 67,1% 42,9% 64,1% 51,1% 51% 

Priemerná úspešnosť 
všetkých testovaných žiakov 
v SR 

61,5% 64,8% 51,5% 54,6% 43,9% 49,5 52% 48,2% 

Percento zúčastnených škôl, 
ktoré v teste dosiahli horší 
výsledok (percentil) 

60,2% 56% 68,6% 89,8% 45,2% ˇ91,6% 50,4% 66,5% 
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Graf 1: Grafické znázornenie priemernej úspešnosti žiakov 4. ročníka v jednotlivých predmetoch 

 

 

Graf 2: Grafické znázornenie priemerného percentilu žiakov 4. ročníka v jednotlivých predmetoch 
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Graf 3: Grafické znázornenie priemernej úspešnosti žiakov 6. ročníka v jednotlivých predmetoch 

 

 

Graf 4: Grafické znázornenie priemerného percentilu žiakov 6. ročníka v jednotlivých predmetoch 
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Graf 5: Grafické znázornenie priemernej úspešnosti žiakov 8. ročníka v jednotlivých predmetoch 

 

 

Graf 6: Grafické znázornenie priemerného percentilu žiakov 8. ročníka v jednotlivých predmetoch 
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 Matematickú súťaž Klokan absolvovalo v šk. roku 2013/14  40 žiakov. Najúspešnejší žiaci 
z jednotlivých tried:  

1. ročník: - Kasová Mariana, Kisely Sofia, Tereza Zacharová, Marek Hakulin, Silvia Hricová 
2. ročník: - Fedor Štít, Jakub Bátovský, Nina Kadučaková, Matej Babčan, Rebeka Bahnová 
3. ročník:  - Peter Petrovič, Jakub Mališka, Jakub Dubovský, Miroslav Beňo, Samuel Tomaník 
4. ročník: - Jonáš Bizoň – matematický šampión, Filip Babela, Tereza Bizoňová, Richard Tokušev,   

Ľubomír Helma 
5. ročník: - Matej Furdík, Matej Medveď, Jakub Feik 
6. ročník: - Kvetoslava Žilková 
7. ročník: - Samuel Suja 
8. ročník: - Kristína Feiková, Lenka Furdíková 

 
 Súťaže Všetkovedko (VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. až 5. 
ročníka základných škôl. Obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli - 
vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, dopravná výchova, hudobná 
výchova, výtvarná výchova.) sa v školskom roku 2013/14 zúčastnilo 50 žiakov. Z toho najúspešnejší 
boli: 

2.  ročník: Jakub Bátovský, Lenka Lantajová, Terezia Luptáková, Rebeka Bahnová, Nina 
Kadučáková 
3. ročník: Samuel Tomaník, Zoja Hričovská, Eva Štroffeková, Samuel Stračina 
4. ročník: : Jonáš Bizoň, Tereza Bizoňová, Richard Tokušev, Ľubomír Helma, Sofia Hrončeková, 
5. ročník: Matej Medveď, Nataša Macáková, Samuel Matušov, Lucia Hricová, Matej Furdík, 

Adam Púchovský, Ľubomír Longauer 
 
Súťaž Expert geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov 6. – 9. ročníka. Obsahuje otázky 
v rôznych témach pričom žiaci majú právo si vybrať tému, ktorá ich zaujímajú. V školskom 
roku 2013/14 sa zúčastnilo súťaže 37 žiakov, z toho najúspešnejší: 

8. ročník: Klaudia Chovancová (v téme tajomstvá prírody), Kristína Feiková (v téme Svetobežník 
a Spoločnosť kedysi a dnes), Michal Malíček (v téme Tajomstvá prírody), Marek Koreň (v 
téme Bity, bajty a technológie), Adam Zbořil (v téme Bity, bajty a technológie)  

Ďalšie vedomostné súťaže, ktorým sa v školskom roku 2013/14 venovali naši žiaci boli: 

 korešpondenčná matematická súťaž Maksík pre žiakov 1 st. – zúčastnilo sa jej 27 žiakov  
(z druhého, tretieho a štvrtého ročníka). Najúspešnejší žiaci: zo 4. ročníka Terézia Bizoňová, 
Sofia Hrončeková, Michaela Mazárová a z 3. ročníka Jakub Dubovský 

 korešpondenčná matematická súťaž Maks pre žiakov 2. st. – zúčastnilo sa jej 17 žiakov 
z piateho, šiesteho a siedmeho ročníka. Z toho najúspešnejší: 5. Ročník (Matej Furdík, Adam 
Púchovský a Matej Ulický), 6. ročník (Kvetoslava Žilková, Pavol Beňo), 7. ročník (Zuzana 
Mojšová), 8. Ročník (Lenka Furdíková) 

 Pytagoriáda 
Obvodné kolo: 

3. ročník: Daniel Tondra, Lea Bacharová, Peter Petrovič, Samuel Tomaník, Miroslav Beňo  

4. ročník: Richard Tokušev, Filip Babela, Jonáš Bizoň, Terézia Bizoňová, Matej Ocsovay, 

Michaela Mazárová, Sofia Hrončeková, Miriam  Račanská 

5. ročník: Matej Medveď, Matej Furdík a Lucia Hricová 

6. ročník: Kvetoslava Žilková 

8. ročník: Kristína Feiková (úspešná riešiteľka OK), Lenka Furdíková 
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 Olympiády – v školskom roku 2013/14 sme sa zúčastnili: 

 

Obvodné kolo Anglickej olympiády: 

7. ročník: Samuel Suja – získal 2. miesto v kategórii 1A  

Obvodné kolo Geografickej olympiády:  

5. ročník: Jakub Feik (9. miesto), Michal Mojš (10. miesto) 

6. ročník: Michaela Ivašková (6. miesto), 

8. ročník: Kristína Feiková (8. miesto), Lenka Furdíková (9. miesto) 

Obvodné kolo matematickej olympiády: 

5. ročník: Jakub Feik, Matej Dimoš a Matej Medveď 

6. ročník: Matúš Ľupták, Pavol Beňo a Kvetoslava Žilková 

 

Žiaci sa v školskom roku 2013/14 zapojili aj do ďalších súťaží pričom vzorne reprezentovali školu: 

 Obvodné kolo v stolnom tenise – chlapci sa umiestnili na 3. mieste (Pavol Beňo, Tomáš 
Uhler, Michal Hronec, Matej Hudoba) 

 Majstrovstvá okresu BB a GPX turnaja žiakov ZŠ a 8G v šachu (Adam Valašťan vo svojej 
kategórii CH14  získal 3. miesto) 

 Obvodné kolo vo Vybíjanej dievčat - Družstvo dievčat skončilo na 3. Mieste (6. ročník – 
Kamila Kunkelová, Lucia Jankulíková, Michaela Ivašková, Veronika Pecníková a 5. ročník – 
Tamara Tomášková, Terézia Mazalová, Lucia Hricová, Liana Fečková, Zora Tomaníková, Lenka 
Beňová) 

 Debatiáda – 2. Kolo Stredo-západného semifinálového kola (Romana Macáková a Erika 
Kvasnová  – 2. miesto) 

 Jazykový kvet – krajské semifinálové kolo – kategória II. AJ Poézia a próza (Michaela 
Ivašková, Veronika Hanesová) 

 Súťaž STREEDOS - Jakub Feik, Michal Mojš a Chris Belička sa prebojovali do finálového kola 
na Sliač, kde zabojovali a podarilo sa im získať 3.miesto z 8 družstiev (BB, ZV a Sliača), pričom 
boli najmladšími  účastníkmi 

 Obvodné kolo v atletike družstiev dievčat a chlapcov – (6. ročník – Kamila Kunkelová, 5. 
ročník – Matúš Kučera, Michal Mojš, Jakub Feik, Tamara Tomášková, Zora Tomaníková, Nina 
Haasová, Nevena Bartková, Lucia Hricová). Družstvo dievčat na 10. mieste. Družstvo chlapcov 
na 14. mieste. Kamila Kunkelová – v skoku do diaľky skončila na výbornom 7. mieste z 26 
pretekárok. 

 Olympijsky festival mesta Banská Bystrica 2014 – 6. ročník - Kamila Kunkelová, Kristína 
Petrová, 5. ročník - Tamara Tomášková, Zora Tomaníková sa umiestnili na 3. mieste. 

 Zelený svet 2014 – 4 ročník: Sofia Hrončeková, Miriam Račanská, Alžbeta Ulická, 5. ročník: 
Zora Tomaníková, Tamara Tomášková a Liana Fečková - Naše výtvarné práce boli vystavené 
počas celého Envirofilmu  v pamätníku SNP 

 Recitačná súťaž „Jankulíkovej Jahôdka“ – na obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína postúpil 
v poézii Matej Ulický (5. ročník) a v próze Lukáš Kalmár (6. ročník). 

 „Kto vyzbiera najviac lístkov MHD“. Súťaž SAŽP - Michaela Hakulinová – získala 1.cenu 
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 Zlatá priadka - výtvarná súťaž pre žiakov 1. stupňa (zapojený 2. a 3. ročník) 

 Vesmír očami detí - výtvarná súťaž pre žiakov 1. stupňa (zapojený 3. ročník) 

 Spevácka súťaž – vlastná súťaž pre žiakov 1. stupňa Školy u Filipa – Zoja Hričovská, Klaudia 
Karová, Rebeka Bahnová, Sofia Kisely, Eva Štroffeková, Jakub Mališka 
 

 So svojimi polročnými úspechmi sa deti pochválili svojim rodičom pri čítaní polročných 

vysvedčení, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch školy – v jednotlivých triedach a v rámci aktivít 

školského klubu. Koncoročné slávnostné čítanie vysvedčení sa konali v Misijnom dome na Skuteckého 

ulici v Banskej Bystrici. 

Výsledky záujmovej činnosti 
 

Počas šk. roku 2013/14 žiaci navštevovali nasledovné záujmové útvary: 

 Pokusy 

 DIGI – zanechaj po sebe digitálnu stopu 

 ÚĽUV 

 Klavír 

 Gitara 

 Flauta 

 Výtvarný krúžok 

 Mňamky hamky – hravo a zdravo 

 Turisticko-geografický krúžok 

 Objavujeme prírodu 

 Fairyland 

 Learn and create 

 Divadelný krúžok 

 Debatný krúžok 

 Verím = hľadám DOBRO spolu s BOHOM 

 Šachový krúžok 

 Florbal 
 
 

Medzi už tradičné akcie školy patria:  

 Školy v prírode     

- ŠvP - Z rozprávky do rozprávky – putovanie rozprávkami Pavla Dobšinského v Ľubietovej,  

deti spoznali bližšie jeho tvorbu a s tým spojené znaky ľudových rozprávok (1. – 4. ročník) 

- ŠvP – Smrekovica - sa niesla v duchu  vzťahu človeka a prírody. Navštívili sme Vlkolínec, 

Brankovský vodopád a v rámci ŠVP sme absolvovali povinný KOČAP – kurz ochrany 

a prírody človeka (5. – 8. ročník) 

- ŠvP cyklistická bola zameraná na cykloturistiku a korčuľovanie, rozvoj zručností, 

dopravnú výchovu  obohatenú o teoretické a praktické skúšky. Overovali sme si zručnosti 

v jazde na bicykli, pravidlá správnej jazdy na bicykli, zúčastnili sme sa v cestnej premávke 

a absolvovali výletnú jazdu na bicykloch. Po absolvovaní dopravných testov sme získali 

vodičské preukazy. 

- ŠvP jazdecká sa uskutočnila v Ľubietovej; zúčastnili sa jej žiaci 5. ročníka. Niesla sa 

v duchu – Wild Wild West: divoký západ, kovboji, ich vzťah ku koňom, kovbojské 

zručnosti, základný výcvik jazdy na koni 

 

 



 

 
16 

Naše výsledky 
 

 

 

 

- ŠvP plavecká – absolvovali ju deti z prvého a druhého ročníka v Jasnej . Niesla sa v duchu 

záchrany dračieho vajca 

- ŠvP turistická pre žiakov 7. ročníka sa uskutočnila v Štiavnických Vrchoch na tému „Môj 

životný smer“, pre žiakov  4. ročníka sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách a bola spojená 

s koncoročným výletom. 

- ŠvP – „Putovanie Londýnom“ – (prvá školská zahraničná ŠvP.) cieľom zahraničnej školy 

v prírode bolo spoznanie cudzieho jazyka a inej kultúry v zahraničnom prostredí. Žiaci 

cestovali trajektom, navštívili významné atrakcie Londýna, bývali v mobilhousoch.  

 

Okrem tematicky zameraných škôl v prírode škola realizovala aj nasledovné interné a externé 

projekty/akcie: 

 Štvrťročné narodeninové oslavy detí 

 Týždeň mobility - Zelená stopa 

 Európsky deň  jazykov 

 Noc výskumníkov  

 Mikuláš na ľade 

 Vianočné dielne 

 Dospievame – ČAS PREMIEN  

 Marec mesiac knihy 

 „Živé knižky“  -  čítanie životných 
príbehov ľudí,  ktorí sa napriek rôznym 
prekážkam nevzdávajú 

 ANJ divadlo Little Red Riding Hood 

 ANJ divadlo Peter Black 2 

 Tancom proti drogám 

 Spanie v škole v „modrom“ (deň detí) 

 Žiť energiou 

 Medzinárodný deň nepočujúcich 

 Happening – Deň starých rodičov 

 Halloween 

 Šarkaniáda 

 Tekvičkové popoludnie 

 Svetový deň knižníc 

 Svetový deň behu 

 Medzinárodný deň nevidiacich 

 Deň počítačovej bezpečnosti 

 Mikulášske dielničky v triedach 

 Dni otvorených dverí 

 Čítanie vysvedčení 

 Fašiangový karneval 

 Svetový deň Downovho syndrómu 

 Svetový deň vody 
 
 

 Prednáška vo Verejnej knižnici Mikuláša 
Kováča o baladách 

 Prednáška vo Verejnej knižnici Mikuláša 
Kováča o Banskej Bystrici 

 Múzeum Janka Kráľa 

 Terra Permonia – tvorivé dielne 
v Banskej Štiavnici 

 Prednáška s diskusiou o Strašilke 
austrálskej 

 Beseda s Generáciou Nula – Marcel 
Páleš 

 Spanie v škole na Luciu 

 účasť na výstave umelcov insitného 
umenia 

 Prednáška s p. Macákom spojená 
s diskusiou o národných parkoch 
Ameriky  

 Prednáška spojená s diskusiou na tému 
„Pravý poľovník“ s p. Vojčekom 

 Anglická beseda s Katkou Droppovou 
o pobyte v Nepále 

 Stretnutie s p. Štrbavou (odborná 
poradkyňa) zo SOS POD BANOŠOM v BB 

 Rovesnícke vzdelávanie – Cestujeme 
Severnou Európou 

 Výstava svetový supermarket  - Zvolen 

 Bicyklom na Španiu dolinu 

 Múzeum Slovenskej dediny 

 Fascinujúci svet hmyzu 

 Slovomfest 

 Policajná akcia „Citrón – jablko“ 
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 Envirotýždeň 

 Svetový deň tanca 

 Predprvácke stretnutia 

 Májové rodinné besiedky 

 Plavecký výcvik pre 1.stupeň na 
Štiavničkách pod vedením Betky 
Pažákovej a našich učiteľov 

 Vyučovanie s anglickým lektorom na 2. 
stupni 
 

 
 
 
 
 

 Planetárium M. Hella Žiar nad Hronom 

 Divadelné predstavenie „Ezopove bájky“ 

 Deň u hasičov 

 Beseda s policajtom 

 Ukážky výcviku policajných psov na 
školskom dvore 

 Vianočné a koncoročné posedenie pre 
zamestnancov školy 

 Školský ples 
 

Fotodokumentácia z uvedených akcii sa nachádza na webovej stránke školy: 

http://skolaufilipa.sk/rodic/sk/Category/7/Gal%C3%A9ria.proxia. 

Školské učebné plány 
 

V septembri 2013 sme aktualizovali školský vzdelávací program 1. stupňa základnej školy, školský  

vzdelávací program 2. stupňa základnej školy a výchovný program 1. stupňa základnej školy. Školské 

učebné plány vychádzajú z rámcových učebných plánov, pričom sú doplnené o voliteľné hodiny. V 

nasledujúcich tabuľkách sú učebné plány pre I. a II. stupeň, čo predstavuje týždennú dotáciu hodín 

pre jednotlivé predmety. 

Tabuľka 5: Školský vzdelávací program 1. stupňa 

 

 

 

VYUČOVACIE OBLASTI 
VYUČOVACIE 
PREDMETY 

1.roč 2.roč 3.roč 4.roč 
Spolu 

1.-4 ročník 

ŠkUP ŠkUP ŠkUP ŠkUP RUP voliteľné ŠkUP 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
Slovenský jazyk 8 8 8 7 26 5 31 

Cudzí jazyk 2 2 3 4 6 5 11 

MATEMATIKA A PRÁCA S 
INFORMÁCIAMI 

Matematika 4 4 4 4 14 2 16 

Informatika 1 1 1 1 3 1 4 

PRIRODA A SPOLOČNOSŤ 
Prírodoveda 2 1 1 1,5 3 2,5 5,5 

Vlastiveda - 1 1 1,5 3 0,5 3,5 

ČLOVEK A HODNOTY Etická výchova 2 2 2 2 4 4 8 

ČLOVEK A SVET PRÁCE Pracovné vyučovanie - - - 1 1 0 1 

UMENIE A KULTÚRA 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 4 0 4 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 0 4 

ZDRAVIE A POHYB Telesná výchova 2 2 2 2 8 0 8 

 
Spolu 23 23 24 26 76 20 96 

http://skolaufilipa.sk/rodic/sk/Category/7/Gal%C3%A9ria.proxia
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Tabuľka 6: Školský vzdelávací program 2. stupňa 

VYUČOVACIA OBLASŤ PREDMET 
5.roc 6.roc 7.roc 8.roc 9.roc 5. - 9. roc. Spolu 

ŠkUP ŠkUP ŠkUP ŠkUP ŠkUP RUP voliteľné ŠkUP 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 
Slovenský jazyk a literatúra 5 5 5 5 5 23 2 25 

Anglický jazyk 4 4 4 4 4 15 5 20 

 
Druhy jazyk 0 2 2 2 2 4 4 8 

MATEMATIKA A PRÁCA S 
INFORMÁCIAMI 

Matematika 4 4 4 4 4 19 1 20 

Informatika 1 1 1 1 1 2 3 5 

ČLOVEK A PRIRODA 

Ako to funguje ? 2 0 0 0 0 0 2 2 

Fyzika 0 1 1,5 1,5 2 5 1 6 

Chémia 0 1 1 2 2 4 2 6 

Biológia 2 2 1,5 1 2 5 3,5 8,5 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Dejepis 1 1 2 2 2 6 2 8 

Geografia 2 2 2 1,5 2 5 4,5 9,5 

Občianska náuka 1 1 1 1 1 4 1 5 

Svet podnikania 0 0 1 0 1 0 2 2 

Viac ako peniaze 0 0 0 1 0 0 1 1 

ČLOVEK A HODNOTY Etická výchova/hodnotenie 1 1 1 1 1 4 1 5 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 
Svet prace 0 0 0 1 0 1 0 1 

Technika 0 0 0 0 1 1 0 1 

UMENIE A KULTÚRA 
Výtvarná výchova 1 1 1 0 0 3 0 3 

Hudobná výchova 1 1 1 0 0 3 0 3 

 
Výchova umením 0 0 0 1 1 1 1 2 

ZDRAVIE A POHYB Telesná výchova 2 2 2 2 2 10 0 10 

 
Spolu 27 29 31 31 33 115 36 151 

RUP – rámcový učebný plán  
ŠkUP – školský učebný plán 
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Učitelia 
 

Triedni učitelia: 
 
1. ročník: Mgr. Zuzana Jankulíková - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, I. kvalifikačná skúška, 
kvalifikovaná 
2. ročník: Mgr. Barbora Kubovčíková - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 
3. ročník: Mgr. Silvia Remišová - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, I. kvalifikačná skúška, 
kvalifikovaná 
4. ročník: Mgr. Adriana Tomaníková - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 
5. ročník: Mgr. Monika Hajduková Klimentová - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, 
telesná výchova 
6. ročník: Mgr. Katarína Chovanová, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, matematika a 
geografia 
7. ročník: Mgr. Michaela Csongrádyová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, čiastočne kvalifikovaná, 

výtvarná a hudobná výchova, výchova umením, svet práce 

8. ročník: Mgr. Beáta Strigáčová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, geografia, 

biológia a občianska výchova, 

 

Ostatní učitelia I. stupňa: 

- Mgr. Katarína Száková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 

- Mgr. Denisa Antoníková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 

- Mgr. Katarína Jánošová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, nekvalifikovaná 

- Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD. – vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, nekvalifikovaná 

- Mgr. Katarína Libičová - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, nekvalifikovaná 

Ostatní učitelia II. stupňa: 

- Mgr. Jana Bukovinová, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná,  nemecký jazyk,  

- PhDr. Ľudmila Učníková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 1. kvalifikačná skúška, 

kvalifikovaná, anglický jazyk 

- Mgr. Zuzana Vojčeková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, chémia, kvalifikovaná 

- PaedDr. Ivan Brodenec – vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, kvalifikovaný, informatika, 

- PaedDr. Monika Jagnešáková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, slovenský jazyk 

a literatúra, dejepis,  

- Ing. Juraj Droppa – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, nekvalifikovaný, občianska výchova 

- Mgr. Tomáš Pivarči – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, čiastočne kvalifikovaný, fyzika, Viac ako 

peniaze, Svet podnikania, 

- Mgr. Zuzana Kellnerová – vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa, matematika, kvalifikovaná 
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- Mgr. Eva Lašová – vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa, I. kvalifikačná skúška, anglický jazyk, 

kvalifikovaná 

- PaedDr. Juliana Kánová - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, na materskej 

dovolenke, 

- Mgr. Zuzana Fečová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, slovenský jazyk a literatúra ,biológia, 

čiastočne kvalifikovaná, na materskej dovolenke 

- Mgr. Miriam Lakatošová, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, slovenský jazyk a literatúra, 

kvalifikovaná 

- Mgr. Michal Procházka, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, dejepis, kvalifikovaný 

Školský klub detí:  

- Mgr. Katarína Száková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 

- Mgr. Denisa Antoníková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 

- Mgr. Katarína Jánošová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, nekvalifikovaná 

- Mgr. Soňa Chlebničanová, PhD. – vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, nekvalifikovaná 

- Mgr. Katarína Libičová - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, nekvalifikovaná 

Školská psychologička: 

- Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD., vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, kvalifikovaná – 

materská dovolenka do 16. 04. 2014 

- Mgr. Jana Kvietiková, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, zastupovanie M. 

S. Vaňovej počas materskej dovolenky 

Asistentky učiteľa:  

- Mgr. Barbora Soroková –  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 

- PhDr. Petra Gazdíková Böhmová, PhD. – vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, kvalifikovaná 

Manažér školy:  

- Ing. Juraj Droppa  

Zástupkyňa manažéra:  

- Ing. Jana Roháriková 

Personál školy zabezpečujúci záujmové krúžky a mimoškolskú činnosť: 

- Mgr. Michaela Csongrádyová 

- PhDr. Ľudmila Učníková 

- Mgr. Katarína Száková 

- Mgr. Sona Chlebničanová, PhD. 

- PaedDr. Monika Jagnešáková 

- Mgr. Tomáš Pivarči 

- Mgr. Jana Mechelová 

- externisti 
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Obslužný personál:  

- Ing. Roman Mračko – účtovníctvo  

- Ing. Roman Vrťo – správa webovej stránky a mailových konferencií  

Spolupracujúci dobrovoľníci:  

- Rastislav Vajda – grafická úprava papierovej žiackej knižky pre 2. stupeň  

- Blanka Kolenová – klinický logopéd  

- rodičia detí 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 
 

 Waldorfská pedagogika - seminár, kde sme sa zoznámili s hlavnými princípmi tejto 

pedagogiky s praktickými ukážkami, ktoré sú aplikovateľné aj v našej praxi. 

 Klub moderného učiteľa - Vysoko efektívne učenie pod vedením T. Pivarčiovej 

 Seminár Ako učiť angličtinu na 1.stupni 

 Hejného matematika - učenie matematiky novou metódou podľa profesora Hejného, ktorú 

aplikujeme do vyučovania v prvom ročníku 

 Voda je život – seminár s environmentálnou tematikou 

 Roadshow moderný učiteľ 

 Klub moderného učiteľa – práca s interaktívnou tabuľou a programom „Kartičky“ 

 Psychohygiena učiteľa - význam psychohygieny ako prevencie pred syndrómom vyhorenia – 

praktický seminár 

 Comenia script – školenie, osvojovanie a skúška z tohto druhu písma, ktorý zavádzame v 1. 

ročníku. 

 Klub moderného učiteľa – práca s programom RNA 

 Interné vzdelávanie učiteľov 1. a 2. stupňa s cieľom lepšieho prepojenia a pochopenia sa 

navzájom 

 Seminár pre učiteľov ANJ GROW WITH HARMONY AND PILGRIMS 

 Seminar  Planéta vedomosti – s p. Dandelovou, (interaktívna kniha nápadov) 

 Konferencia „Učiteľ nie je google“ 
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

 pravidelne sme informovali o dianí a aktivitách školy prostredníctvom webovej stránky školy 

(http://skolaufilipa.sk ) 

 pokračujeme v spravovaní FB stránky školy (https://www.facebook.com/skolaufilipa ) 

 prezentácia školy na celoslovenskej konferencii v Poprade „Učíme pre život“ 

 realizovali sme tri prípravné stretnutia s budúcimi prvákmi 

 v každom ročníku sa uskutočnili dve školy v prírode, ktoré boli tematicky zamerané 

 Týždeň mobility  – žiaci sa zapojili do týždňa mobility spolu s rodičmi na Cyklofeste 

 Banskobystrický maratón 2014 – škola mala dve štafety, ktoré odbehli spoločne polmaratón, 

 Pallace Athena – seminár pre učiteľov 1. stupňa, kde sme prezentovali naše aktivity. Žiaľ 

seminár pre 2. stupeň sa nezrealizoval, kvôli nízkemu počtu prihlásených.  

 Noc výskumníkov – ESC B.B. – Prezentuje prácu rôznych výskumníkov z rôznych odborov 

(chémie, geografie, telesnej výchovy, biológie a pod.) pod jednou strechou. 

 Happening – Deň starých rodičov - druháci Bystričanom pripomenuli, aby nezabúdali na 

svojich starých rodičov, pričom robili anketu, kde zisťovali, čo všetko si ľudia vážia na svojich 

starých rodičoch, či majú nejaké spomienky na nich, ktoré sa im vybavia v mysli a obdarovali 

svojich respondentov pohľadnicami, ktoré mohli poslať starým rodičom v Deň starých 

rodičov. 

 Tekvicové popoludnie s rodičmi v 1. ročníku – v rámci prehĺbenia vzťahov medzi rodičmi 
a školou, medzi rodičmi a deťmi, medzi rodičmi a rodičmi sme spolu vyrábali jesenné ikebany 

 Svetový deň behu – spolu s deťmi (3. – 4. ročník) sme  tento deň oslávili symbolickým behom 

na Námestie SNP, kde sme oslovili niekoľko Bystričanov.  Naučili sme ich, že aj beh môže mať 

svoj sviatok.  

 ,,Marec – mesiac knihy“  – literárny mesačný projekt na 1.stupni aj 2. stupni 

 Deň tanca – V tento deň sme pripravili pre 1. stupeň aktivity zamerané na tanec  – mali 
možnosť sa naučiť jednoduché kroky či choreografiu rôznych tanečných štýlov. 

 Noc výskumníkov  pre žiakov 2. st. - rozprávali sme sa s naozajstnými vedcami, 
vysokoškolskými profesormi a šikovnými študentmi o svete vedy a techniky.  Zákonitosti  
fyziky, chémie, matematiky, biológie a geografie sme spoznávali prostredníctvom pokusov,  
ktoré sme si vyskúšali a s pomocou vedcov zdôvodňovali 

 Vianočné dielne  – akcia spojená s rodičmi a priateľmi školy, kde sme mali možnosť pracovať 

a niečo pekné vianočné si vyrobiť v šestnástich dielničkách + jedna dielnička bola cukrová. 

Akcia bola obohatená o mňamkosúťaž, ktorú opäť vyhrala pani Feiková. 

 Envirotýždeň – celý týždeň venovaný environmentálnej tematike. V rámci týždňa sme sa 

zamerali hlavne na zdravú výživu. Projekt bol ukončený  školským piknikom, na ktorý boli 

pozvaní rodičia a verejnosť a kde mali možnosť absolvovať rôzne stanovištia. 

 

 

http://skolaufilipa.sk/
https://www.facebook.com/skolaufilipa
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 Tento rok sa konal II. ročník Envirofilmáčiku. Žiaci videli rôzne filmy z ponuky Envirofilmu, 

diskutovali na videné témy a hlasovali za film, ktorý ich najviac oslovil. Žiaľ záver festivalu 

nám nevyšiel podľa predstáv, pretože sme si neustriehli termín ukončenia Envirofilmu a tým 

pádom naše hlasy nešli na celkové finále. 

 Spoznávanie Európy – celoškolský triedny projekt pre žiakov 8. ročníka, ktorí mali jedinečnú 

možnosť spoznať cestovateľské zážitky rodičov svojich spolužiakov. 

 Tajný život mobilu - Jedná sa o pilotný projekt Živice s podporou nadácie Orange, ktorého 

hlavným cieľom je rovesnícke vzdelávanie v oblasti mobilov (uvedomenie si odkiaľ 

pochádzajú jednotlivé komponenty mobilných zariadení a aké dosahy majú na životy ľudí 

mimo vyspelého sveta) 

 Projekt spolupráce so Základnou školou v Srbsku s názvom „Po stopách našich krajanov 

žijúcich v zahraničí“ Žiaci si vytvorili a vzájomne vymenili svoje profily so žiakmi v Srbsku  a 

komunikáciou cez Skype a Facebook si vymenili informácie o škole, rodine a zvykoch počas 

vianočných sviatkov Žiaci sa ďalej oboznámili s tvorbou srbských insitných umelcov. Pavel 

Cicka a Pavel Hajko sú rodáci z Kovačice a vo svojej tvorbe vyjadrujú  pocity a nálady z 

prostredia, v ktorom žijú.  Svoje poznatky a dojmy deti vyjadrili na plagátoch. 

 Deň hasičov – Stretnutie s hasičským zborom sa uskutočnilo v hasičskom dome. Osvieženie 

vodnou striekačkou a následné vysušenie silným ventilátorom bolo pre deti perfektným 

spestrením. Na záver nás ujo hasič oboznámil s technikou, pomocou ktorej hasiči zachraňujú 

ľudské životy. 

 Školský ples pre rodičov a priateľov školy u Filipa 

 Počas roka sme zorganizovali aj Rodinné besiedky, kde si žiaci 1. stupňa pripravili program 

pre rodičov 

 Slávnostné čítanie vysvedčení pre rodičov a priateľov školy u Filipa 
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Školské projekty 
 

V školskom roku 2013/2014 sme s pomocou rôznych partnerov vytvorili alebo pokračujeme v tvorbe 

a praktizovaní nasledovných zaujímavých celoškolských projektov: 

Zelená škola: 

- Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-

School 

- Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá 

povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti. Žiaci sú súčasťou 

pracovného tímu – Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, 

odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a 

následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity 

zrealizovať. 

- V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy  

vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia. 

- Ciele, ktoré si škola stanovila v rámci projektu:  

1. Vybudovať do konca júna 2013 značené stanovište náučného chodníka – arborétum z 

krov a stromov, ktoré sú charakteristické pre oblasť – Malachov-Ortúty, Banská Bystrica. 

Cieľ sa zatiaľ nepodarilo naplniť. 

2. zvýšenie počtu zelene  na škole. Cieľ sa nám úspešne podarilo naplniť 

Živé knižky: 

- V priebehu roka sme  na 2. stupni rozbehli projekt „Živé knižky“ v spolupráci s Amnesty 

International. Jedná sa o „čítanie“ skutočných  príbehov ľudí. „Knižky“ nás vtiahli do 

života hodnôt, spomienok, znášanlivosti, rasizmu a dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí, 

ktorí vďaka dobrovoľníctvu precestovali rôzne krajiny sveta a podelili sa o svoje zážitky a 

pocity. 

 

Viac ako peniaze: 

- je názov vzdelávacieho programu Junior Achievement Slovensko (JASR) a Slovenskej 

bankovej asociácie (SBA), ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných 

a stredných škôl a naučiť ich finančnému plánovaniu svojej budúcnosti. Primárnou 

cieľovou skupinou projektu sú žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníkov 

stredných škôl 
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Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Súkromná základná škola sídli v priestoroch Základnej školy na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici. 

Škola má v prenájme  osem vyučovacích tried, dve jazykové učebne, knižnicu, „informatickú“ 

miestnosť, štyri kabinety, pričom sa jedná o priestory  na samostatných podlažiach oddelených od 

priestorov ZŠ Bakossova. Pre pohybovú výchovu sú pre žiakov Súkromnej základnej školy k dispozícii 

vonkajšie telovýchovné plochy a telocvičňa, ktoré sú v správe ZŠ Bakossova. Telovýchovné plochy sú 

zabezpečené oplotením. Žiakom Súkromnej základnej školy je vyhradený na telovýchovných plochách 

a v telocvični čas a priestor tak, aby nedochádzalo k časovej a priestorovej kolízii s inými aktivitami. 

Stravovanie pre žiakov je zabezpečené v školskej jedálni ZŠ Bakossova. Pre výdaj stravy žiakom 

Súkromnej základnej školy je vyhradený v školskej jedálni čas a priestor tak, aby nedochádzalo 

k časovej a priestorovej kolízii s inými stravníkmi školskej jedálne. Pitný režim je zabezpečený pri 

obede aj počas celého dňa v triedach. 

Škola je dobre vybavená učebnicami a učebnými pomôckami, pri výučbe rôznych predmetov je 

využívaný výučbový SW. Pre ďalšie štúdium a prácu žiakov a aj učiteľov je k dispozícii dobre vybavená 

školská knižnica. Literatúra, učebnice, učebné pomôcky a výučbový SW sú priebežne dopĺňané.  

Jednou z priorít školy pri výučbe i pri bežnej prevádzke školy je využívanie informačných 

a komunikačných technológii. Z toho vychádza aj vybavenie školy touto technikou. V 7 triedach sú 

nainštalované interaktívne tabule. Naším cieľom nie je len to, aby žiaci vedeli ako počítač funguje 

a ako sa dá používať, ale hlavne to, aby ho deti používali často a zmysluplne. Preto majú žiaci v každej 

triede k dispozícii niekoľko počítačov (v prvom ročníku 3, v druhom ročníku 3, v treťom 3 a vo štvrtom 

a vyšších ročníkoch po 4 počítače), ktoré využívajú  pri svojej práci na rôznych predmetoch. Počítače 

v jednotlivých triedach sú prepojené do počítačovej siete. Okrem toho máme zriadenú učebňu 

informatiky – desať notebookov. Hodiny informatiky sú delené, vďaka čomu má na informatike každý 

žiak svoj notebook. Triedny učiteľ a učiteľ angličtiny má k dispozícii osobný notebook pre skvalitnenie 

a zefektívnenie jeho prípravy na vyučovanie. 
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Hospodárenie školy za kalendárny rok 2013 
 

Prevádzka školy a platy personálu sú hradené zo štátneho rozpočtu. Rodičia hradia spotrebu 

materiálu a služby spojené s účasťou dieťaťa na vyučovaní, ako sú bežné učebné pomôcky a služby.  

Základná škola v roku 2013 hospodárila so stratou vo výške 9 768 EUR. Strata bola uhradená zo 

ziskov minulých rokov Normatívne aj nenormatívne prostriedky pridelené so štátneho rozpočtu boli 

vyčerpané bez zvyšku.  

Základná škola nenadobudla z prostriedkov štátneho rozpočtu žiaden majetok. Prostriedky získané na 
vzdelávacie poukazy boli použité na nákup materiálu a služieb spojených so zabezpečením krúžkovej 
činnosti. 

 

Príjmy   

Štátny rozpočet MŠ SR 303 355 

              z toho asistent učiteľa 10 800 

              z toho vzdelávacie poukazy 3 793 

Podnikateľská činnosť 15 

Príspevky a dary 86 278 

Spolu 389 648 

 
Presun z roku 2012          8 979 
 

Výdaje   

mzdy a poistné 205 095 

prevádzka 193 532  

             v tom: materiál 24 691 

                       nájomné 43 660 

                       služby 115 461 

                       energie, voda a komunikácie 5 329 

                       dopravné 3 448 

                       cestovné náhrady 388 

                       údržba 555 

z prevádzky na V/V proces 81 884 

z prevádzky na vzdelávanie učiteľov 5 193 

Spolu 398 627 

 

Hospodársky výsledok za rok 2013 -9 768 

údaje v EURO  
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Rozsah a kvalita poskytovaných služieb 
 

Rozvoj vedomostí, zručností a záujmovej orientácie žiakov v jednotlivých oblastiach poznania a 

činnosti – vyučovacie hodiny boli organizované nielen v učebniach, ale aj v múzeách, knižnici, na 

plavárni, prostredníctvom vychádzok, výletov, prednášok, exkurzií: návšteva SHMÚ, Noc výskumníkov 

v OC Európa, Martin - Národný cintorín, výlet do Banskej Štiavnice a pod.  

- žiaci prvého ročníka prešli logopedickou depistážou – na základe odporúčaní triednych učiteliek 

bolo niekoľko detí diagnostikovaných v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie (CPPPaP) a Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), prebehla následná 

komunikácia a úprava v požiadavkách na týchto žiakov  

- v školskom roku 2013/14 bolo desať žiakov vzdelávaných podľa individuálnych vzdelávacích plánov 

(na základe odporúčaní CPPPaP a CŠPP), ďalším jedenástim sa podmienky vzdelávania upravovali na 

základe odporúčaní (pričom títo žiaci nemali vypracované individuálne vzdelávacie plány)  

- na základe odporúčaní CPPPaP a CŠPP pracovali v škole v školskom roku 2013/14 traja asistenti 

učiteľa, ktorí striedavo pomáhali pri vzdelávaní žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami v 

jednotlivých triedach. 

- počas celého šk. roka boli žiakom, rodičom a učiteľom poskytované  služby školského psychológa - 

najmä individuálne a skupinové poradenstvo, konzultačná činnosť, diagnostikovanie žiakov, besedy a 

preventívne aktivity v triedach. 

Starostlivosť o talentovaných žiakov  

- žiakom s nadaním bolo umožnené napredovať v určitých vzdelávacích oblastiach vlastným tempom 

(boli použité didaktické materiály z vyšších ročníkov, prípadne pracovné listy rozširujúce základné 

učivo), pričom tieto postupy boli konzultované s rodičmi žiakov  

- žiakom s nadaním bolo umožnené zapojiť sa do vedomostných súťaží, v ktorých sa stali úspešnými 

riešiteľmi – výrazné talenty v literárno-dramatickej tvorbe mali možnosť pracovať v divadelnom 

krúžku a preukázať svoje schopnosti na viacerých podujatiach organizovaných školou, ale aj súťažne 

mimo školy. 

Externé hodnotenie školy 

- V školskom roku 2013/14 sme sa zapojili do externej formy spätnej väzby pre školu od spoločnosti 

Exam s ktorou spolupracujeme pri pravidelnom testovaní (KOMPARO) žiakov v 4., 6. a 8. ročníka. 

Spätná väzba bola realizovaná dotazníkovou metódou a tento rok bola zameraná na učiteľov 

a žiakov 2. stupňa.  
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Spolupráca s rodinou a s relevantnými inštitúciami a organizáciami 
 

 v šk. roku 2013/14 sme rozbehli novú formu komunikácie s rodičmi a širšou verejnosťou tzv. 

„Čaj o piatej u Filipa“, kde sme diskutovali na témy týkajúce sa školstva v škole, ale aj mimo 

školy – v komunitnom centre „Záhrada“ v Banskej Bystrici 

 zorganizovali sme workshop „Chceme vedieť viac“ so Zuzanou Humajovou v pamätníku SNP 

v Banskej Bystrici 

 pre efektívnejšiu spoluprácu školy a rodiny aj naďalej využívame triedne e-mailové 

konferencie 

 na pravidelných spoločných stretnutiach (konzultáciách) sa minimálne dvakrát ročne stretli 

rodičia, dieťa aj učiteľka, čím napĺňali myšlienku spoluzodpovednosti rodiny a školy za 

výchovu a vzdelanie dieťaťa 

 vzťahy s rodičmi sme vytvárali a rozvíjali už od prvého kontaktu s dieťaťom v škole (pri zápise, 

na predprváckom stretnutí...) 

 vďaka množstvu aktivít mimo vyučovania (besiedky, výlety, akcie ZRPŠ) sa prehĺbili vzťahy 

medzi samotnými rodičmi navzájom, medzi učiteľmi a rodičmi 

 pokračuje úspešná spolupráca rodičov a školy v rámci organizácie ZRPŠuF, výsledkom ktorej 

bolo niekoľko naplánovaných a uskutočnených spoločných podujatí pre rodiny detí školy a 

ich priateľov: Vianočné tvorivé dielne pre deti a ich rodičov, Splav Hrona, zber papiera...  

 aj v tomto školskom roku ZRPŠuF podporilo výchovnovzdelávací proces aj finančne z 2 %. 

Vďaka ich podpore škola kúpila nové interaktívne tabule. 

 turisticko-geografický krúžok spájal počas celého roka časť učiteľov a žiakov našej školy spolu 

s učiteľmi a gymnazistami zo Zvolena počas sobotňajších turistík 

 

  
 


