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Identifikačné údaje k  1. septembru 2015 

 

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

Adresa:   Jána Bakossa 5, 974 01 Banská Bystrica  

Telefón:   0911 253 181, 0905 363 372 

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. Lenka Mihalicová - riaditeľka školy 

    Ing. Juraj Droppa - manažér školy 

Rada školy:  Ing. Stanislava Miková  - zástupkyňa zriaďovateľa, predsedníčka RŠ 
Ing. Ingrid Kosová - zástupca zriaďovateľa 

   Mgr. Juraj Hipš - zástupca zriaďovateľa 
    Ing. Andrej Feik -  zástupca rodičov 
                             Ing. Ján Kučera - zástupca rodičov 
   Ing. Zuzana Luptáková  - zástupkyňa rodičov 
    Mgr. Silvia Remišová - zástupkyňa učiteľov   
    Mgr. Eva Lašová - zástupkyňa učiteľov 
   Mgr. Zuzana Jankulíková - zástupkyňa učiteľov 

http://www.skolaufilipa.sk/
mailto:skolaufilipa@skolaufilipa.sk
https://www.facebook.com/skolaufilipa
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Naši žiaci 
    
 

 

  

Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch k 1. septembru 2015 
K 1.09.2015 sme z celkového počtu 180 žiakov mali piatich žiakov z I. stupňa na domácom vzdelávaní. 

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

Počet žiakov 22 21 22 18 22 17 20 20 10 172 

Počet žiakov s individuálnym učebným plánom a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k 1. septembru 

2015 
 

 

Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka: 
V apríli 2016 bolo do prvého ročníka pre školský rok 2016/17 prihlásených 43 detí. V septembri 2016 nastúpilo do 1. ročníka riadne zapísaných 23 detí 

(z toho 1 študujúci v zahraničí). 

Počet žiakov v školskom klube detí: 
Školský klub navštevovalo 105 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 sa a spoluprácu medzi deťmi.

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

Počet žiakov 0 0 0 0 4 2 4 3 4 17 
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Naše ciele 
 

 

 

 

Ciele školy a ich vyhodnotenie 
Čo sme chceli v tomto školskom roku dosiahnuť? 
 cieľavedomejšia spolupráca s rodičovskou komunitou a ZRPŠ, 
 pokračovať v prierezovom predmete „Ako sa učiť“ vo všetkých ročníkoch na druhom stupni, 
 cieľavedomejšie zapracovanie vysoko-efektívneho vyučovania (Integrovaného vyučovania) na druhom stupni, 
 zamerať školenia učiteľov druhého stupňa v priebehu školskom roku na oblasť integrácie predmetov, 
 využívanie CLIL metódy vo vyučovaní na druhom stupni v predmete matematika, 
 pokračovať v projekte Zelená škola, 

 cieľavedomejšie nastavenie plánu osobnostného rozvoja pre učiteľov, 

 transformácia Školského klubu, 
 zapracovanie Sexuálnej výchovy/Výchovy k manželstvu a rodičovstvu do vyučovania ako prierezovej témy, 
 posilniť tému výchovy a tolerancie z hľadiska kritického myslenia, 
 získať grant na podporu vzdelávania a výchovy žiakov školy 
 predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie/nové priestory 
 obnovenie spolupráce s logopedičkou hlavne u žiakov prvého ročníka 
 

1. Systém hodnotenia žiakov 
- hľadali sme možnosti na zmapovanie a realizáciu nového systému hodnotenia žiakov 
- zapojenie sa do vzdelávania/Komenského inštitút 

2. Dohody so žiakmi 
- dohody zavádzané experimentálne v 5. ročníku/Dúha 
- dohody zavádzané experimentálne v rámci testovania NUCEM 9. a 5. ročníka 
- dohody zavádzané experimentálne v rámci testovania KOMPARO 

3. Viac autentických miest, ľudí, situácií - škola na rôznych miestach naraz 
- v rámci všetkých vyučovacích hodín využívanie ponúk a možností Banskej Bystrice a Banskobystrického regiónu s cieľom učiť a viesť deti 

k praktickým znalostiam, využitie blízkosť centra BB 
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4. Viac rovesníckeho vzdelávania 
- uplatňovanie princípu rovesníckeho vzdelávania nielen vo vyučovacom procese, ale hlavne v činnosti Školského klubu detí 

5. Organizácia vyučovacieho dňa na II. stupni 
- mapovanie možností zavedenia námetového vyučovania, plánovania tém 

- návšteva škôl, ktoré zavádzajú alternatívne metódy, nástroje a postupy vo vzdelávaní 

- vyhodnotenie získaných informácií a nastavenie prechodu k projektovému a námetovému vyučovaniu 

6. Rôzne formy vzdelávania rodičov 
- ponuka a realizácia vzdelávania pre rodičov zo strany školskej psychologičky 

- pozývanie rodičov na stretnutia pri rôznych výnimočných príležitostiach (napr. štrajk učiteľov) 

7. Vzdelávanie učiteľov zamerať na dva hlavné programy (Kritické myslenie,  Kognitívna neuroveda) 
- diskusie ku vzdelávaniu učiteľov – nie v čase osobného voľna, zvažovať finančné náklady, vysielanie učiteľov alebo organizovanie vzdelávania 

na škole, zmysluplnosť a opodstatnenosť niektorých školení, výber vzdelávania v súlade s cieľmi školy, akreditácie, kredity... 
 

8. Viac aktívneho občianstva v škole (Rozmanitosť, Sociálna spravodlivosť, rovnosť a ľudské práv, Globálna previazanosť, Udržateľnosť, Mier 
a konflikt) 

- zavádzanie daných tém do vyučovania v rámci všetkých predmetov, prostredníctvom prierezových tém, kampaní a projektov 

9. Viac aktívneho občianstva v škole 
- zavádzanie daných tém do vyučovania v rámci všetkých predmetov, prostredníctvom prierezových tém, kampaní a projektov 

 

10. Viac „súčasného“ dejepisu a viac dejepisu vo forme „hodnotového“ vyučovania 

- mapovanie situácie na škole, medzi kolegami a žiakmi, vo vyučovacom procese ohľadom zistenia vzťahu k dejinám vlastného národa, podstaty 

histórie pre vnímanie našej súčasnosti a celkový spôsob vyučovania dejepisu aj v súvislosti s občianstvom a vyučovaním občianskej náuky 

6 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
Aj v tomto školskom roku sme pracovali s dvomi formami hodnotenia detí: na I. stupni hodnotíme žiakov slovne, na II. stupni je hodnotenie 

kombinované – klasifikácia so slovným komentárom. 

 Na základe rozhodnutia pedagogickej rady školy ku klasifikovaným predmetom známkou na II. stupni patria: Slovenský jazyk a literatúra, 

Anglický jazyk, Matematika, Biológia, Geografia, Dejepis, Fyzika, Chémia, Občianska náuka a Informatika.  

 Vyučovacie predmety: voliteľný 2. cudzí jazyk (Nemecký jazyk alebo Francúzsky jazyk), Etická výchova, Výtvarná výchova, Telesná výchova, 

Hudobná výchova, Svet podnikania, Technika, Viac ako peniaze a predmet Ako to funguje? sú hodnotené slovom absolvoval.  

Podklady pre hodnotenie získava každý učiteľ školy priebežne, rôznymi metódami a formami. Na oboch stupňoch sa hodnotenie žiakov realizuje 
na základe Metodiky žiaka pre I. a II. stupeň. Celkové hodnotenie žiaka je zložené z dvoch úrovní vzdelávania sa:  

• úroveň vedomostí žiaka  
• proces učenia sa žiaka  
 
Učitelia si na I. stupni 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 na I. stupni prostredníctvom týždenných hodnotiacich listov, hodnotiacich žiackych knižiek 

a pravidelným týždenným informačným mailom (oba stupne). Okrem tohto písomného prevažne elektronického kontaktu s rodičmi máme 

zavedený systém plánovaných stretnutí rodičov, dieťaťa a učiteľa - tzv. „konzultácií“, ktorý realizujeme od školského roku 2014/15 na oboch 

stupňoch. Na II. stupni pokračujeme v spôsobe zaznamenávania a informovania sa navzájom prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. 

 

Polročne boli všetci žiaci školy testovaní z hlavných vyučovacích predmetov (SJL, MAT, ANJ). 

V školskom roku 2015/16 sme v II. polroku vydali 170 vysvedčení. Všetci žiaci školy prospeli v I. polroku školského roka 2015/16.  V II. polroku 

neprospel ani po absolvovaní komisionálnych skúšok 1 žiak. Jeden žiak vzdelávaný v zahraničí robil v auguste komisionálne preskúšanie 

z predmetu Slovenský jazyk a literatúra za 9. ročník. Komisionálnu skúšku celkovo absolvovalo 5 žiakov. Žiaci komisionálnu skúšku zvládli okrem 

spomínaného jedného úspešne. Piati žiaci 8. ročníka boli úspešní na  prijímacích skúškach na bilingválne gymnázia. 
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V nasledujúcej tabuľke je uvedený prospech žiakov v jednotlivých ročníkoch. 
Tabuľka 1: Prospech žiakov v šk. roku 2015/16 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 12 19 8 15 14 13 5 3 111 

Prospel veľmi dobre - 7 3 6 6 2 4 4 3 35 

Prospel - 2 - 4 1 1 3 10 4 25 

Neprospel - - - - - - - 1 - 1 
 

Tabuľka 2: Priemerná známka z jednotlivých predmetov (5. – 9. ročník) 

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

1. polrok 1,41 1,73 1,45 1,36 1,36 1,05 1,05 1,0 a a a 

2. polrok 1,72 1,56 1,64 1,20 1,40 1,08 1,40 1,0 a a a 

 

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

1.polrok 1,41 1,53 1,41 1,41 1,47 1,53 1,65 1,12 a a a - - 1,65 1,24 

2.polrok 1,35 1,47 1,24 1,00 1,35 1,12 1,29 1,06 a a a - - 1,65 1,82 

 

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

1.polrok 1,52 1,62 1,76 1,76 1,62 1,38 1,57 1,19 a a a - - 1,86 1,57 

2.polrok 1,60 1,70 1,85 1,45 1,65 1,25 1,60 1,25 a a a - - 1,65 1,50 

 

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

1.polrok 1,94 2,71 2,39 - 2,33 1,89 2,11 2,17 a - a - - 2,11 2,28 

2.polrok 2,20 2,30 2,55 - 2,50 1,75 1,85 1,65 a - a - - 2,15 2,30 

 

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

1.polrok 2,22 2,22 2,11 - 2,11 1,67 1,67 1,89 a - a - - 1,89 1,78 

2.polrok 2,30 2,00 2,56 - 1,89 1,33 1,89 1,44 a - a - - 2,00 2,00 
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Tabuľka 3: Priemer ospravedlnených a neospravedlnených vymeškaných hodín v jednotlivých ročníkoch 

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

 I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol - 

Ospravedlnené 36,23 33,38 25,23 22,59 18,10 24,05 21,58 28,74 209,90 

Neospravedlnené - - - - - - - - 0 

 

 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu 

 I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I. pol II. pol I. pol II. pol - 

Ospravedlnené 29,59 47,44 29,12 43,94 37,65 51,80 59,00 78,45 43,11 60,67 480,23 

Neospravedlnené - - - - 0,05 - 0,12 - - 0,22 0,39 

 

 

Cieľom školy je hodnotenie žiakov v maximálnej miere objektivizovať, zisťovať reálnu úroveň vedomostí a preto sa zapájame do rôznych 

vedomostných súťaží a medzinárodných meraní vedomostí. 

 V školskom roku 2015/2016 sme sa tak ako každý rok zapojili do projektu KOMPARO, v novembri 2015 v ôsmom, deviatom a v máji 2016 v 

štvrtom a šiestom ročníku s nasledovnými výsledkami.  

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). Škola sa po zverejnení výsledkov zaradila v 4. , 6.  a 8. roč.  medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku.  
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Tabuľka 4: Celkové výsledky školy v v jednotlivých testoch 

 

 

 

  

Slovenský jazyk 
a literatúra 

K5 K4 K4 K4 K4 K4 K6 K6 K6 K6 K6 K8 K8 K8 K9 K9 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

Priemerná úspešnosť 
žiakov našej školy 75,6 68,5 72,5 62,4 72,4 

 
58,8 60,2 56,2 53 64,6 78,9 60,3 70,6 67,3 52 63,1 

Priemerná úspešnosť 
žiakov v SR 60,9 59,8 56,8 48 49,4 

 
57,7 56 50,0 49,5 51,4 63,8 58,7 61,3 64,0 50,5 59,1 

% škôl, ktoré v teste 
dosiahli horší výsledok  89,8 78,7 95,9 94,9 99,6 

 
61,4 69,7 75,7 72,4 96,7 97,0 57,6 92,6 67,5 65 71,8 

Matematika 
K5 K4 K4 K4 K4 K4 K6 K6 K6 K6 K6 K8 K8 K8 K9 K9 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

Priemerná úspešnosť 
žiakov našej školy 67,9 73,5 76,3 81,7 77,8 

 
67,7 66,3 62,7 58,5 67,6 69,1 62,7 52 67,1 43 55,0 

Priemerná úspešnosť 
žiakov v SR 51,9 64,6 52,6 66,8 58,6 

 
62,9 60,3 56 58,9 56,4 60,4 57,4 46,7 64,2 43,9 60,7 

% škôl, ktoré v teste 
dosiahli horší výsledok 92 77,8 97,9 94,1 98,8 

 
63,5 74,2 74,8 49,6 88,4 77,0 73,1 77,4 62,1 51,4 32,0 

Prírodoveda/ 
Prírodovedný blok 

K5 K4 K4 K4 K4 K4 K6 K6 K6 K6 K6 K8 K8 K8 K9 K9 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

Priemerná úspešnosť 
žiakov našej školy 75,8 81,4 72,3 69,1 79 

 
71,2 42,1 60,9 64,2 60,1 75,8 57,3 27,1 69,8 - - 

Priemerná úspešnosť 
žiakov v SR 60,3 75,6 51,5 46,3 51,6 

 
63,0 35,8 44,2 57,1 47,4 68,3 53,1 31,7 57,7 - - 

% škôl, ktoré v teste 
dosiahli horší výsledok 94,9 76,3 96,9 96,9 98,8 

 
77,9 78,7 94,4 82,7 91,7 85,5 72,1 35,6 91,3 - - 
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V školskom roku 2015/2016 boli po prvý krát testovaní žiaci 5. ročníka v povinnom testovaní T5-2015 v predmetoch matematika a slovenský 
jazyk a literatúra.  

Tabuľka 5: T5-2015 

 

  

Všeobecné 
študijné 

predpoklady 

K5 K4 K4 K4 K4 K4 K6 K6 K6 K6 K6 K8 K8 K8 K9 K9 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

Priemerná úspešnosť 
žiakov našej školy 73,9 69,7 70,5 60,5 80,7 

 
67,2 52,8 63,2 60,8 69 70,6 53,5 67,1 68,5 - - 

Priemerná úspešnosť 
žiakov v SR 59,3 59,6 53,2 54 57,3 

 
56,3 54,5 57,4 57,7 57,4 60,6 54,6 59,4 59,7 - - 

%  škôl, ktoré v teste 
dosiahli horší výsledok  93,2 83,1 96,4 77,3 100 

 
87,5 40,6 77,6 70,1 93,4 92,7 50,1 88,8 87,7 - - 

Vlastiveda/ 
Spoločenský blok 

K5 K4 K4 K4 K4 K4 K6 K6 K6 K6 K6 K8 K8 K8 K9 K9 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

Priemerná úspešnosť 
žiakov našej školy 64,2 66,1 55 67,1 77,2 

 
61,7 42,9 64,1 51,1 51,4 82,9 51 41,4 50,4 - - 

Priemerná úspešnosť  
žiakov v SR 61,5 64,8 51,5 54,6 64,3 

 
58,6 43,9 49,5 52 48,1 60,8 48,2 40,2 50,2 - - 

% škôl, ktoré v teste 
dosiahli horší výsledok 60,2 56 68,6 89,8 92,6 

 
62,4 45,2 ˇ91,6 50,4 61,2 96,4 66,5 63,4 52.2 - - 

T5-2015 
2015/2016 

MAT SJL 
Priemerná úspešnosť žiakov našej školy 79,47 87,19 
Priemerná úspešnosť žiakov v SR 61,99 66,62 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 17,48 20,57 
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            Naše výsledky 
 

 

 
V školskom roku 2015/16 naši žiaci deviateho ročníka absolvovali povinné Testovanie 9 (T9). Nasledujúce grafy znázorňujú porovnanie 
KOMPARA žiakov 9. ročníka a výsledkov z T9-2015 a z T9-2016. 

Graf 1: Grafické percentuálne porovnanie  výsledkov priemernej úspešnosti žiakov 9. ročníka z KOMPARA a  testovania T9-2015 v predmetoch 
Matematika a Slovenský jazyk a literatúra. 
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  Naše vzdelávanie 
 

 

 

 

 

Voľnočasová záujmová činnosť 2015/2016 

Tabuľka 6: Naše krúžky  

Krúžok Tematická oblasť 

Fairyland vzdelávacia 

Objavujeme prírodu  vzdelávacia  

Ruský jazyk vzdelávacia 

Extra English vzdelávacia 

DIGI vzdelávacia 

Akro joga telovýchovná a športová 

WingTsun telovýchovná a športová 

Florball telovýchovná a športová 

Šachový krúžok telovýchovná a športová 

Akro joga telovýchovná a športová 

Náboženstvo spoločensko-vedná 

Hamky mňamky pracovno-technická 

Klavír esteticko-výchovná 

Výtvarný krúžok esteticko-výchovná 

Divadelný krúžok esteticko-výchovná spoločensko-vedná 

ÚĽUV esteticko-výchovná; pracovno-technická 

 

V školskom roku 2015/2016 sme pokračovali v aktivitách a podujatiach z predošlého obdobia a zapojili sme sa do rôznych súťaží, projektov, 

kampaní a olympiád. Celá naša činnosť je zaznamenaná pre I. a II. stupeň aj v podrobných mesačných prehľadoch. 

So svojimi úspechmi sa žiaci I. stupňa pochválili svojim rodičom pri čítaní vysvedčení, ktoré sa uskutočňujú v jednotlivých triedach a 

koncoročné slávnostné čítanie vysvedčení sa konalo v Misijnom dome v Banskej Bystrici. Triedy II. stupňa mali individuálne odovzdávanie 

vysvedčení, Dúha si odovzdala koncoročné vysvedčenie v Španej doline.  
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Súťaže a olympiády 

Naši žiaci sa zúčastnili mnohých zaujímavých súťaží a olympiád, v ktorých sa umiestnili na popredných miestach, úspešne reprezentovali našu 

školu a dosiahli vynikajúce výsledky. Cieľom našej účasti vo všetkých súťažiach je viesť deti k získaniu skúseností a zážitkov bez ohľadu na ich 

konkrétne umiestnenie. Oceňujeme tak zapojenie a účasť každého nášho žiaka. 

I. stupeň: Maksík, Literárny oriešok, Všetkovedko, Celé Slovensko číta deťom, Matematický klokan, Chodecká liga, Maľujem, milujem Banskú 

Bystricu, BB Spelling Bee, Zelená súťaž, Biatlon Mania Shoot and Run Banská Bystrica, Sládkovičova lipa,...  

 

II. stupeň: Horehronské hry, EnglishOne, Debatiáda, iBobor, Junior náboj, G-robot, Krajské kolo – stolný tenis, Všetkovedko, Expert Geniality 

Show, Olympiáda v ANJ, GEG a MAT,  Matematický expres, Zápisník cestovateľa, Žiacka vedecká konferencia, Biatlon Mania Shoot Run, 

Hviezdoslavov Kubín, súťaže v atletike, Sládkovičova lipa, Matematický klokan, Maks,  

 

Školy v prírode 2015/2016 

  I. stupeň: 

 Bádateľská ŠvP -  žiaci I. stupňa školský rok rozbehli na ŠvP v Ľubietovej. 
 Lyžiarska ŠvP -  žiaci 4., 6. a 9. ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Donovaloch.  
 Cyklistická ŠvP - žiaci 3. ročníka absolvovali svoju „kolieskovú“ ŠvP v Osrblí zameranú na dopravnú výchovu. 
 Plavecká ŠvP - žiaci 1. a 2 ročníka sa zúčastnili na chate Zbojská svojej plaveckej ŠvP s témou Olympiáda.  

 
II. stupeň: 

 Anjelská ŠvP - žiaci 5. ročníka spolu so svojimi novými spolužiakmi so 7. ročníka zrealizovali „adapťák“ v Telgárte. 
 Turistická ŠvP - žiaci 7. ročníka absolvovali turistickú školu v prírode v Banskej Štiavnici. 
 Jazdecká ŠvP - žiaci 5. ročníka strávili svoju ŠvP v Žarnovici a svet spoznávali z chrbta koníkov. 
 Tematická ŠVP - žiaci 8. ročníka si zorganizovali zaujímavú ŠvP „Vlakom po Slovensku“ v regiónoch severného a východného Slovenska. 
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Školské učebné plány 
V septembri 2015 sme aktualizovali školský vzdelávací program I. stupňa základnej školy, školský  vzdelávací program II. stupňa základnej 

školy a výchovný program I. 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 - I. stupeň 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUP – rámcový učebný plán 
ŠkUP – školský učebný plán 
Druhý cudzí jazyk - voliteľný 
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Tabuľka 6: Školský vzdelávací program - II. stupeň 

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

MATEMATIKA A PRÁCA 
S INFORMÁCIAMI 

Matematika 4 4 5 5 5 19 3 23 

Informatika 1 1 1 0 0 2 1 3 

ČLOVEK A PRIRODA 

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

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

Chémia 0 1 1 1,5 1,5 4 1 5 

Biológia 2 2 2 1 1 5 3 8 

ČLOVEK A 
SPOLOČNOSŤ 

Dejepis 1 1 2 2 2 6 2 8 

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

Občianska náuka 1 1 1 1 1 4 1 5 

Svet podnikania 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viac ako peniaze 0 0 0 1 1 0 2 2 

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 27 29 29 29 115 25 141 
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Pedagogickí zamestnanci 
Triedni učitelia: 
1. ročník: Mgr. Silvia Remišová   - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, I. kvalifikačná skúška, kvalifikovaná  
2. ročník: Mgr. Denisa Antoníková   - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 
3. ročník: Mgr. Zuzana Jankulíková   - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, I. kvalifikačná skúška, kvalifikovaná 
4. ročník: Mgr. Eva Garecová   - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 
5. ročník: Mgr. Beáta Strigáčová   - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, geografia a biológia 

6. ročník: Mgr. Veronika Kvaková   - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, slovenský jazyk a francúzsky jazyk 
 Mgr. Daniela Guffová PhD.  - vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa, matematika, kvalifikovaná 

7. ročník: Mgr. Monika Hajduková Klimentová - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, telesná výchova 
8. ročník: Mgr. Katarína Chovanová  - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, matematika a geografia 

9. ročník: Mgr. Michaela Csongrádyová  - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, čiastočne kvalifikovaná, výtvarná a hudobná výchova 

 

Ostatní učitelia I. stupňa: 

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

- Mgr. Monika Poliaková    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 

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

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

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

- Mgr. Barbora Soroková    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, nekvalifikovaná 

Ostatní učitelia II. stupňa: 

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

- PhDr. Ľudmila Učníková   - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, I. kvalifikačná skúška, kvalifikovaná, anglický jazyk 

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

- Mgr. Michal Chrenka    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaný, informatika a technika 
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- Mgr. Michal Procházka    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaný, dejepis a občianska náuka  

- Mgr. Lenka Mihalicová    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, II. kvalifikačná skúška, kvalifikovaná, dejepis 

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

- Mgr. Lucia Kotúľová    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, slovenský jazyk a etická výchova 

- PhDr. Jana Hakelová    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, I. kvalifikačná skúška, kvalifikovaná, nemecký jazyk 

- Mgr. Aneta Chlebničanová   - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná, občianska náuka, dobrovoľníčka 

- Bc. Mária Francúzová    - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, nekvalifikovaná, francúzsky jazyk 

- Mgr. Zuzana Fečová    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, slovenský jazyk a biológia, na materskej dovolenke 

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

- Mgr. Katarína Lešková    - vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa, kvalifikovaná, na materskej dovolenke 

 

Školský klub detí:  

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

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

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

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

- Mgr. Barbora Soroková    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, nekvalifikovaná 

Školská psychologička: 

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

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

Asistentky učiteľa:  

- Mgr. Lucia Petrincová    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 

- Mgr. Soňa Tužinská    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 

- Mgr. Jana Kovalčíková    - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná 
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Manažér školy:  

- Ing. Juraj Droppa  

 

Asistentka manažéra:  

- Ing. Jana Roháriková 

Personál školy zabezpečujúci záujmové krúžky a mimoškolskú činnosť: 

- Mgr. Katarína Jánošová 

- Mgr. Michaela Csongrádyová 

- PhDr. Ľudmila Učníková 

- Mgr. Katarína Száková 

- Mgr. Eva Lašová 

- externisti 

 

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 II. stupeň  

- Blanka Kolenová – klinický logopéd 

- Martin Dubovský a Peter Štít – tvorba a úprava fotografií zo školských akcií, rodičia detí 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 
 Vysokoefektívne učenie – interné vzdelávanie, workshop s Tatianou Piovarčiovou. 

 Kvalita školy – interné vzdelávanie s Martinom Krížom. 

 Odborný seminár „Poznaj svoje brušné svalstvo, driekovú oblasť a panvové dno“ – seminár zameraný na vyučovací proces TEV. 

 AMV - aktivizujúce metódy vo vyučovaní. 

 Kurz - Hejného matematika – základný kurz pre I. stupeň. 

 Moderný učiteľ 2015 – vedecká roadshow zameraná v tomto roku na informatiku. 

 Pallas Athéna - pracovné stretnutie zástupcov inovatívnych škôl v Poprade. 

 Seminár Macmillan – spôsoby motivácie pri rozprávaní a písaní príbehov na II. stupni. 

 Vzdelávanie – „Holokaust ako nástroj výchovy k postojom“ – stretnutie k danej odbornej téme v Bratislave. 

 Envirokonferencia - v Tatranskej Štrbe organizovaná Stromom života. 

 Prednáška/seminár - V. Burjan viac na tému „Komparo“. 

 Odborný seminár - „Moje mesto“ Nadácia Pontis, MsÚ BB. 

 Verejná diskusia - „Kam kráča naše školstvo“  CNK – Záhrada BB. 

 Odborná diskusia - návrh kampane vyzývajúcej k zmenám v školstve – Živica/Zvolen. 

 Stretnutie členov expertnej skupiny k projektu „Jedlá zmena“ vo Zvolene/Živica. 

 Konferencia Učíme pre život – účasť učiteľov na celoslovenskej konferencii Indícia  s prezentáciou našej práce. 

 Prednáška - na tému: Odmeny a tresty vo výchove detí školského psychológa  pre rodičov a učiteľov spojená s diskusiou.  

 R.A.U. o riadenom aktívnom učení – neformálne stretnutie  učiteľov vo Zvolene, ktorí nechcú o zmenách iba rozprávať, ale chcú zmeny robiť. 

 Konferencia Cesty k dobrej škole 2016 - neformálneho stretnutie v Bratislave, spoločne hľadanie cesty k zmene. 

 Školenie Oxford University Press – seminár pre učiteľov  II. stupňa ZŠ o žiakoch s dyslexiou a dysgrafiou,  o hodnotení detí na I. stupni. 

 Workshop - k interaktívnym učebniciam Click 1 – 4, ich prezentácia, ukážková hodina s ich použitím. 

 Moja prvá škola – vzdelávanie pre učiteľov I. stupňa k novému projektu. 

 Ciele a vízia školy – interné vzdelávanie s Anetou Chlebničanovou (NDS).
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 pravidelne sme informovali o dianí a aktivitách školy prostredníctvom webovej stránky školy: http://skolaufilipa.edupage.org/ 

 pokračujeme v spravovaní FB stránky školy: https://www.facebook.com/skolaufilipa/?ref=hl 

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

 realizovali sme dve prípravné stretnutia v sobotu s budúcimi prvákmi 

 v každom ročníku sa uskutočnili Školy v prírode, ktoré boli vždy tematicky zamerané 

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

 Týždeň dobrovoľníctva – škola sa zúčastnila tohto podujatia zorganizovaním besied s dobrovoľníkmi  

 Týždeň vedy - počas týždňa vedy sme navštívili katedru Fyziky na fakulte prírodných vied UMB 

 Európsky deň jazykov – spolupráca s Inštitútom vzdelávania Mateja Korvína, predstavenie projektu „Leadership“ 

 Čak Vednýodboris a jeho crew – vedecká roadshow spoznávanie fascinujúceho sveta vedy a vynálezov, ktoré hýbu svetom 

 Banskobystrický maratón 2015 – škola sa tradične zapojila do tejto verejnej aktivity 

 Happeningy – žiaci počas roka spovedali ľudí na námestí a získavali od nich potrebné informácie pri príležitosti Dňa starých rodičov, 
v mesiaci október, ktorý je venovaný úcte starým rodičom; Svetového dňa vody, Obchodovania s ľuďmi, ... 

 Obchodovanie s ľuďmi – zapojenie sa do celoslovenskej kampane v spolupráci s Človekom v ohrození, žiaci 7. ročníka/Lúka 

 ,,Marec – mesiac knihy“  – v období marca sme sa viac ako inokedy venovali na I. stupni aj II. stupni knihám 

 Noc výskumníkov  - žiaci II. stupňa sa zúčastnili  podujatia z oblasti vedy a techniky, pokusov a zaujímavých stretnutí s odborníkmi 

 Vedecká hračka - radosť z hry, poznanie netradičných hračiek a hier; motivácia na využitie vedomostí - to bolo základom tejto aktivity 

 Envirotýždeň – celý týždeň venovaný environmentálnej tematike a bezpečnosti so zameraním na naše nové priestory 

 Svetový meteorologický deň – návšteva v SHMÚ v Banskej Bystrici 

 Rodinné besiedky - počas roka sme organizovali besiedky, kde si žiaci I. stupňa pripravili zaujímavý program pre rodičov 

 Slávnostné čítanie vysvedčení - pre rodičov a priateľov školy u Filipa 

 Hodnotenie Zelených škôl - rada Zelenej školy rozhodla udeliť nám certifikát Zelená škola
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Školské projekty  
V školskom roku 2015/2016 sme uskutočnili zaujímavé celoškolské projekty: 

 

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, v ktorej sú žiaci súčasťou pracovného tímu – kolégia 
- analyzujú spolu so svoji mi koordinátormi 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. 
 

Viac ako peniaze: 

- vzdelávací program 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. 

 

Vysoko efektívne učenie: 

- hlavným cieľom projektu bolo zapojenie vysokoefektívneho vyučovania (Integrované tematické vyučovanie - ITV) od p. Kovalíkovej do 
edukačného procesu, vzájomná spolupráca učiteľov a prepojenie obsahu viacerých predmetov hlavne na II. stupni. 

 

Envirotýždeň 
Od 18. – do 22. 4. sa na našej škole v rámci Envirotýždňa uskutočnila návšteva všetkých žiakov a učiteľov nového areálu našej budúcej školy, 
žiaci sa venovali jeho plánovaniu, zariaďovaniu, úpravám. Nezabúdali pri tom, ani svoju bezpečnosť a taktiež životné prostredie. Pri budúcom 
zariaďovaní sa snažili využívať čo najviac odpadové, recyklované, ekologické materiály. Celý týždeň vyvrcholil v utorok 25.4. v našej jedálni, kde 
deti prezentovali svoje krásne projekty našim rodičom.  
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Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Súkromná základná škola sídlila v priestoroch Základnej školy na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici. Škola mala v prenájme  osem 

vyučovacích tried, dve jazykové učebne, knižnicu, „informatickú“ miestnosť, štyri kabinety. Priestory  boli na samostatných podlažiach 

oddelených od priestorov ZŠ Bakossova. Pre pohybovú výchovu boli pre žiakov Súkromnej základnej školy k dispozícii vonkajšie telovýchovné 

plochy a telocvičňa, v správe ZŠ Bakossova. Telovýchovné plochy sú zabezpečené oplotením. Žiakom Súkromnej základnej školy bol vyhradený 

na telovýchovných plochách a v telocvični čas a priestor tak, aby nedochádzalo k časovej a priestorovej kolízii s inými aktivitami. Stravovanie pre 

žiakov bolo zabezpečené v školskej jedálni ZŠ Bakossova. Pre výdaj stravy žiakom Súkromnej základnej školy bol vyhradený v školskej jedálni čas 

a priestor tak, aby nedochádzalo k časovej a priestorovej kolízii s inými stravníkmi školskej jedálne. Pitný režim bol 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 10 triedach boli 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 (14 na prvom a 17 na druhom stupni), ktoré využívali  pri svojej práci na rôznych predmetoch. Počítače v jednotlivých 

triedach boli prepojené do počítačovej siete. Okrem toho bola zriadenú učebňu informatiky – desať notebookov. Hodiny informatiky boli 

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 2015 
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 2015 hospodárila so stratou vo výške 11 232 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. 

 

 
 
 

 

 

Výdaje   

Mzdy a poistné 430 834 

Prevádzka 201 446  

             v tom: materiál 18 304 

                          nájomné 67 552 

                          služby 101 626 

                          energie, voda a komunikácie 11 073 

                          dopravné 2 236 

                          údržba 154 

z prevádzky na V/V proces 99 457 

z prevádzky na vzdelávanie učiteľov 3 451 

Bežné transfery jednotlivcom 1 687 

Spolu 633 967 

Príjmy   

 Štátny rozpočet MŠ SR 419 436 

             z toho asistenti učiteľa 24 570 

             z toho vzdelávacie poukazy 5 814 

Podnikateľská činnosť 0 

Príspevky a dary 214 531 

Spolu 633 967 
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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, vo Zvolene, Banskej Štiavnici a pod.  

V školskom roku 2015/16 bolo 17 žiakov vzdelávaných podľa individuálnych učebných plánov (na základe odporúčaní CPPPaP a CŠPP) a na 

základe špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Na základe odporúčaní CPPPaP a CŠPP pracovali v škole v školskom roku 2015/16 traja 

asistenti učiteľa, ktorí striedavo pomáhali pri vzdelávaní žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami v jednotlivých triedach. 

Počas celého školského 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. 

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. Mohli sa zapojiť 

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. 
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Spolupráca s rodinou a s relevantnými inštitúciami a organizáciami 

 v školskom roku 2015/16 sme pokračovali v komunikácii s rodičmi a širšou verejnosťou organizovaním rôznych stretnutí v priebehu roka,  

kde sme diskutovali na témy týkajúce sa hlavne školstva a vzdelávania, 

 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 – Stretnutie rodičov s rodičmi (pri zápise, na 

predprváckych stretnutiach..) 

 ponúkli sme rodičom vzdelávanie na tému Odmeny a tresty vo výchove detí 

 vďaka množstvu aktivít mimo vyučovania (besiedky, výlety, akcie ZRPŠ) sa prehĺbili vzťahy medzi samotnými rodičmi navzájom, medzi 

učiteľmi a rodičmi, učiteľmi navzájom 

 pokračuje spolupráca rodičov a školy v rámci organizácie ZRPŠuF, výsledkom ktorej bolo niekoľko naplánovaných a uskutočnených 

spoločných podujatí pre rodiny detí školy a ich priateľov: splav Hrona, zber papiera, čistenie Laskomerskej doliny, Šarkaniáda 

 aj v tomto školskom roku ZRPŠuF podporilo výchovnovzdelávací proces prostredníctvom financií z 2 %, 

 účasť školy na Cyklofeste, Týždňa dobrovoľníctva a rôznych podujatí v rámci mesta BB 

 

  

Fotodokumentácia z uvedených akcií, aktivít a podujatí sa nachádza  
na webovej stránke školy v časti fotoalbum a galéria:  
http://skolaufilipa.edupage.org/album/? 
http://galeria.skolaufilipa.sk/ 
 

viac nájdete aj na našej FB: https://www.facebook.com/skolaufilipa/?ref=hl 

http://skolaufilipa.edupage.org/album/
http://galeria.skolaufilipa.sk/
https://www.facebook.com/skolaufilipa/?ref=hl

