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1. Údaje o škole 
 
Názov školy: Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Adresa: Golianova 8, Banská Bystrica, 97401 

Telefónne číslo: 048/4145385 

Webové sídlo: https://zsgolianova.edupage.org/ 

Adresa elektronickej pošty: zsgolianova@gmail.com 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko funkcia 

PaedDr. Peter Zlevský riaditeľ školy 

Mgr. Pavol Babic zrš pre športovú činnosť 

Mgr. Viera Komanová zrš pre výchovno vzdelávaciu činnosť 

Mgr. Zuzana Valentová zrš pre pedagogicko organizačnú činnosť 

 
 

Rada školy 

Meno a priezvisko funkcia Skupina, za ktorú bol člen volený/delegovaný  

Dana Cibuľková predseda 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 
PhDr. Marcel Pecník člen 

Ing. Mgr. Dávid Kapusta člen 

Ing. Martin Úradníček člen 
Mgr. Ján Pecník člen 

za rodičov 
Ján Tomaška  člen 
Bc. Branislav Srnka  člen 
Mgr. Peter Kollárik člen 

Jana Kupčová člen za ostatných zamestnancov 
Mgr. Juraj Laubert člen 

za pedagogických zamestnancov 
Mgr. Sylvia Pechová člen 

 

2. Údaje o zriaďovateľovi 
 
Názov zriaďovateľa: Mesto Banská Bystrica 

Sídlo: Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica 

Telefónne číslo: 048/43 30 321 - 322 

Adresa elektronickej pošty: podatelna@banskabystrica.sk 
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3. Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov 
riaditeľa školy 

V šk. roku 2020/21 sa všetky zasadnutia konali online cez aplikáciu Zoom. 
 

Názov orgánu Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Rada školy Podľa potreby 
 

Vyjadrenia k predkladaným 
materiálom V súlade s  § 5 ods. 7 

zákona 596 /2003 Z. z. 

Pedagogická rada 6x do roka Zaoberali sa pedagogicko-
organizačnými otázkami výchovno-

vzdelávacej činnosti 

Metodické združenie 1.-4.roč. Podľa potreby 
zvoláva vedúci 

Zaoberali sa pedagogicko-
didaktickými otázkami a výchovno-

vzdelávacími aktivitami, napr. 
inovácii školského vzdelávacieho 
programu a rozvíjaní profesijných 

kompetencií pedagogických 
zamestnancov .  

 

Metodické združenie ŠKD Podľa potreby 
zvoláva vedúci 

Predmetová komisia SJL Podľa potreby 
zvoláva vedúci 

Predmetová komisia MFI Podľa potreby 
zvoláva vedúci 

Predmetová komisia CJ Podľa potreby 
zvoláva vedúci 

Predmetová komisia ČPr, ČPs Podľa potreby 
zvoláva vedúci 

Predmetová komisia Vých Podľa potreby 
zvoláva vedúci 

Predmetová komisia TŠV, ŠPP Podľa potreby 
zvoláva vedúci 

Riadky si škola prispôsobí podľa reálnej situácie v škole v školskom roku 2020/2021. 
V tabuľke sú uvedené poradné orgány podľa platnej vyhlášky č. 320/2008 Z. z. a vyhlášky č. 
306/2008 Z. z. a nie všetky v škole musia fungovať. 

 

4. Údaje o počte žiakov 
Počty žiakov ZŠ  ŠKD 

spolu1 so ŠVVP1 

zapísaných   
do 1. 

ročníka2 

prijatých 
do 1. 

ročníka 

podali 
prihlášku 

na strednú 
školu 

prijatí na 
strednú 
školu3 

Počet 
oddelení1 

Počet 
zapísaných 

žiakov1 

759 24 74 59 98 98 9 243 
 
Zdroj údajov:  
1Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01, Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01, zber údajov k 15.09.2020. 
2Príloha k výkazu Škol(MŠVVŠ SR) 3 – 01 Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021, zber údajov 

k 30.05.2020. 
3Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01, Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01, zber údajov k 15.09.2021. 
 
 
 

Vzdelávanie v triedach pre žiakov so ŠVVP a žiakov s nadaním  

Počet tried Počet žiakov zameranie 

10 236 Športové triedy 



  

 

5. Výsledky hodnotenia žiakov 
 

Počet žiakov 
k 31.08.2021 

prospeli neprospeli nehodnotení opakujú 
ročník  

Klasifikovaní 
2.,3.,4. 
stupňom zo 
správania 

Hodnotení 
slovným 
hodnotením 

758 747 6 5 4 11 0 
Zdroj údajov: Príloha k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01Prospech a dochádzka žiakov základných škôl, Príloha k 

výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01 Prospech a dochádzka v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, zber údajov k 15.09.2021. 

 

6. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov 
 

Počet zamestnancov k 30.06.2021 

spolu pedagogickí odborní 
ďalší 

škola školská jedáleň 

80 60  9 8 

 

7. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov 
 

pedagogickí 
zamestnanci 

Učiteľ 
Pedagogický 

asistent 
/asistent 
učiteľa 

Vychovávateľ 
Školský 

špeciálny 
pedagóg 

Školský 
tréner 

Zahraničný 
lektor 

  
MŠ 

 1. 
stupeň 

ZŠ 

2. 
stupeň 

ZŠ 

Počet spolu 0 13 38 1 9 0 0 0 

Kvalifikovaní 0 13 38 0 9 0 0 0 

Nekvalifikovaní 0 0 0 1 0 0 0 0 

Dopĺňajú si 
kvalifikáciu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Členenie v tabuľke je spracované podľa kategórií pedagogických zamestnancov v zákone č. 
138/2019 Z. z. 
 

8. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
Žiaci školy sa každoročné zapájajú do rôznych aktivít, akcií, súťaží. Vzhľadom na pandémiu 
Covid 19 sa niektoré aktivity, akcie, súťaže v tomto šk. roku neuskutočnili. 

Aktivity:  
Vynášanie Moreny, Majáles, Šarkaniáda, Putujeme rozprávkami - na Deň školských knižníc  
Deň so zvieratkami, Výstava Deň výživy spojená s ochutnávkou, Z truhličky mojej babičky – 
výstava, Lucie - tradičné vymetanie tried živými Luciami, Vianočné besiedky, Vianočný 
stromček pre zvieratká  
Deň otvorených dverí, Fašiangový karneval s pochovávaním basy, Jesenná, vianočná a 
veľkonočná ikebana, Deň Zeme - úprava okolia školy, Zbery papiera, Charitatívne akcie, 
Kultúrny program na Mikuláša, Ochutnávka na Deň mlieka, Divadelné predstavenie k MDD, 
Deň bez fajčenia - beseda  
Olympiáda zdravej výživy, Beseda s pracovníkom ochrany prírody NAPANT, Plavecký, 



  

korčuliarsky, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, Vedomostná súťaž o olympizme, časopis LÚČ, 
Benefičný zápas na podporu chorým deťom, Naučme deti športovať, Ročníkový projekt a iné 
 
Akcie:  
Boj proti drogám – projekt, Deň narcisov, Mikulášska zbierka hračiek pre detské domovy, 
OFDM  
Moja aktovka, Pohľadnice pre občanov Uhliska, Čítanie predškolákom MŠ, Hračky pre detské 
domovy a iné 
 
Súťaže organizované školou:  
Dopravná výchova, Školská športová olympiáda - celá škola, Atletický trojboj - športový deň 
za účasti MŠ Na Uhlisku, Jesenná bežecká liga, Jarné kilometre za zdravím - športová akcia 
spojená s čistením Urpína, O putovný pohár - futbalový turnaj oddelení ŠKD, Missák ŠKD, 
Miss ŠKD, Majstovstvá školy v šplhu na tyči, Majstrovstvá školy v behu na 60m, Mikulášsky 
beh a iné 
 

Súťaže:  
Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Fyzikálna olympiáda, Pikomat, Pikofyz,Čítame 
s Osmijankom, Policajt môj kamarát, Hviezdoslavov Kubín, Dejepisná olympiáda, Olympiáda 
zo SJL, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Súťaž mladých záchranárov, Olympiáda 
AJ a iné 
 
Športové súťaže:  
Gymnastický štvorboj Okresné kolo cezpoľný beh, Horehronské hry, Okresné kolo v 
basketbale dievčat a chlapcov, Streetbal, Okresné kolo vybíjaná dievčat, Okresné kolo v 
malom futbale žiačky  
Krajské kolo v malom futbale žiakov, Atletické preteky-družstvá chlapcov a dievčat, okres  
Krajské kolo v orientačnom behu, MSR v orientačnom behu, Národná cyklistická súťaž  
Bežecká a plavecká štafeta, Okresné kolo v hádzanej žiakov, Okresné kolo vo volejbale žiakov  
Súťaže v ľadovom hokeji na úrovni SR, Súťaže v športovej gymnastike na úrovni SR a 
medzinárodnej  
Súťaže v bežeckom lyžovaní na úrovni SR a medzinárodnej úrovni, Súťaže v biatlone na 
úrovni SR  
Superstar Čitateľ a iné 

Exkurzie:  
Hydrometerologický ústav v B.Bystrici, Planetárium v Žiari nad Hronom, Vedecká hračka, 
Burza informácií k voľbe povolania, Poštové múzeum, Detská knižnica, Archív mesta Banská 
Bystrica  
Pamätník SNP a iné 

 
Výstavy:  
Ľudové umelecké výrobky, Tradičná vianočná výzdoba, Veľkonočné kraslice, Tradičná 
veľkonočná výzdoba, Štátna galéria, ŠKD, Zelený svet – Envirofilm, SNP pamätník, Radvanský 
jarmok a iné 
 
 



  

Výsledky žiakov: 

MEDZINÁRODNÁ ÚROVEŇ 2020-2021     

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE     

PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO     

Medzinárodný turnaj Prokuplje Leon Sloboda VI.B 1.     

v Srbsku Open U 12 kategória v tenise.           

Štvorhra so Srbom Filipom Djokicom v tenise Leon Sloboda VI.B 1.     

 International race walking festival ALYTUS 2021 v  Samuel Harman VI.B 2.     

 v Litve, v kategórii mladší žiaci            

V kumite 10-11 ročných vicemajster  sveta a Adam Lehocký VI.B 2.     

 Európy v karate v Shito Ryu. Adam Lehocký VI.B 2.    

 

CELOSLOVENSKÁ ÚROVEŇ 2020-2021                 

PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO                 

Slovenský jazyk   
 

                  

Kováčova Bystrica   Erik Rusko V.B  Cena ICM BB                 

umelecký prednes Ivana Pechová VIII.C 

1. absolútny 

laureát                  

poézia 1.kategória Barbora Balážová VI.B 1.                 

próza 1.kategória Klára Pajgertová V.B 1.                 

próza 1.kategória Klára Saksová V.C 2.                 

próza 2.kategória Hana Danišová VIII.C 1.                 

próza 2.kategória Emma Zacharová VIII.B 2.                 

Anglický jazyk                       

Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 1A Teo Ondra VI.B 5.                 

ŠPORT                       

SPARTAN RACE Malinô Brdo Kamila Tóthová VII:B 1.                 

SPARTAN RACE Valča Kamila Tóthová VII:B 1.                 

Tenis                       

MSR v tenise Piešťany dvojhra  kategória U 12 Leon Sloboda VI.B 1.                 



  

MSR v tenise Piešťany štvorhra  kategória mladší 

žiaci U12 Leon Sloboda VI.B 2.                 

MSR v tenise Piešťany dvojhra  kategória starší 

žiaci U14 Leon Sloboda VI.B 3.                 

Atletika                       

Medzinárodný chodecký miting v kategórii mladší 

žiaci Samuel Harman VI.B 1.                 

Karate - kumite                       

 Súťaž  v kumite - kategória U14 Adam Lehocký VI.B 3.                 

Majstrovstvá Slovenska v kumite 10-11 r. Adam Lehocký VI.B 1.                 

Biatlon                       

MSR v letnom biatlone vytrvalostné preteky 

kategória mladšie žiačky. Nella Štulajterová VI.B 3.                 

MSR v letnom biatlone rýchlostné preteky 

kategória mladšie žiačky. Nella Štulajterová VI.B 2.                 

SP letnom biatlone rýchlostné preteky Osrblie Nella Štulajterová VI.B 1.                 

SP letnom biatlone  hromadné preteky Osrblie Nella Štulajterová VI.B 1.                 

  

 

KRAJSKÁ ÚROVEŇ 2020-2021                   

PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO                   

Matematika                         

Matematická olympiáda Patrik Tóth 9.A 1.                   

  Juraj Šťavina  9.A 3.                   

IQ Olympiáda             regionálny finalista  Lukáš Hudec 6.B 26.-29.                   

  Matúš Chválik 6.C 30.-32.                   

  Riuchard Fedor 8.A 45.-47.                   

Dejepis                         

Dejepisná olympiáda                         

Anglický jazyk                         

Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 1A Teo Ondra  VI.B 1.                   

Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 1C Branko Petrovič V.A 5.                   



  

ŠPORT                         

Atletika                         

 Záhorácka chodecká súťaž Borský Mikuláš Samuel Harman VI.B 2.                   

Banskobystrický chodecký míting Samuel Harman VI.B 2.                   

 Majstrovstvách stredoslovenského atletického zväzu                         

skok do výšky  Timotej Vozár VI.B 1.                   

 šprint na 60 m Timotej Vozár VI.B 2.                   

 Majstrovstvách stredoslovenského atletického zväzu                         

 kategória mladšie žiačky - skok do výšky Ema Hollá VI.B 1.                   

 kategória mladšie žiačky - šprint 60 m Ema Hollá VI.B 1.           

  

9. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Zameranie 

Primárna prevencia sociálno-
patologických javov 

 projekt realizovaný na II. stupni  -Peer 

Škola podporujúca zdravie Formovanie žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a 
životnému prostrediu, vedenie žiakov k zdravému 
spôsobu života, zvýšenie pohybovej  výkonnosť 
u žiakov, predchádzanie negatívnym spoločenským 
javom v prejavoch hrubosti, násilia, drogových a 
iných závislostí. Zlepšovanie vzájomných vzťahov 
žiakov, učiteľov, školy a rodiny. 

ŠŠS – športová gymnastika Príprava gymnastiek na EYOF 2022. 

Bezpečne domov, bezpečne na 
cestách 

Prehlbovanie a upevňovanie pravidiel účastníkov 
cestnej premávky, na bezpečné správanie sa detí v 
rôznych dopravných situáciách s dlhoročnou 
spoluprácou s Mestskou a Krajskou políciou. 

Prosím ocko, prosím mami, čítajte si 
spolu s nami 

Podporovanie a stimulácia väčšieho záujmu žiakov o 
literatúru spoluprácou školy a rodičov. 

Záložka do knihy spája školy Nadviazanie kontaktov medzi českými a 
slovenskými základnými školami a podpora čítania 
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.  

Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok 
 
Máj, lásky čas 

Pomoc seniorom v DSS a domovoch dôchodcov. 
Zmyslom je potešiť tých seniorov, ktorí nečakajú 
darček od nikoho, vyčariť im úsmev na tvári 
a zahriať pri srdci nezištným činom.  

Projekt Druhý krok Sociálno-emocionálny rozvoj žiakov 1.stupna 

Tréneri v škole Program je založený na prepojení športov, ktoré sa 
v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách 
Telesnej a športovej výchovy (1. stupeň ZŠ) 



  

vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. 
Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a 
žiak získava základné pohybové návyky v 
jednotlivých športoch. 

 
10. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou 

školskou inšpekciou v škole 
 

Termín konania inšpekcie 4.-12.4.2013 

Druh inšpekcie Komplexná inšpekcia 
Cieľ inšpekcie Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok 

výchovy a vzdelávania v ZŠ 
Dosiahnutá úroveň hodnotenia Veľmi dobrá 

Na základe zistení z inšpekčnej činnosti z apríla 2013  silnou stránkou školy je vytváranie klímy 

a kultúry budovanej na tradícii školy so zameraním na šport, vytváranie nadštandardných 

podmienok pre športovú činnosť žiakov. 

 

11. Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 
podmienkach školy 
 

Zhodnotenie priestorového a materiálno-technického vybavenia 

 pozitíva negatíva 

Technický stav budovy a 

priestorov 

Šp. areál, hokejbalová aréna, náter 

strechy, dažďové zvody, parkovisko 

na bicykle, kolobežky, plastové 

okná, podlahy, dvere,... 

Nezateplená fasáda školy, chýba 

zakrytie hokejbalovej arény 

Zariadenie/vybavenie  Moderné učebne, server, klienti 

v každej triede,  v každej triede, 

interaktivne projektori, pc učebne, 

športoviská, posilňovňa, hokejová 

zóna, jedáleň, šatňové skrinky,... 

Obnova šk. nábytku,  

modernizácia IKT 

 

Zrealizované aktivity pre skvalitnenie priestorových a materiálno-technických podmienok 

Opravy a údržba Výmena podláh v triedach, údržba tried, kuchyne-maľovanie, údržba 

obkladov vo veľkej telocvični, údržba povrchu basketbalového ihriska 

v exteriéri, výmena dverí, zámkou, ... 

Zariadenie/vybavenie 

interiéru a exteriéru  

Kúpa šk. nábytku, nákup IKT, ochranné a bránkové siete na športoviská, 

strelecká vonkajšia zóna, revízia vonkajších posilňovacích strojov,...  

 
  



  

12. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 
o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

 
SWOT analýza 

Silné  stránky (S) Slabé stránky (W) 

 Výhodná poloha školy 
 Tichá oblasť 
 Kvalifikovanosť pedagógov, ich ďalšie 

vzdelávanie 
 Vybudovanie Arény Barani 
 Vlastná jedáleň, školský bufet 
 Škola má dobré meno, tradíciu, kultúru 
 Športové triedy 
 Obnova šport. areálu 
 Projekty školy, pokračovanie dlhodobých 

projektov 
 Šport v rozvrhu u športových tried 
 Veľa akcií školy 
 Šp. areál prístupný verejnosti 
 Vlastná posilňovňa 
 Materiálno technické zabezpečenie 
 Záujem o štúdium na našej škole 
 Nárast žiakov 
 Spolupráca OZ Uhlisko 
 Inovatívne metódy a formy vzdelávania 
 Zapájanie do nových projektov 
 Mimoškolská činnosť 
 Propagácia školy na verejnosti 
 Spolupráca s MsÚ, riešenie havarijných 

stavov na budove školy 
 Hokejová zóna 
 Kvalitné zvládnutie dištančného vzdelávania 

 

 Nevyhovujúci stav školskej budovy- fasáda 
 Nízka miera iniciatívy spolupracovať 

s miestnymi školami v oblasti projektov, 
športových aktivít, družba so školami 
v zahraničí so zameraním na šport  

 Nízka komunikácia a nevyužitie možností 
ponúkané rodičmi 

 Absencia ponuky aktivít pre rodičov 
a širšiu verejnosť 

 Nevyužitá Aréna Barani, chýba 
zastrešenie, šatne, sprchy 

 Odchod žiakov na osemročné gymnáziá 
 Záujem rodičov o spoluprácu na akciách 

školy 
 Spolupráca rodič-učiteľ pri VVP 
 Zhoršujúce sa správanie žiakov 

 

Príležitosti (O) Ohrozenia (T) 

 Zefektívniť  využívanie priestorov školy, 
areálu školy 

 Pripraviť vzdelávacie ponuky pre učiteľov, 
vychovávateľov tak, aby sa skvalitnila výučba 
a predchádzalo pato-psychologickým javom 

 Zastrešenie hokejbalovej arény-skvalitnenie 
podmienok na šport v zimných mesiacoch  

 Získať potencionálnych sponzorov školy 
 Zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa 

Erasmus+ 

 Zvyšovanie agresivity u žiakov, nárast 
sociálne patologických javov správania – 
fajčenie, drogy, šikanovanie... 

 Nedostatok kvalitných učiteľov na trhu 
práce 

 Zmena legislatívy, nové reformy školstva 
 Vysoká byrokracia 
 COVID19 

 

- SW analýza hodnotí vnútorné atribúty organizácie, jej silné a slabé stránky, 
- OT analýza je analýzou vonkajšieho prostredia, hodnotí existujúce hrozby a príležitosti, 

ktorými je toto prostredie charakterizované.  
  



  

 

Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy  
(podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z.) 

Plánovaný cieľ/aktivita Vyhodnotenie plnenia 

V súlade s novým ŠVP, zavádzať zmeny 
vo ŠkVP v súvislosti s profiláciu školy -  
najmä so zameraním na šport, jazykové a 
IKT kompetencie 

Podporujeme rozvoj športu na škole, 
skvalitňujeme výučbu CJ, rozvíjame IKT 
kompetencie učiteľov, žiakov ako aj vybavenie 
tried,..  

Posilňovať úlohy a motiváciu učiteľov, 
zvyšovať odbornú a pedagogickú úroveň   
zboru 

Odovzdávajú sa skúsenosti zo školení 
ostatným pedagogickým pracovníkom, 
organizujú sa ukážkové hospitácie, otvorené 
hodiny kolegov,.. 

Skvalitnenie spolupráce s rodičmi, 
školami, športovými klubmi a 
verejnosťou 

Prezentovanie školy na verejnosti, rôzne 
aktivity, prezentácia školy v médiách, 
spolupráca s klubmi, podpora nadácii,.. 

Skvalitňovať oblasť riadenia školy z 
hľadiska aspektov organizačných,        
personálnych, ekonomických a 
materiálno technických 

Vedenie školy pružne reaguje na požiadavky 
a potreby žiakov, zvyšuje komunikáciu 
s rodičmi, zlepšuje podmienky na škole,..  

 

13. Ďalšie informácie  

13.1 Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 
 
Vzhľadom na pandémiu Covid 19 sme v šk. roku 2020/21 neorganizovali žiadne voľnočasové 
aktivity pre žiakov. 

 
13.2 Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov alebo s inými fyzickými 

osobami  alebo zástupcom zariadenia  
 
Spolupráca s rodičmi sa realizuje cez Občianske združenie Uhlisko, ktoré združuje rodičov 
žiakov našej školy a je na dobrej úrovni. 
Komunikácia s rodičmi je zabezpečená aj cez internetovú žiacku knižku a EduPage. 
Spolupracujeme s CPPPaP, MPC, Filozofickou fakultou , so SZĽH, s ďalšími športovými zväzmi 
lyžovania, gymnastiky, športovými klubmi HC05, Barani, ŠKP, ŠKL,... 
S mestom BB spolupracujeme  na úrovni primátora mesta, školského úradu, atď 

 
13.3 Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 

 
Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečovaný 60 pedagogickými pracovníkmi. 
Prvý stupeň    -  12 – ped. zamestnancov 
Druhý stupeň   -  39 - ped. zamestnancov /vrátene 4  zamestnancov vedenia školy/ 
Školský klub  -    9 – ped. zamestnancov 
Vyučovať sa bude podľa  učebných plánov: 

1.-9. ročník   - podľa inovovaného ŠkVP  
5.-9.ročník variant učebného plánu so športovou prípravou (A,B), 

nešportové triedy  (C, D) 
     Zvolené varianty optimálne vyhovujú záujmom žiakov a personálnemu zabezpečeniu školy. 



  

Vo všetkých triedach 8. a 9. ročníka budeme diferencovať žiakov na matematike a slovenskom 
jazyku. 
Z cudzích jazykov sa bude vyučovať anglický od 1.ročníka, ruský od 7. ročníka v alternatíve 
s cvičeniami z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Náboženská výchova sa  
v ročníkoch 1.-9. bude vyučovať v alternatíve s etickou výchovou. 
Klasifikácia a hodnotenie: 
1.-9.ročník   –  klasifikácia všetkých predmetov okrem ETV, NaV 
V 5. – 9. ročníku môžu nadaní žiaci navštevovať triedu so športovým zameraním na ľadový 
hokej alebo bežecké lyžovanie. 
Športové triedy sú určené na systematickú športovú prípravu talentovaných žiakov.    
Činnosť v nich je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov na konkrétne 
športové odvetvie a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.  
Športová príprava v piatom ročníku ZŠ má charakter všestranného, motivujúceho procesu, 
v prvom rade zameraného na poznávanie a rozvoj fyzických predpokladov.  
 

ŠKOLA ROKA 2016/2017 a 2017/2018 v celoštátnej súťaži aktivity škôl v Slovenskej republike.  
Našej škole, ZŠ Golianova, sa už niekoľkokrát  podarilo rozčeriť vlny pomyselnej rieky 
nazývanej Škola roka a stáť na jednom z víťazných stupienkov medzi najlepšími základnými 
školami na Slovensku. 

Slovenská asociácia športu na školách pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky každoročne vyhodnocuje a oceňuje najaktívnejšie školy na 
Slovensku. 

Nás nesmierne teší, že aj v školskom roku si Základná škola Golianova 8 prevzala na 
slávnostnom vyhodnotení v Detve vzácne ocenenie Škola roka za školský rok 2017/2018. 
V kategórii ZŠ nad 300 žiakov sa umiestnila na krásnom 3. mieste. 

Naša škola s dlhoročnou športovou tradíciou už vychovala desiatky skvelých a talentovaných 
športovcov, ktorí jej robia len to najlepšie meno nielen doma, ale aj ďaleko za hranicami 
Slovenska. Príkladom je aj absolventka Petra Šunová, ktorá sa v individuálnej kategórii 
„Športovec roka ZŠ“ zo všetkých nominovaných umiestnila na vynikajúcom 3. mieste.           

Získané ocenenia nás veľmi tešia a vážime si ich, no zároveň si uvedomujeme, že nás zaväzujú 
k snahe dosahovať stále lepšie a lepšie výsledky a pokračovať v ďalšej kvalitnej a úspešnej 
výchove športových talentov na našej škole, aby sme mohli byť nielen na nich, ale aj na seba 
stále  hrdí. 

14.         Záver   
 
Celkové hodnotenie:   
 

 základná škola neustálym skvalitňovaním výučby všetkých predmetov zabezpečuje 
vzdelávanie žiakov na vysokej úrovni,   

 vysoká odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov vedie k využívaniu 
moderných vyučovacích metód a foriem práce,   

 škola neustále vytvára dobré podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov,  



  

 zodpovednou prípravou žiakov na súťaže škola dosahuje mimoriadne dobré výsledky na 
všetkých úrovniach,   

 široká paleta krúžkovej činnosti pre žiakov ponúka žiakom zapojiť sa do nich podľa ich 
záujmu,  

 odborná fundovanosť výchovného poradcu,   

 100 % úspešnosť pri prijímaní žiakov na gymnázia a stredné školy,   

 záujem rodičov mimo nášho obvodu o našu školu vďaka ponúkaným aktivitám, zamerania 
školy a takisto dosahovaniu dobrej úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov,   
 
Východiská do budúcna:   

 viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k získavaniu vedomostí, zvyšovať kvalitu výchovno-
vzdelávacieho procesu a pripravovať tak žiakov na konkurenčné prostredie,   

 čitateľskú gramotnosť zvyšovať organizovaním rôznych podujatí,  

 pokračovať v zavádzaní inovatívnych metód a foriem práce do vyučovacieho procesu,  

 využívať počítačové zručnosti a interaktívne projektory vo vyučovaní, pre uspokojenie 
záujmu žiakov o výučbu počítačov zvyšovať ich výkonnosť,   

 klásť dôraz na výučbu cudzích jazykov a predmetu technika,   

 získavať a stabilizovať plne kvalifikovaných učiteľov,   

 podchytiť talentovaných žiakov zapájaním do rôznych olympiád a súťaží,   

 v záujme kvalitného vzdelávania doplňovať kabinety odbornými pomôckami podľa 
požiadaviek MZ a PK,   

 starať sa o kontinuálne vzdelávanie učiteľov,   

 zvyšovať participáciu MZ a PK na riadení školy, podporovať náročnosť v práci,   

 tvorbou projektov získavať finančné prostriedky na zakúpenie modernejšej techniky do 
všetkých tried a učební,   

 spolupracovať aj naďalej s rodičmi, rešpektovať požiadavky a záujmy rodičov, ktoré vedú k 
zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu,   

 spestriť a rozširovať záujmovú činnosť mimo vyučovania,   

 pokračovať vo vydávaní školského časopisu Lúčik 

 

 

  



  

Prílohy 

 1.Vyjadrenie rady školy: 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 

prerokovala rada školy bez pripomienok dňa  14.10.2021.  

 

 

 

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

Dana Cibuľková– predseda RŠ 

 


