
SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

katolíckej školy a školských zariadení   
v  Bansko-bystrickej diecéze v školskom roku 2010/11 

 
 
 
 
 

 

 

podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR  č. 9/2006 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 
 
Základné identifikačné údaje 
 
Názov školy: Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa 

Adresa školy: Andreja Kmeťa č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom  

Telefónne čísla:  045/6732782    mobilné číslo:  0904 880 903 

Internetová  adresa školy:  www.zssmzh.edu.sk 

Elektronická adresa školy:  skola@zssmzh.edu.sk  

Údaje o zriaďovateľovi: 

 

  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 

  Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica  

                                           
 
Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

 
riaditeľka školy: Mgr. Mária Ulrichová 

duchovný správca školy: /od 1. júla 2010/ Mgr. Miroslav Sliačan  

pedagogická  zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň: Mgr. Beata Oťapková   

pedagogický  zástupca riaditeľky školy pre II. stupeň: Mgr. Jozef Vanka   

pedagogická zástupkyňa v MŠ: Beata Chrenová 

výchovná poradkyňa: PaedDr. Daniela Cvejkušová 

vedúca ŠKD: Ľubica Loučičanová 

vedúca ŠSZČ:  Ing. Mgr. Emília Sikeliová 

koordinátorka PDZ ( prevencie drogových závislostí): Mgr. Jana Mičincová 

koordinátorka ENV ( environmentálnej výchovy): PaedDr. Daniela Cvejkušová                                                     



koordinátorka výchovy k manželstvu a rod.:  Mgr. Mária Duffková 

Rada školy 
P.č. Meno a priezvisko:  Funkcia: Zastupuje: 

1. Ing. Monika Žňavová predsedníčka zástupca rodičov 

2. Ing.Martin Sebechlebský podpredseda  zástupca rodičov 

3. Petra Kostolányová člen zástupca rodičov 

4. Anna Nemcová člen zástupca rodičov 

5. Mgr. Dana Magulová člen zástupca pedag. zam. 

6. Ing. Anna Sedliaková zapisovateľka zástupca zriaďovateľa 

7. Mgr. Valéria Packová člen zástupca zriaďovateľa 

8. Ľubica Loučičanová člen zástupca pedag. zam. 

9. Mgr. Miroslav Hlaváčik člen zástupca zriaďovateľa 

10. Mgr.Miroslav Sliačan člen zástupca zriaďovateľa 

11. Dana Chrobáková člen zástupca nepedag. zam. 

 
Poradné orgány            
 
Poradné orgány riaditeľky školy pracovali podľa plánu na školský  rok 2010/11. Úlohou 
vedúcich komisií bolo koordinovať prácu členov komisie a metodického združenia po stránke 
metodickej, obsahovej so zameraním na plnenie strategických cieľov a vytýčených úloh 
v pláne. Vedúci MZ a PK zrealizovali minimálne 4 pracovné stretnutia tímov, na ktorých sa 
pravidelne prehodnocovalo plnenie cieľov a úloh prostredníctvom určených kritérií, hľadali sa 
opatrenia a východiská na riešenie problémových situácií. Odovzdávali sa skúsenosti v rámci 
vzájomnej kooperácie členov tímu, vyhodnocovali sa dosiahnuté pozitívne výsledky a 
úspechy v rámci pracovných výsledkov učiteľov a žiakov. Na zasadnutiach MZ, PK bol vždy 
prítomný člen vedenia školy, ktorý úzko spolupracuje s tímom počas školského roka.                                                       
Pozitívnou stránkou je, že členovia v praxi napĺňali duchovné hodnoty  a celkové ciele školy. 
Inovačné trendy vzdelávania v spolupráci s DŠÚ v Banskej Bystrici, s MPC v Banskej 
Bystrici aj v Bratislave, Nitre, ale aj  s MŠVVaŠ SR a ÚIPŠ v Bratislave nachádzajú 
pozitívny ohlas u pedagogických zamestnancov, a to sa následne premieta do kvality ich 
výchovno-vzdelávacej práce. Všetci učitelia sa zúčastnili MD v Leviciach, ktorý bol na 
vysokej úrovni. 

MZ a PK Vedúci Zastúpenia predmetov 

MZ MŠ H. Mäsiarová materská škola 
MZ ŠKD L. Loučičanová  školský klub detí 
MZ 1.-4.roč. Mgr. Pročková všetky predmety 1. stupňa  
PK humanitné 

predmety Mgr. Šimková slovenský jazyk a literatúra, dejepis 

PK CJ Mgr. Luptáková jazyk: anglický, nemecký, francúzsky   



PK výchov Mgr. Mičincová náboženstvo, hudobná, výtvarná, telesná 
a občianska výchova 

PK prírodovedné 
predmety Mgr. Polanská matematika, fyzika, prírodopis, chémia  

 
 

§ 2. ods. 1 b 
 
Údaje o počte žiakov k 30.6.2011 
 
ZŠ: 
          
Trieda: 

Tr. uč.: Počet 
ž.: 

Počet ž.    
so ŠVVP: Trieda: 

Tr. uč.: Počet 
ž.: 

Počet ž.       
so ŠVVP: 

I.A Mgr. Búciová 20 0 V.A PaedDr.Cvejkušová 18 3 

I.B Mgr. Domoráková 19 0 V.B Mgr. Šimková 14 0 

II.A Mgr. Mižúrová 15 0 VI.A Mgr. Putišová 22 0 

II.B Mgr. Repiská 15 4 VI.B Mgr. Debnárová 19 0 

III.A Mgr. Bistová 20 0 VII.A Mgr. Abrahámová 17 4 

III.B Mgr. Zemánková 15 1 VII.B Mgr. Luptáková 19 0 

IV.A Mgr. Pročková 18 1 VIII.A Mgr. Polanská 19 2 

IV.B Mgr. Camajová 17 0 VIII.B Mgr. Mičincová 18 1 

 
  

  IX.A 
Mgr. Javorová 

24 4 

1. st. 
 

139 6 2. st.  
 

170 14 
  
ZŠ s MŠ : 

Špeciálna trieda 8 
 
Mgr. Jóbová –špeciálny ped. 

ZŠ l. a 2. stupeň 309  

MŠ 43  

SPOLU : 360 
 

          
ŠKD:  

 
Oddelenie: 

      
Počet detí: 

        
chl./d. 

 
Vychovávateľka: 

I.oddelenie 31 17/14 Loučičanová 
II.oddelenie 25 11/14 Bc.Rečlová 
III.oddelenie 26 10/16 Gašparíková 
IV. oddelenie 21 15/6 Mgr.Námešná 
SPOLU:           103  53/50  

 
MŠ: 

 
Trieda: 

      
    Počet detí: 

 
chl./d. 

 
Tr. uč.  

A trieda 20   11/9 Helena Mäsiarová  



B trieda 23 10/13 Daniela Magulová 
 
ŠSZČ: 
 
Vedúca ŠSZČ Ing. Mgr. Sikeliová. Počet vzdelávacích poukazov k 30.9.2010 bol 293.  
V 32 krúžkoch svoj  voľný čas využívalo  491 členov:  
 MŠ 1. stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ Spolu: chl./d. 
Počet členov: 65 179 247 491 245/246 

 
§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci do 1. ročníka ZŠ  
Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2011: 44 z toho  23 dievčat  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011:  40   z toho 22 dievčat   

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:  3 /+ l odhlásená – zmena bydliska/ 

 
Prehľad o rozmiestnení  žiakov končiacich  ZŠ 

Gymnáziá                 spolu           dievčatá 

Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom 
 
7             6 

Katol. gym. Š.Moysesa, B.Bystrica 1 1 

Umelecké školy        
Konzervatórium J.L. Belu, B. Bysrica 1 0 
            
Zdravotnícke 
školy          
          
Stred. zdravotnícka škola, Zvolen 2 2 
          
Ekonomické, obchodné SOŠ       
          
Súkr. OA, Žiar nad Hronom   1 1 
SOŠ obch. a služieb, Žiar nad Hronom 6 5 
SOŠ hot. služieb a obchodu, Zvolen 1 0 
            

Technické školy         

Súkr. SOŠ technická, Žiar nad Hronom 5 3 
            
SOŠ         

SOŠ, Pruské    1 1 
SOŠ pre sluch. postih., Kremnica 1 1 

          
Počet žiakov končiacich ZŠ 
/9.r./   24 20 
Počet žiakov končiacich ZŠ  2 2 

http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F1%2Ero


/8.r. GMN/ 
Počet žiakov  spolu:        
       26 22 
 
 
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2010   
 

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

Počet žiakov 0 0 0 0 0 24 24 
 

§ 2. ods. 1 d 
 
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
 
Úspešnosť žiakov na PP 
 

 Gymn. 

8.-roč. 

Gymn. 

biling. 

Gymn. 

4.-roč. 

 

SOŠ 

 

SOU 

 

OU 

Prihlásení  5 0 5 15 4 0 

Prijatí 2 0 5 15 4 0 

% úspešnosti z počtu 

prihlásených 

40 0 100 100 100 100 

% prijatých z celkového 

počtu ž. 9.roč. 

0 0 100 100 100 100 

 

§ 2. ods. 1 f 
 
Učebné plány 
 
Základná škola:  
V školskom roku 2010/11  platí už tretí rok nový školský zákon č. 245/2008 Z. z. a vyhlášky 
pre ZŠ, MŠ a ŠZŠ. Nový školský vzdelávací program, učebné plány a časovo-tematické plány 
si upravila škola na svoje podmienky. Zmena UP a UO sa týkala v tomto školskom roku 
1.,2.,3.r.,  5., 6. , 7. ročníkov ZŠ.      
Vzdelávacia 
oblasť        

Predmet/ročník   1. 2. 3. 5. 6. 7. 

Jazyk a 
komunikácia  

slovenský jazyk  
a literatúra 

8+1 6+2 6+2 5 
 

4+1 4+1 

prvý cudzí jazyk +1 +1 3 3+2 3+1 3+1 
druhý cudzí jazyk - - - - 1 1 

  
 

      

http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F5%2Ero
http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F6%2Ero
http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F7%2Ero
http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F8%2Ero
http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2F9%2Ero


Príroda a 
spoločnosť 

prírodoveda 0,5+1,5 1 1 - - - 
vlastiveda - 1 1 - - - 

        
Človek a príroda fyzika - - - - 1 1 

chémia - - - - 0.5 0.5 
biológia - - - 1+1 1+0,5 1,5 

        
Človek a 
spoločnosť 

dejepis - - - 1 1+1 1+1 
geografia - - - 1+1 1+1 1+1 
občianska výchova - - - 1 1 1 

        
Človek a 
hodnoty 

náboženská výchova 0,5+1,5 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

        
Matematika 
a práca  
s informáciami 

matematika 4 4+1 3+2 3,5+1 4+0,5 3,5+1 
informatika 
 

- - - 0,5 0,5 0,5 

informatická 
výchova 

- 1 1 - - - 

        
Človek a svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie 

- - - - - - 

svet práce - - - - - 0,5 
technika - - - - - 0,5 

        
Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 
výchova umením - - - - - - 

        
Zdravie a pohyb telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 2 2 

        
SPOLU povinná 
časť 

 17 18 20 21 23 24 

Voliteľné hodiny  5 5 5 6 6 6 
        
SPOLU: 
povinné + 
voliteľné hod. 

 22 23 25 27 29 30 

 
V 1. ročníku sa žiaci hodnotili  slovne.   
 
Vo všetkých ostatných ročníkoch  sa  podľa  návrhu pedagogickej rady a rozhodnutia 
riaditeľky školy klasifikovali známkou všetky výchovné predmety. Náboženstvo sa 
neklasifikovalo a na vysvedčení sa píše  slovom –absolvoval /a/. 
 
 
Špeciálna trieda: 



Podľa učebného plánu – A variant idú zatiaľ len dvaja žiaci /jeden je žiak druhého ročníka 
a je začlenený v II.B triede a druhý je v špeciálnej triede – šiestak/.  
 
Rámcový učebný plán – B a C variant  je pripravený a je súčasťou ŠkVP Pax et bonum, 
pretože zatiaľ sa podľa neho žiaci  nevzdelávajú.    
 
Ostatní žiaci špeciálnej triedy sú v nereformných ročníkoch.   
 
V našej škole sa v špeciálnej triede vyučuje rímskokatolícke náboženstvo – v počte 1 hodina 
týždenne.  
 
A variant: 
Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ročník 
PR

ÍP
R

A
V

N
Ý

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

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk 
a literatúra 

 8  
+ 2 

8 
+ 2 

8 
+ 2        

7 
+ 2 

6,5 
+0,5 

6,5 
+0,5 

5 5 5 59 
+ 9 

 rozvíjanie 
komunikatívnych 
schopností 

8          8 

 rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

2  
 

         2 
 

            68 +9 
Príroda vecné učenie  1 1 1       3 
a spoločnosť vlastiveda     2 2 +1 3    7 +1 
            10 +1 
Človek fyzika        1 1 1 3 
a príroda chémia          1+1 1 +1 
 biológia        1 +1 1 +1 1 3 +2 
            7 +3 
Človek dejepis        1 1 1 3 
a spoločnosť geografia        1 1 1 3 
 občianska náuka        1 1 1 3 
            9 
Človek a 
hodnoty 

náboženská 
výchova 

+1  +1 +1 +1 +1 1 1 1 1 1 5 +5 

            5 +5 
Matematika a matematika 3  

+ 1 
4  
+ 1 

4 
+1 

4 
+1 

4 
+1 

4 
+1 

4 
+1 

4 
+1 

4 
+1 

4 
+1 

39 
+10 

 
práca 
s informáciami 

informatická 
výchova 

     0,5 
+0,5 

0,5 
+0,5 

0,5 
+0,5 

0,5 
+0,5 

1 3 
+2 

            42 +12 
Človek a svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie 

1 1 2 3 4 4 4 
+1 

4 4 3,5 
+0,5 

30,5 
+1,5 

svet práce        0,5 
+0,5 

0,5 
+0,5 

0,5 
+0,5 

1,5 
+1,5 



            32 +3 
Umenie a 
kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 +1 1 +1 1 +1 1 +1 1 +1 10 +5 
hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

            20 +5 
Zdravie a pohyb telesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

            20 
             
Spolu povinná 
časť 

 18 18 19 20 21 22 22 24 24 25 213 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné 
hodiny 

 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

Spolu : povinná časť + voliteľné 
hodiny 

20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 

 
 
Nereformné ročníky:  
V organizačnej štruktúre učebných zameraní sme vychádzali zo Súboru učebných plánov pre 
katolícke školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č. 398/2001-45 zo dňa 24.8.2001 a to pre  4. roč. 
variant 3.-jazykový a pre ročníky  8.-9.  variant  2 - s rozšíreným vyučovaním cudzích 
jazykov v roč. 5.-9./viď príloha/.       
 
 
Štruktúra tried  

 Počet tried Počet žiakov 
Materská škola 2 43 
Prvého stupňa 8 139 

Druhého stupňa  9 170 
Špeciálna trieda  1 8 

 
 

§ 2. ods. 1 i 
 
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád, podujatí 
 
Všetky predmetové komisie a metodické združenia vytvárali pre žiakov priestor na tvorivú 
prácu formou krúžkov, prípravných konzultácií na olympiády a iné súťaže pre žiakov. 
Každoročne  sa žiaci zapájajú v rôznych predmetových súťažiach a olympiádach, športových 
turnajov, či hudobných a výtvarných súťaží. Získavajú popredné umiestnenia a čestné uznania 
od okresných až po celoslovenské kolá súťaží. 
 
 
Názov súťaže 

Umiestnenie 
obvodné 

Umiestnenie 
okresné 
regionálne, 
dekanátne 

Umiestnenie 
krajské,  
diecézne 

Umiestne
nie 
celoslove
nské 

Populárna: Spievam 2.miesto    



Kristovi pieseň spievaš  S.Benčúriková 5.A 
Ľudová:  
Spievam Kristovi 
pieseň spievaš 

2.miesto 
K.Musilová 6.A 

   

Dolina- dolina 
Ľudová pieseň 

1.miesto 
H.Kostolianová 1.B 
M.Chalmovská 9.A 
2.miesto 
K.Musilová 6.A 

   

Biblická olympiáda  3. miesto  
M. Fajčíková 7.A 
P. Trokšiaová 8.B 
E. Škopec 8.B 

  

Olympiáda v AJ 1. miesto 
T. Chujac 9.A 
3. miesto 
L. Kocsis 7.B 

   

A Slovo bolo u Boha 
(recitačná súťaž) 

  1. miesto  
T. Chujac 
9.A 
3. miesto  
M. Bistová 
7.A 

 

Tri hlavy a tri perá 
(matematická súťaž) 

6. miesto  
T.Chujac 9.A 
K.Demko 6.A 
D. Pullmann 7.A 

   

Mám svojich starkých 
veľmi rád (výtvarná 
súťaž) 

2. miesto  
K. Glezgová 4.A 
1.miesto 
I. Kúsková 8.B 

   

Floorbalová súťaž 5. miesto 
Výber žiakov 
5.6.7.roč. 

   

Športová akcia  
Buť fit 

1.miesto  
Ľ. Chovanec 8.B,  
M. Dolnický 8. B,  
M. Môc 8.B,  
T. Musil 8.B,  
L. Kocsis 7.B 
2.miesto  
M. Oťapka 4.B, 
 P. Grnáč 4.B,  
T.Imrich 4.B, M. 
Poničan 3.A, 
 A. Holos 3.A 
 

   

Zimný halový viacboj I. Kategória 6.-7.roč : 
4.miesto  
 P. Matejíček 6.A  
L. Kocsis 7.B  
K. Mališová 7.A  
V. Haringová 7.B 
 

   



II. Kategória 8.-
9.roč.: 
4.miesto  
M. Dolnický 8.B  
M. Môc 8.B  
K. Roobová 8.B  
V. Matejíčková 8.B 
 

Turnaj vo vybíjanej 
dievčat 

3.miesto 
K. Mališová 7.A 
L. Kapustová 7.A  
K. Kováčová 7.A  
T. Dubovská 7.B                     
J. Hajduková  7.B 
D. Podskalecká 7.B  
V. Forgáčová 7.B  
J. Brodzianska 6.A 
J.  Fajčíková 6.B    
N.Selecká 5.A 
V. Šalyová 5.A, 

   

Beh oslobodenia mesta 
Žiar nad Hronom 

3.miesto 
V. Matejíčková 8.B 
3.miesto 
N.Kováčová 8.B 

   

Plavecká súťaž 1.miesto 
J. Paško 6.A 
3.miesto  
N.Selecká 5.A 

   

Na bicykli bezpečne 2.miesto 
S.Benčúriková 5.A 
J.Gonzúr 5.B 
J.Medveď 5.A 
N.Skučová 5.A 

   

Turnaj vo futbale 
o pohár starostky obce 
Jánova Lehota  
 

3.miesto 
M.Dolnický 8.B 
M.Môc 8.B 
Š.Paučo 8.A  
P.Mudrončík 8.A 
L.Kováč 7.B                                
L.Kocsis 7.B 
D.Pullman 7.A 
R.Karvaš 7.A 

   

Športové hry 
cirkevných škôl 

3.miesto 
M.Dolnický 8.B,  
K.Roobová 8.B,  
Ľ.Chovanec 8.B,  
V.Haringová 7.B 

   

Náš Moyses známy, 
neznámy.... 
 

3.miesto  
Poster 
N.Škopcová 6.A 
D.Barátová 6.A 
3. miesto  
Prezentácia 
E.Škopec 8.B 
P.Trokšiarová 8.B 

   



Projekt „DALKIA“ 2. miesto 
4.A trieda 

   

Hliadka mladých 
zdravotníkov 

4.miesto 
M.Miklášová 8.B 
E.Škopec 8.B 
T.Musil 8.B 
M.Môc 8.B 
M.Dolnický 

   

SUPERTRIEDA 
(hudobno-dramatické 
predstavenie) 

  1.miesto 
4. B trieda 

 

Projekt „Deň sukní 
a košieľ“ 

   1.miesto 
 

 
 
 
 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  
 
Dátum Názov akcie Umiestnenie Mená súťažiacich Zodpoved. 
8.12. Školská súťaž „Projekt 

milosrdenstvo dnes“ k 10. 
výr. posvätenia kaplnky 

I. 
 
 
II. 
 
III. 

Giláňová L. 6.B 
Holicová K.6.B 
Fajčíková J.6.B 
Zachar D.,Fridrich 
M. 9.A 
Roobová M. 6A 
Farjčíková M. 7A 

Sikeliová 

18.1. Školské kolo Biblickej 
olympiády z kníh 1Sam, Lk 

I.  
II. 
III. 

Fajčíková M. 7.A 
Trokšiarová P. 8.B 
Škopec E. 8.B 

Javorová, 
Sliačan, 
Duffková, 
Sikeliová 

15.3. Dekanátne kolo Biblickej 
olympiády 

III. Farjčíková 7.A 
Trokšiarová P. 8.B 
Škopec E. 8.B 

Javorová, 
Sliačan, 
Duffková, 
Sikeliová 

4.5. Školské kolo súťaže: Náš 
Moyses známy,neznámy... 

5.ročník 
Portréty: 
I. 
II. 
III. 
6.ročník 
Poster: 
I. 
 
 
II. 
 
 
III. 
 
 

 
 
Selecká 5.A 
Benčuriková S. 5.A 
Magula A. 5.A 
 
 
Barátová D. 6.A 
Škopcová N.6.A 
Brodzianská J. 6.A 
 
Marcelyová L. 6.B 
Holicová K. 6.B 
Horošová D. 6.B 
Kukučková B. 6.B 
Polónyiová T. 6.B 

Sikeliová 



 
7. ročník: 
Dramatizácia 
udalosti zo 
života 
Š.Moysesa 
 
8. ročník  
Prezentácia 
I. 
 
 
II. 
 
 
III. 
 

 
Bistová M., Mališová 
K. Jelžová K. 
Kováčová K. Kováč 
L. Kocian T.  
Sklenková M. 
 
 
Miklášová M. 8.B 
Hrmová B. 8.B 
 
Škopec E. 8.B 
Trokšiarová P. 8.B 
 
Matejíčková V. 8.B 
Čilliková K. 8.B 

 
 
HUDOBNÁ VÝCHOVA  
 
Dátum Názov akcie 

 
Umiestnenie Mená súťažiacich Zodpovedný 

vedúci 
13.4 Populárna: Spievam 

Kristovi 
pieseň Spievaš 

II. Benčúriková S.5A Debnárová 

14.4 Ľudová: Spievam Kr. 
pieseň Spievam ,spievaš 

II. 
čestné 
uznanie 

Musilová K. 6.A 
Chalmovská M. 
9.A 

Debnárová 

15.4. Dolina, dolina- ľudová 
pieseň Župkov 

strieborné 
zlaté 

Musilová K. 6.A 
Chalmovská M. 
9.A 

Debnárová 

27.4 Slávik Slovenska -
Kremnica 

 Bistová M. 7.A Debnárová 

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
Dátum Názov akcie 

 
Umiestnenie Mená súťažiacich Zodpovedný 

vedúci 
29.9. Výstava: Odkaz Hronu  6. A,B Putišová 

Debnárová 
25.10. Mám svojich starkých 

veľmi rád 
I.miesto 
čestné uznanie 

Kúsková I. 8.B 
Kemiačová L.8.B 
Miklášová V. 6.B 

Debnárová 

26.11. Výstava: Úžitkové diela  8.B Debnárová 
24.2. Vesmír očami detí postup na 

regionálnu 
výstavu 

Karvašová P.9.A Debnárová 

14.6. 
27.5. 

Deň sukní a košiel 
Deň žiarskych škôl 

I .miesto Olerínyová K. 9.A 
Trokšiarová P. 8.B 

Javorová 
Debnárová 



 
 
TELESNÁ VÝCHOVA 
 
Dátum Názov akcie 

 
Umiestnenie Mená súťažiacich Zodpovedný 

vedúci 
27.9. Buď fit I. 

 
 
 
 
II. 

Chovanec Ľ. 8.B 
Dolnický M. 8.B 
Môc M. 8.B 
Musil T. 8.B 
Kocsis L. 7.B 
Oťapka M. 4.B 
Grnáč P. 4.B 
Imrich T. 4.B 
Poničan M. 3.A 
Holos A. 3.A 

Mičincová 

3.11. Florbal V. 5.-7.roč. Debnárová 
25.2. Zimný halový viacboj IV. Kocsis L. 7.B 

Mališová K. 7.A 
Haringová V. 7.B 
Dolnický M. 8.B 
Môc M. 8.B 
Roobová  K. 8.B 
Matejíčková V. 8.B 

Mičincová 

15.3. Aerobik - maratón II. Šályová V. 5.A Debnárová 
29. 3. Futbal – starší žiaci  výber 7,8,9. roč Debnárová 
30. 3. Vybíjaná dievčat III. Kapustová L., 

Mališová K., 
Kováčová K.-7.A 
Podskalecká D.,  
Forgáčová V., 
Dubovská T.-7.B 
Brodzianska J.6.A 
Fajčíková J. 6.B 
Šályová V. 5.A 
Selecká N. 5.A 

Mičincová 

1.4. Beh oslobodenia mesta ZH III. 
III. 

Kováčová N. 8.B 
Matejíčková V. 8.B 

Mičincová 

19.4. Plavecká súťaž I. 
III. 

Paško J. 6.A 
Selecká N. 5.A 

Mičincová 

27. 4. Atletika  výber 5.- 8. roč. Mičincová 
27.5. Netradičné športy- in line 

korčuľovanie 
 výber 6.A,b Debnárová 

7.6. Na bicykli bezpečne II. Benčúriková S. 5.A 
Gonzúr J. 5.A 
Medveď J. 5.A 
Skučková N.5.A 

Debnárová 

8.6. Futbal – starší žiaci III. Dolnický M. 8.B 
Môc M. 8.B 
Paučo Š. 8.A 

Vanka 



Mudrončík P. 8.A 
Kováč L. 7.B 
Kocsis L. 7.B 
Pullmann D. 7.A 
Karvaš R. 7.A 

15.6. Športové hry cirkevných 
škôl - Levice 

III. Dolnický M. 8.B 
Roobová K. 8.B 
Chovanec Ľ. 8.B 
Haringová V. 7.B 

Mičincová 

     
 
 
 
 
Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola zameriava svoju pozornosť aj na poskytnutie rôznych alternatív zmysluplného využitia 
voľného času pre žiakov Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa. Žiaci sa môžu 
rozhodnúť pre krúžky, ktoré hlbšie rozvinú ich intelekt, pohybové schopnosti, ale sú i také, 
ktoré obohatia aj duše našich malých kresťanov. Naše ŠSZČ je súčasťou cirkevnej školy a 
snažíme sa, aby duch školy prenikol aj do oblasti využitia voľného času detí a vniesol tam 
tretí - duchovný, tak veľmi potrebný rozmer. A myslím, že to sa nám s Božou pomocou 
a v spolupráci s ochotnými srdcami ľudí, zapálených pre Pána aj podarilo. V tomto školskom 
roku  prebiehalo pod vedením školského strediska záujmovej činnosti 32 záujmových útvarov 
a uskutočnilo sa množstvo rôznych druhov mimoškolských aktivít či akcií, z čoho mnohé sa 
uskutočnili i opakovane.  

V školskom roku 2010/11 prebehli nasledujúce akcie alebo aktivity. Ich program vytvárali 
najmä pedagógovia ZŠ s MŠ Š. Moysesa: 
 

- návšteva dopravného ihriska, bezpečnosť na cestách 
- účasť na výstave „Odkaz Hronu“ 
- návšteva hvezdárne a planetária M. Hella 
- prednáška so zástupcom Mestskej polície - prevencia „alkohol a drogy“ 
- prednáška so zástupcom Mestskej polície – zneužívanie mladistvých 
- podporný program „Poznaj svoje možnosti“ projektu PROTECH  
- výroba vlastnoručných darčekov pre starých rodičov ako prejav tvorivosti detí 
- Európsky deň jazykov v jednotlivých triedach 
- „Kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť“ 
- rozprávková deň v telocvični 
- beseda v mestskej knižnici H.CH. Andersen 
- projekt „Zdravý úsmev“ 
- týždeň zdravej výživy 
- beseda o dospievaní „Prevencia sa nás týka“ 
- výstava dekoračných úžitkových diel 
- noc v škole žiaci 4. B triedy 
- vystúpenie v klube dôchodcov 
- Venček – spoločenské tance , žiaci 9. ročníkov 
- Sv. Mikuláš na škole  
- výroba a posvätenie adventných vencov 



- predaj náboženskej literatúry 
- pečenie  vianočných perníkov  
- príprava jasličkovej pobožnosti a vianočného vystúpenia 
- týždeň predvianočných radostí  v ŠKD 
- vianočná besiedka v triedach 
- Lyžiarsky deň 
- beseda na tému „Komunizmus a náboženstvo“ 
- karneval v MŠ, v školskom klube a pre deti II. stupňa 
- fašiangy na škole 
- rodičovský ples 
- duchovná obnova pre dievčatá 5. – 9. ročníka 
- akcia „Červené stužky“ proti HIV 
- Tvorivé dielne 
- Biblická olympiáda 
- Akcia „Biela stužka“ za nenarodené deti 
- Rozprávkový týždeň 
- krížová cesta 
- ruženec- korunka k Božiemu Milosrdenstvu 
- adorácia - hody v kaplnke školy 
- deň matiek a otcov 
- program detí pre mesto ku Dňu matiek 
- „Deň žiarskych škôl“  - program pre mesto 
- pesničková paráda 
- projekt Deň sukní a košieľ 
- horolezecký tábor  
- prímestský tábor 
- počítačový tábor 

 
ŠSZČ je špecifické svojím zameraním i poslaním a je neustále otvorené pre deti, ktoré sem 
prichádzajú. Často sú preto realizované rôzne neplánované aktivity, hry, akcie napr. :      

- vedenie duchovnej poradne pre žiakov – duchovné sprevádzanie 
- výtvarné oživenie interiéru chodieb a kaplnky 
- písanie referátov v prepojení viacerých predmetov 
- vedenie knižnice s náboženskou literatúrou 
- adoračno - meditačné stretnutia 
- formovanie dorastu pre školský spevácky zbor 
- besedy s prezentáciami cez dataprojektor 
- tvorba príspevkov pre časopis Lúč, Hlasy z Kríža a Mestské noviny 

 
 
Aktivity v duchovnej oblasti  
 
Nový školský rok sme začali slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval  otec Mirko Sliačan.    
Naša škola do výchovy vnáša kresťanského ducha. Pomôckou na tejto ceste sú aj duchovné 
aktivity:  
 

- slávnostná sv. omša na začiatku školského roka spojená s VENI SANCTE 
- každý utorok počas šk. roka sv. omše v školskej kaplnke ráno o 7. hodine 
- celoškolské sv. omše na prikázané sviatky 
- ročníkové sv. omše 



- sviatosť zmierenia v adventom a pôstnom období,  pred prvým piatkom 
- pobožnosť prvých piatkov 
- modlitba sv. ruženca v kostole počas celého mesiaca október  
- sv. Mikuláš na škole 
- projekt „Milosrdenstvo dnes“ k 10.výročiu posvätenia kaplnky 
- 10. výročie posviacky kaplnky slávnostná sv. omša 
- duchovná obnova pre dievčatá 5. – 9. ročníka 17.-18.12.2010  
- výroba a posvätenie adventných vencov 
- predaj náboženskej literatúry 
- Živý Betlehem – pre mesto ZH 
- príprava jasličkovej pobožnosti  
- koledovanie „Dobrá novina“ 
- biblická olympiáda školské kolo  
- biblická olympiáda dekanátne kolo   
- duchovná obnova pre dievčatá do 5. – 9. ročník 15.4-16.4.2011 
- krížové cesty detí a učiteľov 
- hody v nedeľu Božieho Milosrdenstva v kaplnke školy 
- verejná poklona Sviatosti Oltárnej v školskej kaplnke 
- účinkovanie detského speváckeho krúžku  
- miništrovanie chlapcov pri sv. omšiach   
- akcia „Biela stužka“ za nenarodené deti 
- deň matiek a otcov 
- príprava na Prvé sväté prijímanie  
- zasvätenie sa prvoprijímajúcich detí Panne Márii v Trnave  
- návšteva prvoprijímajúcich detí komunitu rehoľných sestier v Trnave 
- slávnostná sv. omša na konci školského roka spojená s TE DEUM 

 
Dobročinné akcie: 

1. Výroba darčekov pre starých rodičov 
2. Zbieranie kníh pre náboženskú knižnicu 
3. Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich 
4. Biela stužka  
5. Červené stužky 
6. Zber papiera 

Ďalšie podujatia:  

 duchovné cvičenia učiteľov počas letných prázdnin a pravidelné mesačné duchovné 
obnovy 

 duchovné obnovy pre žiačky 5. – 9. ročníka (v škole) 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  

 Vystúpenia žiakov: vianočná jasličková pobožnosť, rodičovský ples, školský karneval, 
deň žiarskych škôl,  

 Deň matiek a otcov 
 účinkovanie detského speváckeho krúžku pri sv. omšiach  
 na materských školách v meste, pri zápise prvákov, v klube dôchodcov, na hodoch 

školy 



Kultúrne podujatia:  

 výchovné koncerty, vianočný koncert ZUŠ  
 návštevy výstav usporiadaných mestským kultúrnym strediskom  

Besedy:   

 cyklus besied a otvorených hodín v mestskej knižnici  
 beseda o misiách 
 beseda o výchove k manželstvu a rodičovstvu  
 besedy o profesijnej orientácii žiakov  8.a 9. ročníka  

Iné: 

 zbierka pre zrakovo postihnutých a nevidomých /Biela pastelka/  
 zber starého papiera 

Účasť na živote vo farnosti:  

 príspevky žiakov a učiteľov do farského časopisu Hlasy z Kríža 
 modlitba sv. ruženca v kostole počas celého mesiaca október  
 krížová cesta učiteľov v pôstnom období 
 účinkovanie detského speváckeho krúžku pri sv. omšiach 
 miništrovanie chlapcov pri sv. omšiach   

 O správne formovanie morálneho charakteru našich detí sme sa snažili opäť aj v tomto 
školskom roku na hodinách náboženstva. Dieťa už od malička je veľmi ľahko ovplyvniteľné, 
vyberá si vzory, ktoré napodobňuje, a ktoré usmerňujú jeho ďalšie správanie a duchovný rast. 
Preto je veľmi dôležité, aby si dieťa okrem svojich rodičov našlo v katechétovi dobrého 
priateľa. Potom ľahšie príjme učenie Cirkvi, zamiluje si osobu Ježiša Krista a urobí prvé 
kroky na ceste sviatostného života. Ak si osvojí tieto zásady a návyky, neskôr aj samo bude 
schopné pokračovať na tejto ceste, lebo bude presvedčené o správnosti smeru a konečného 
cieľa. Kreatívnym a radostným výchovným pôsobením v jej jednotlivých zložkách pôsobiť na 
rozvoj osobnosti dieťaťa, s prihliadnutím na vekové a osobnostné odlišnosti. V duchu kresťanskej 
morálky a základných práv evanjelia, s cieľom rastu, upevnenia viery a dôvery v Boha ako aj 
rozvíjať vzťah  k nemu a blížnemu. 

§ 2. ods. 1 j 
 
Projekty 
Škola sa pravidelne zapája do projektov  v rámci diecézy i do štátnych projektov. Snažíme sa 
získať finančné prostriedky na oblasť športu, výpočtovej techniky, na modernizáciu 
vzdelávacieho procesu, pre zdravotne postihnutých žiakov, ale i na učebné pomôcky pre 
všetkých žiakov.     

INFOVEK 
Naša škola sa od roku 2002 zapojila do projektu Infovek. Využitie IKT vo vyučovacích 
predmetoch je pre nás jednou z hlavných priorít školy. Vďaka projektu Infovek sa u nás 
prvýkrát stretávajú s počítačom deti z materskej školy, ktoré získavajú základy informačnej 
gramotnosti. V rámci ŠSZČ tiež  vzdelávame žiakov základnej školy v tejto oblasti. Na 



aktívnej získavanie informácií prostredníctvom moderných technológií využívame dve 
učebne výpočtovej techniky s prístupom na internet a nainštalovaným edukačným softvérom.  
Väčšia časť učiteľov absolvovala funkčnú gramotnosť v informačných technológiách. 
V školskom roku 2009/10 sa začali učitelia vzdelávajú v používaní informačných technológií, 
ktoré má škola k dispozícii: e-learningový portál, používanie zariadení, práca v školskej sieti.  
V školskom roku 2010/11 sa škola zapája do nového projektu Infovek 2. 
 

RENOVABIS           

Cieľovou hodnotou školy, ale i celej spoločnosti je výchova citlivého, múdreho a vzdelaného 
jedinca, ktorý je schopný pracovať v tíme, byť tvorivý a zručný pri práci s novými 
technológiami. A k tomu smerujú všetky ideály a zámery, ktoré sa viažu na formovanie 
osobnosti človeka ako ušľachtilej bytosti so všetkou zodpovednosťou za život a jeho zmysel. 
To predpokladá zavádzať do škôl nové moderné formy výučby. Mať v triede interaktívnu 
tabuľu, počítače, dataprojektor, vizualizér, množstvo encyklopédií, či multifunčné 
zariadenie, ktoré prispievajú k skvalitneniu vyučovania. Projektami „Trieda 21. storočia“ a 
„Učme sa pre život“ deti nadobúdajú väčšie zručnosti pri práci s IKT. Tvorbou vlastnej 
webovej stránky sa zdokonaľujú v čítaní s porozumením, štylizáciou viet, komunikáciou, 
kreativitou a celkovému skvalitňovaniu výučby. Deti sú ešte viac vtiahnuté do aktívneho 
diania v triede počas vyučovacieho procesu. Vyhľadávanie informácií a ich ďalšie 
spracovanie prispieva aj k efektívnejšiemu využitiu voľného času počas prestávok, či 
v popoludňajších hodinách pri krúžkovej činnosti. Výchova kresťana, ktorý si dôveruje, je 
najhlavnejším cieľom.  Vďaka projektu Renovabis máme už dve klasické triedy zariadené 
s kvalitnou VT a interaktívnymi tabuľami. 

 

LEGO a ROBOLAB 
Technické vzdelávanie u žiakov  nie je jednoduchou záležitosťou. Začína  intuitívne a ďalej 
by malo pokračovať systematickým vzdelávaním v predškolských, školských, ale aj 
mimoškolských zariadeniach. A práve tu sa otvára možnosť na uplatňovanie netradičných 
metód vyučovania v rámci projektu s využívaním učební LEGa ako učebnej pomôcky. Na 1. 
a 2. stupni má škola k dispozícii  5 učební  LEGO Dacta , učebňu  LEGO Robolab a LEGO 
Control lab. Tieto učebne sa stali aktívnou súčasťou vyučovacieho procesu.  Žiaci sa s nimi 
stretávajú počas hodín prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy,  matematiky, technickej 
výchovy a fyziky. Učia sa pracovať v skupinách – spoločne pracovať na projekte, pomáhať si. 
Majú možnosť  učiť sa hravou formou. Práca s LEGO zostavou je pre žiakov zaujímavá z 
mnohých dôvodov – spojenie teoretických poznatkov s praktickou činnosťou, zapojenie 
všetkých detí i tých, ktorí nevynikajú v ostatných vyučovacích predmetoch. Činnosť so 
zostavou rozvíja ich myslenie, podporuje tvorivosť a fantáziu. Pomáha im rozvíjať emočnú 
inteligenciu. Učia sa ohľaduplnosti, slušnosti, vzájomnej úcte, tolerancii. Hravou formou si 
osvojujú učivo,  na prácu tešia, je pre nich zaujímavá.   

 

VEOLIA                                                                                                                                                  
Dva školské roky (od septembra 2009) prebiehal v našej škole projekt Voda v krajine - 
cieľom bolo zmapovať a fotoaparátom zachytiť vodu v prírode v rôznych skupenstvách. Žiaci 
fotografovali  rôzne zaujímavé formy vody v prírode (rieku, studničku, ľadové výtvory, 
námzrazu, oblaky zaujímavých tvarov...). Potom sa spoločne vytvárali prezentácie na základe 
vzájomných súvislostí medzi jednotlivými obrázkami. Zaujímavé fotografie zhodnotila 
odborná porota a bol z nich vytvorený kalendár spoločnosti Veolia / z 10 fotografií  mala naša 
škola v kalendári  6 fotografií a jedna žiačka získala tretie miesto v rámci Slovenska.                                              



Do projektov VEOLIE sa zapájame už od r. 2007;  
Názvy projektov:  
2007/2008 Vodavoda,   
2008/2009 Voda v krajine (dosiahli sme 3. miesto v celoslovenskom kole) 
2010/2011 Okolo sveta 2011 
Zúčastnili sa ho žiaci IV.A a V.A triedy. Z kola organizovaného Banskobystrickou 
vodárenskou spoločnosťou Veolia, sme postúpili do celoslovenského kola, ktoré bolo 
vyhodnotené 3. 6. 2011 v Lučenci. Obidve triedy si z neho odniesli ocenenie za nápaditosť 
a tvorivosť. 
 
 
OSMIJANKO 
Čitateľský projekt, do ktorého sa zapojili v školskom roku 2009/2010 žiaci   3. a 5. ročníka 
ZŠ. 
 
PRO ENVIRO 
Cieľom je propagácia projektov a aktivít škôl zrealizovaných v oblasti životného prostredia 
a trvalo udržateľného rozvoja. Do tohto projektu sme zapojení od školského  roku 2010/11. 

STROM ŽIVOTA                                                                                                                        
Projekt Kultúrne dedičstvo. Cieľom je v spolupráci s inou školou Slovenska predstaviť 
žiakom krásy našej vlasti. Realizuje sa so súkromnou ZŠ zo Žiliny. Žiaci sa zahrali na 
sprievodcov svojím okolím a navzájom si predstavili skvosty svojich miest. Tento projekt 
prebieha od septembra 2009 a ukončený bude až v auguste 2011.  

 
ZDRAVÝ ÚSMEV  
Určený pre žiakov 1.a 2. ročníkov ZŠ. Zameraný na zdravú ústnu hygienu.   
 
DALKIA – do týchto projektov sa zapájame už od r. 2005;  
Názvy projektov :   
2005/2006 Maska pre planétu Zem (účasť v regionálnom kole),  
2008/2009 Planéta pre Malého princa (úspech v regionálnom aj celoslovenskom kole),  
2010/2011 Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožije /zapojili sa dve triedy/. 
V tomto školskom roku pripravila spoločnosť DALKIA zaujímavý projekt Biodiverzita 
okolo nás, týkajúci sa chránených živočíchov. Keďže s projektmi spomínanej spoločnosti už 
máme svoje skúsenosti (pred 2 rokmi boli terajší štvrtáci účastníkmi celoslovenského kola), 
opäť sme sa do projektu zapojili. K štvrtáckym triedam pribudla aj III. B, a tak žiaci postupne 
skúmali a vyberali z chránených živočíchov tie, ktoré ich najviac oslovili. Úlohou  
tohtoročného projektu totiž bolo vybrať živočíšny alebo rastlinný druh, ktorý by žiaci chceli 
ochraňovať alebo navrátiť do ich lokality.  
8. apríla boli vyhlásené výsledky miestneho kola. Prvé tri víťazné diela postupujú do 
celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 3. mája v Lučenci, kde sa rozhodne o celkovom 
víťazovi projektu. Víťazná trieda získa celodenný výlet, ktorý sa uskutoční v júni tohto roka. 
Naša škola postúpila do celoslovenského kola, kde sme sa však neumiestnili na prvých troch 
miestach. 27.6.2011 nám zástupcovia žiarskej pobočky Dalkia osobne priniesli ocenenie pre 
všetkých žiakov z triedy, ktorí pracovali na tomto projekte a vyzdvihli našu originalitu 
a kreativitu pri skúmaní roháčov.  

 
PLANÉTA VEDOMOSTÍ 



Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR spustilo  testovaciu prevádzku projektu 
digitálnych učebníc Planéta vedomostí, do ktorého sme sa zapojili aj my. Škla  tak bude mať 
do konca školského roka 2010/2011 k dispozícii digitálne učebnice matematiky, fyziky, 
chémie, biológie a prírodovedy v prostredí vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk –
 www.naucteviac.sk. Projekt Planéta vedomostí v súčasnosti obsahuje prioritné predmety 
podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) spracované do podoby digitálnych učebníc, 
ktoré získali odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR a sú odporúčanou učebnou pomôckou pre 
školy. V prípade úspešnosti projektu MŠVVaŠ SR uvažuje o sprístupnení digitálnych učebníc 
od 1.9.2011 celoplošne všetkým základným a stredným školám na Slovensku a o rozšírení 
digitalizovaného učiva o ďalšie predmety ŠVP. 
Cieľom tohto projektu je prostredníctvom vybraných škôl otestovať využitie digitálnych 
učebníc     v prostredí portálu Naučteviac.sk – www.naucteviac.sk vo vyučovacom procese, 
získať spätnú väzbu a reakcie učiteľov na možnosti využitia portálu pre organizáciu výučby v 
škole (príprava učiteľov, prezenčná výučba v škole, úlohy pre žiakov). Digitálne spracované 
učivo je pritom kedykoľvek prístupné žiakom aj z domáceho prostredia, čo umožňuje, aby 
prehľad o učive mali aj rodičia (domáce úlohy pre žiakov). V rámci projektu budú realizované 
školenia pre učiteľov v centre moderných vzdelávacích technológií EDULAB v Bratislave -
 www.edulab.sk, na ktoré sme sa prihlásili.  
 
 
 
Správa školy je prístupná k nahliadnutiu v kancelárii školy. 

http://www.naucteviac.sk/
http://www.naucteviac.sk/
http://www.edulab.sk/
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