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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2018/2019 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola, Školská č. 299, Skýcov 

Adresa školy Školská 299/11, 951 85 Skýcov 

Telefón +421 0376346128 

E-mail skolaskycov@gmail.com 

WWW stránka www.skolaskycov.weblahko.sk 

Zriaďovateľ Obec Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľka PaedDr. Mariana Krigovská 0376346 128 skolaskycov@gmail.com 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Ing. Roman Černák 
0904 280 058 

romi.cernak@gmail.com 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Jozef Benč  

ostatní zamestnanci Eva Zbonková  

zástupcovia rodičov Milan Dávid  

  Katarína Karasová  

  Andrea Žigová  

zástupca zriaďovateľa Ľubomír Černák st.  

  Ing. Roman Černák  
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ pre 1. stupeň Mgr. Eva Škodová   

PK - prírodovedné 

predmety 
Mgr. Jozef Zvolenský 

MAT, FYZ, CHEM, BIO, INF, 

TECH,  

PK - spoločensko-vedné 

predmety 
Mgr. Vladimír Ondrejka 

SJL, ANJ, NEJ, GEO, DEJ, OBN, 

HUV, VYV, VYU, TSV 

Výchovný poradca Mgr. Jozef Benč   

Správca počítačovej siete Mgr. Jozef Zvolenský   

Administrátor webstránky Mgr. Jozef Zvolenský   

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 62 

Počet tried: 7 

Počet ročníkov: 9 

Podrobnejšie informácie: 

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

Počet chlapcov 5 3 5 5 8 4 3 5 3 41 

Počet dievčat 4 0 1 2 0 4 2 5 3 21 

Počet žiakov spolu 9 3 6 7 8 8 5 10 6 62 

z toho ŠVVP 
  

1 1 1 1 
 

2 1 7 

z toho v ŠKD 8 2 2 5 4 
    

21 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 9 zapísaných/4 dievčatá 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2018: 9 zapísaných/4 dievčatá 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0  

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020: 7 zapísaných/1 dievča 

Počet žiakov s odloženou školskou dochádzkou pre školský rok 2019/2020: 0  
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Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2019 

Z celkového počtu 6 žiakov bolo všetkých 6 žiakov deviateho ročníka prijatých na štúdium na 

stredné školy.  

Gymnázium Janka Kráľa - Zlaté Moravce: 1 žiak 

Stredná zdravotná škola – Nitra: 1 žiak  

SOŠ drevárska – Topoľčany: 1 žiak 

SOŠ obchodu a služieb - Zlaté Moravce: 2 žiaci 

Stredná odborná škola - Zlaté Moravce: 1 žiak 

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

Počet žiakov           6  6 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení     1 5 
   

6 

prijatí     1 5 
   

6 

% úspešnosti     100 100 
   

100 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Predmet 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

SJL 1,00 1,67 1,67 2,00 2,63 2,25 2,80 2,00 2,00 

ANJ 
  

1,83 1,86 2,38 2,25 2,80 1,90 2,33 

NEJ 
       

1,10 2,00 

MAT 1,11 1,33 1,83 2,14 1,88 1,50 2,20 1,70 1,67 

INF 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 

PRA 1,11 1,33 

       PRI 
  

1,83 1,29 

     FYZ 
    

1,88 1,63 2,00 1,80 1,67 

CHEM 
      

2,40 1,10 1,17 

BIO 
    

1,38 1,38 1,60 1,10 1,17 

VLA 
  

1,50 1,43 

     DEJ     

  

2,25  1,88 3,00 1,90 1,50 
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GEO 
    

1,88 1,63 2,00 1,80 1,67 

OBN 
     

1,25 1,40 1,30 1,50 

NAV 1,00 1,00 1,00 1,14 1,25 1,38 1,20 1,11 1,00 

PRV 
  

1,00 1,00 

     TECH 
    

1,00 1,00 1,00 1,00 

 HUV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 VYV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 VYU 
        

1,00 

TSV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Správanie žiakov 

Ročník 

Znížená 

známka            

zo správania 

Napomenutie 

triednym 

učiteľom 

Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

Pokarhanie 

riaditeľom 

školy 

Pochvala 

riaditeľom 

školy 

1. 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 

3. 0 2 0 0 0 

4. 0 3 0 0 0 

5. 0 1 1 0 0 

6. 0 1 0 0 0 

7. 0 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 1 

9. 0 0 0 0 0 

Spolu 0 7 1 0 1 

Prospech žiakov 

Ročník Počet 
Prospel 

s vyznamenaním 

Prospel veľmi 

dobre 
Prospel Neprospel  

1. 9 0 0 9 0 

2. 3 3 0 0 0 

3. 6 4 2 0 0 

4. 7 5 1 1 0 

5. 8 3 4 0 1 

6. 8 4 3 1 0 

7. 5 1 2 2 0 

8. 10 6 4 0 0 

9. 6 4 1 1 0 

Spolu 62 30 17 14 1 
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Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zameškané hodiny 

spolu 

Zameškané na 

žiaka 
Ospravedlnené Neospravedlnené 

I.  9 632 70,22 632 0 

I.  3 207 69,00 207 0 

II. 6 379 63,17 379 0 

II.  7 678 96,86 678 0 

V. 8 464 58,00 464 0 

VI. 8 672 84,00 672 0 

VII. 5 715 143,00 715 0 

VIII. 10 1148 114,80 1148 0 

IX. 6 993 165,50 993 0 

Výsledky externých meraní 

Názov 
Počet 

žiakov 

Úspešnosť v 

% 

Úspešnosť SR 

% 

Úspešnosť 

Nitriansky 

kraj 

Úspešnosť 

Zlatomoravecký 

okres 

Testovanie 9 SJL 6 51,1 62,3 61,3 % 60,1 % 

Testovaie 9 MAT 6 55,6 63,1 60,7 % 59,3 % 

  
   

  

Testovanie 5 SJL 8 61,9 58,4 59,1 % 58,3 % 

Testovanie 5 

MAT 
8 65,2 59,3 59,0 % 58,4 % 

V tomto školskom roku boli dosiahnuté výsledky Testovania 9 horšie ako celoslovenský 

priemer. Lepšie výsledky boli dosiahnuté v Testovaní 5. Mimoriadne úspešný bol žiak Matej 

Pavkov, ktorý zvládol test so SJL na 100 % a z MAT na 95 %. 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

V školskom roku 2018/2019 bola výchova a vzdelávanie žiakov 1. stupňa realizovaná podľa 

inovovaného školského vzdelávacieho programu ISCED 1. 

Žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka boli vzdelávaní na základe inovovaného školského vzdelávacieho 

programu ISCED 2. 

Výchova a vzdelávanie v 9. ročníku bola realizovaná podľa učebných plánov, ktoré sú 

súčasťou vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2.  
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Učebný plán sme posilnili o disponibilné hodiny v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, 

anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika a niektoré prírodovedné predmety. Všetky 

predmety boli klasifikované.  

 

Štruktúra tried  

  Počet tried 
Počet 

žiakov 
Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 9 0 

Bežných tried 6 53 7 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 7 62 7 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 6 3 

DPP 3 1 

Znížený úväzok 1 3 

Na dohodu 2 0 

Spolu  11 4 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

Učiteľov 0 10 10 

Vychovávateľov 0 1 1 

Asistentov učiteľa 0 0 0 

Spolu 0 11 11 
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Predmety vyučované nekvalifikovane 

Z celkového počtu 191 hodín je odborne odučených 149 hodín, čo predstavuje 78,01 % a 

neodborne odučených je 42 hodín, čo predstavuje 21,99 %. 

V 1. - 4. ročníku bola odbornosť vyučovania 95,96 %. 

V 5. - 9. ročníku bola odbornosť vyučovania 71,73 %. 

Ročník Predmet 
Počet hodín 

týždenne 

7. - 9. Nemecký jazyk 4 

1. – 9.  Informatika 7 

6. - 9.  Fyzika 6 

7. - 9. Chémia 6 

5. - 9. Dejepis 8 

5. - 9.  Geografia 7 

6. - 9. Občianska náuka 4 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 0 0 

2.kvalifikačná skúška 0 0 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

adaptačné vzdelávanie 2 0 

 

Pedagogickí zamestnanci reflektujú dôležitosť celoživotného vzdelávania. Kontinuálne 

vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických zamestnancov 

sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilosti s cieľom udržať, obnovovať, 

zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie na výkon svojej pedagogickej praxe. Z tohto 

dôvodu Základná škola poskytuje dostatočný priestor na realizáciu kontinuálneho vzdelávania. 

Okrem toho sa pedagogickí zamestnanci zúčastňujú počas školského roka školení a seminárov, 
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ktoré organizuje OÚ odbor školstva Nitra, MPC Nitra, CPPPaP v Zlatých Moravciach, RVC 

Nitra.  

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Meno a priezvisko Ročník 
Okresné 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Brána jazykov otvorená 

Ema Bilošová 

Henrich Ostatný 

Simona Solčianska 

8. 

9. 

9. 

 účasť     

Školské majstrovstvá okresu 

Zlaté Moravce v Cezpoľnom 

behu  

Jakub Mihalík 

Lujza Mihalíková 

Michal Kutlák 

Richard Zbonka 

5. 

8. 

8. 

9. 

 účasť     

Európsky deň jazykov 

Ema Bilošová 

Henrich Ostatný 

Simona Solčianska 

8. 

9. 

9. 

 účasť     

iBobor 

 26 žiakov 1. – 9.  
 

   účasť 

Najlepší žiaci: 

Jozef F. Ostatný 

Matej Pavkov 

Sofia Fajnová 

Colin Jurík 

 

5. 

5. 

4. 

5. 

  

percentil: 

97 % 

96 % 

87 %  

74 % 

Olympiáda v anglickom 

jazyku 

Aneta Herdová 

Henrich Ostatný 

8. 

9. 
 účasť     

MO vo florbale žiakov 

Jakub Mihalík 

Colin Jurík 

Jakub Dávid 

Adam Žigo 

Tomáš Jurík 

Thomas Mihalík 

David S. Pauček 

Michal Kutlák 

David Jurík 

Richard Zbonka 

5. 

5. 

6. 

7. 

7. 

8. 

8. 

8. 

9. 

9. 

 účasť     

Matematická olympiáda 

Matej Pavkov 

Colin Jurík 

Michal Kutlák 

Thomas Mihalík  

David Jurík 

Richard Zbonka 

5. 

5. 

8. 

8. 

9. 

9. 

 účasť     

Geografická olympiáda 

Matej Pavkov 

Sebastián Lukáč 

Tomáš Jurík 

David Jurík 

5. 

6. 

7. 

9. 

3. miesto 

účasť 

účasť 

účasť 
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Dejepisná olympiáda  Barbora Motošická 8. 3. miesto     

Vesmír očami detí  13.  žiakov  1. – 9.  účasť     

Biblická olympiáda 

Aneta Herdová 

David Jurík 

Richard Zbonka 

8. 

9. 

9. 

 

  účasť 
    

Matematický klokan 

12 žiakov 1. – 4. 
  

účasť 

Najlepší žiaci: 

Adela Matejovová 

Adam Šabo 

Sebastián Šútor 

 

1. 

1. 

1. 

  

úspešnosť: 

100 %  

91,7 % 

91,7 % 

Hviezdoslavov Kubín 
Aneta Herdová 

Daniela Knošková 

8. 

9. 

1. miesto 

1. miesto 

účasť 

účasť 
  

Pytagoriáda 

Sofia Fajnová 

Matej Pavkov 

Colin Jurík 

Melinda Lukáčová 

Jakub Dávid 

Maroš Motošický 

4. 

5. 

5. 

6. 

6. 

6. 

17. – 18. 

5. – 6. 

účasť 

účasť 

účasť 

účasť 

    

Biologická olympiáda 
Tomáš Jurík 

Barbora Motošická 

7. 

8. 

 účasť 

3. miesto 
    

Školské majstrovstvá okresu 

ZM v atletike žiakov a žiačok 

ZŠ 

Aneta Herdová 

Lujza Mihalíková 

Dávid Jurík 

Richard Zbonka 

8. 

8. 

9. 

9. 

 účasť     

Kľúče od zlatého mesta Ema Bilošová 8.     2. miesto 

Veľká maliarska súťaž 

Valman 

Ľubomír Medzai 

Sofia Fajnová 

Patrícia Fedoreková 

Nina Bilošová 

Gabriel Strapko 

1. 

4. 

6. 

7. 

7. 

     účasť 

Čaro ruží v Arboréte Mlyňany  21 žiakov 1. – 9.      účasť 

Literárna súťaž Dúha  Ema Bilošová 8.      účasť 

Park očami detí 

žiaci 1. – 9.   
 

účasť 

Najúspešejší: 

Nina Bilošová    

 

3. miesto 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Počas celého školského roka vyučujúci kládli dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, 

komunikačných zručností, schopnosti argumentovať, čítaniu s porozumením využívaním 

rôznych zdrojov informácií s podporou a organizovaním aktivít v súlade s Koncepciou 

environmentálnej výchovy a vzdelávania a Akčným plánom výchovy a vzdelávania počas 

celého školského roka. Plnili úlohy environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu 
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a rodičovstvu, protidrogovej výchovy, zdravého životného štýlu, regionálnej výchovy, ľudským 

právam, dopravnej výchovy, ochrane životného prostredia, finančnej gramotnosti: 

 

03. 09. 2018 – Slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019 

20. 09. 2019 – Brána jazykov otvorená 

20. – 21. 09. 2018 – Účelové cvičenie – 2. stupeň 

21. 09. 2018 – Celosvetové sadenie stromčekov v rámci projektu ENO Tree Day.  

21. 09. 2018 – Zdravotná príprava pre žiakov a učiteľov 

26. 09. 2018 -  Školské majstrovstvá okresu ZM v Cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ 

26. 09. 2018 – Európsky deň jazykov  

24. 09. – 28. 09.  2018 – Európsky týždeň športu – Beh zdravia 

28. 09. 2018 – Prednáška CPPPaP – žiaci 5. – 7. ročníka 

03. 10. 2018 – Prednáška - prevencia kriminality a drogových závislostí 

07. 10. 2018 – Poďakovanie za úrodu  

12. 10. 2018 – Výlet – ZOO Zlín  

15. 10. – 19. 10. 2018 – realizácia projektu Hovorme o jedle 

18. 10. 2018 – Popoludnie so starými rodičmi 

18. 10. 2018 – Exkurzia Martin – 100. výročie Martinskej deklarácie 

21. 10. 2018 – Jubilanti v obci 

25. 10. 2018 – Geografická videoprodukcia – Svet okolo nás – Kuba 

26. 10. 2018 – Misie v škole 

12. 11. – 16. 11. 2018 – celoslovenská informatická súťať iBobor 

16. 11. 2018 – Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov 

19. 11. 2018 – Posedenie s dentálnou hygieničkou 

21. 11. 2018 – Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka 

23. 11. 2018 – Deň jablka 

26. 11. 2018 – Zdravé popoludnie  

28. 11. 2018 – Cvičenie s projektom  

04. 12. 2018 – Popoludnie na klzisku 

12. 12.  13. 12. 2018 – Školské kolo Pytagoriády 

05. 12. 2018 – Fyzikálno-chemická show 

06. 12. 2018 - Mikuláš v našej škole 

15. 12. 2018 – Vianočná burza 

20. 12. 2018 – Vianočná akadémia 
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26. 12. 2018 – Dobrá novina – koledovanie detí  

10. 01. 2019 – Natáčanie vedomostnej súťažnej relácie – Daj si čas 

16. 01. 2019 – Okresné kolo olympiády z anglického jazyka 

30. 01. 2019 – Okresné kolo matematickej olympiády 

07. 02. 2019 – Okresné kolo geografickej olympiády 

14. 02. 2019 – Okresné kolo dejepisnej olympiády 

15. 02. 2019 – Deň vedy – Jedľové Kostoľany 

05. 03. 2019 – Maškarný ples 

13. 03. 2019 – Prevencia drogových závislostí – beseda s políciou spojená s ukážkou 

policajného psa. 

14. 03. 2019 – Divadelné predstavenie Aladin a čarovná lampa. 

15. 03. 2019 – Beseda o vypálení Skýcova 

20. 03. 2019 – Rytiersky deň – žiaci 1. stupňa 

21. 03. 2019 – Výchovný koncert – Ľudová pieseň 

21. 03. 2019 – Medzinárodná žiacka súťaž – Matematický klokan 

21. 03. 2019 – Okresné kolo biblickej olympiády 

22. 03. 2019 – Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 

23. 03. 2019 - Deň vody 

24. 03. 2019 – Krížová cesta v podaní detí z dramatického krúžku 

26. – 27. 03. 2019 – Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda 

29. 03. 2019 – výlet do Nitry na divadelné predstavenie „Prdiprášok Doktora Proktora“ 

03. 04. 2019 – Celoslovenské testovanie žiakov T9 2019 

03. 04. 2019 – Otvorené hodina pre predškolákov a deti z MŠ  

04. 04. 2019 – vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže „Kľúče od zlatého mesta“ 

09. 04. 2019 – okresné kolo matematickej olympiády 

16. 04. 2019 – okresné kolo biologickej olympiády 

15. – 17. 04 – 24. – 25. 04. 2019 – plavecký výcvik - Topoľčany 

16. 04. 2019 – Zápis do 1. ročníka 

26. 04. 2019 – Čistá obec a jej okolie – čistenie obce a jej okolia v rámci Dňa zeme  

30. 04. 2019 – Stavanie mája 

03. 05. 2019 – Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín 

10. 05. 2019 – Školské majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v atletike žiakov a žiačok  

12. 05. 2019 - Deň matiek 

13. 05. 2019 – prednáška CPPPaP pre 8. a 9. ročník – Drogy nie 
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13. – 25. 2019 – Do školy na bicykli  

31. 05. 2019 – Deň detí v našej škole 

19. 06. 2019 – Exkurzia – Piešťany  - 2. stupeň 

20. 06. 2019 – Návšteva z ranča  

24. 06. 2019 – Stretnutie s ľudovým rezbárom  

25. 06. 2019 – Exkurzia – Nitra – 1. stupeň 

25. 06.  26. 06. 2019 – Účelové cvičenie a didaktické hry  

27. 06. 2019 – Olympijsky deň 

28. 06. 2019 – Slávnostné ukončenie školského roka, odovzdanie ceny starostu obce a ceny pre 

najlepších žiakov v triedach.  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé 

 

 

ENGLISH ONE – nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách. 

Škola získala didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka. 

 

BESTE FREUDE – didaktické pomôcky na výučbu nemeckého jazyka. 

 

DIGI ŠKOLA - Národný projekt - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva. Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb 

do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie 

digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie 

ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt je financovaný z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia 

spoločnosti. 

 

GEOCACHING Skýcov – je zábava, či určitý druh športu, pri ktorom žiaci s vyučujúci 

pripravujú „kešky“, teda skrýše na zemi, kdekoľvek, väčšinou na pekných a zaujímavých 
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miestach. V tomto školskom roku vytvorili  žiaci nové kešky v okolí obce a tiež pribudla 

nástenka s mapou miest a súradníc.  

 

ZBER PAPIERA, PLECHOVIEK -  projekt zameraný na dôležitosť a význam zberu, 

separácie a zhodnotenie použitého papiera a plechoviek. 

 

VIANOČNÁ BURZA – podujatie, do ktorého za zapájajú učitelia, žiaci, rodičia našej školy. 

Cieľom burzy je priblížiť čaro Vianoc, ukázať obchodného ducha a vyzbierať určité množstvo 

finančných prostriedkov, ktoré sa použijú pre aktivity našich žiakov.  

B) Krátkodobé 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú 

hranice – aj tento rok sa škola zapojila do tohto projektu, ktorého cieľom je nadviazanie 

kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami 

a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvorili záložku do knihy, 

na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému projekty – Rozprávky, bájky, povesti a príbehy 

nepoznajú hranice, a vymenili si ju zo žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. 

Našou partnerskou školou bola Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše. 

 

HOVORME O JEDLE -  súťažno-vzdelávacia aktivity, ktorej cieľom bolo vyvolať 

a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách 

a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri 

ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj 

a zamestnanosť. Naša škola sa zapojila do aktivít k téme: Zelenina, ovocie, orechy z našich 

sadov. Počas jedného týždňa sme vymýšľali a zrealizovali rôzne aktivity v rámci triedy/školy. 

Zo všetkých zrealizovaných aktivít k vyhlásenej dennej téme sme vypracovali súťažný 

príspevok, ktorý bol zložený z prezentácie školy o všetkých aktivitách a metodického materiálu 

k vybranej zrealizovanej aktivite. Učitelia vymýšľali rôzne kreatívne a inovatívne nápady na 

vzdelávanie v oblasti potravín a výživy.  

 

KNIŽNÁ ŠIFRA 2019 – aj tento rok v spolupráci so skupinou učiteľov SJaL po celom 

Slovensku bola pripravená pre žiakov 2. stupňa virtuálna hra Knižná šifra 2019. Hra 

obsahovala 20 levelov, ktoré boli zamerané na učivo 2. stupňa SJaL na základnej škole. 

Obsahovala obrázkové hádanky, doplňovačky, zvukové ukážky a otázky z teórie. Úlohy boli 
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zamerané na čitateľskú gramotnosť, vedomosti o literatúre, autoroch a známych knihách. Žiaci, 

ktorí zvládli všetky „nástrahay“, získali cerrifikát. Do projektu sa zapojilo viac ako 750 žiakov 

z celého Slovenska. Všetkých dvadsať úloh však úspešne zvládlo len 100 žiakov. Z tých, ktorí 

aj poslali pohľadnice boli vyžrebovaní 5 výhercovia, ktorí získali knižné poukážky a knižné 

darčeky od spoločnosti Martinus.   

 

DEŇ VODY – Svetový deň vody je príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť 

vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Na tento deň si pani 

učiteľky prvého stupňa pripravili aktivity, ktoré smerovali k podpore informovanosti žiakov 

o význame vody. Žiaci vypracovali pracovné listy, maľovali ba dokonca spievali o vode. Žiaci 

3. a 4. ročníka si pripravili rôzne farebné pokusy s vodou a kolobeh vody v prírode.  

 

ROZPRÁVKOVÝ DEŇ – Marec je mesiac kníh. Aj v našej škole sme pripravili malý projekt. 

Na 1. stupni sme vyhlásili rozprávkový deň. Všetci žiaci si mali zhotoviť rozprávkovú masku. 

S touto úlohou im statočne pomohli rodičia. 20. marca prichádzali do školy rytieri, králi, 

kovboji a, samozrejme, krásne princezné. Vyučovanie prebiehalo v znamení rozprávky. Prvou 

úlohou bolo plniť si svoje školské povinnosti. Za splnené úlohy počas vyučovania žiaci 

získavali odznaky. Všetci sa snažili nazbierať ich počas dňa čo najviac. Pracovali usilovne. 

Pokračovanie bolo aj popoludní. Rozprávkové postavy sa stretli v jednej triede, tu sme si 

spoločne prečítali rozprávku. Starší žiaci mladším. Nakoniec mladší prerozprávali rozprávku 

starším žiakom. Bolo ši treba dej rozprávky zapamätať. Neskôr sa žiaci rozdelili do skupín 

a pracovali spoločne. Riešili rozprávkové hádanky. Hľadali rozdiel vo vopred pripravených 

textoch. V tejto úlohe si precvičili pozornosť pri čítaní aj vzájomnú spoluprácu. Neskôr 

priraďovali rozprávkové dvojice. Za tieto úlohy boli tiež odmenení rozprávkovými odznakmi. 

Pri úlohách sa žiaci zabávali, ale aj preverili poznatky z ľudových rozprávok. Po vypracovaní 

jednoduchých úloh si žiaci prerozprávali dej prečítanej rozprávky a presunuli sa na chodbu. Tu 

boli žiaci opäť rozdelení. Každá skupina nakreslila časť rozprávky a spoločne vytvorili 

rozprávkové leporelo. V závere po sčítaní odznakov boli všetci pasovaní za rytierov 

a princezné. Odmenou pre žiakov neboli len drobné darčeky, diplomy a sladkosti, ale aj dobrý 

pocit zo zábavy počas celého dňa.  

 

MÔJ  KOLÁČIK – školský projekt pre žiakov II. stupňa. Úlohou bolo pripraviť pečený koláč 

a spracovať recept  vo forme prezentácie, fotonávodu alebo videofilmu. Koláčik bolo treba 

v triede odprezentovať a vedieť postup prípravy. Za koláčik mohli súťažné dvojice (resp. 
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jednotlivec) získať nasledujúce body: 10 bodov za vzhľad, 10 bodov za chuť a 10 bodov za 

spracovanie a prezentáciu receptu.  

 

MÔJ SUPERPOKUS – Cieľom tohto projektu bolo spracovať spolu so žiakmi zaujímavý 

a netradičný pokus z fyziky. Projekt bolo treba spracovať formou videa a jednoduchého popisu. 

Do projektu sa mohli zapojiť v spolupráci s učiteľmi vyučujúcimi fyziku všetky ročníky 2. 

stupňa našej školy.  

 

MÔJ ANIMOVANÝ FILM – Je 1. ročník súťaže žiakov našej školy, ktorých úlohou bolo 

vytvoriť jednoduchý animovaný film. Technika bola ľubovoľná. Žiaci vytvorili film na 

hodinách informatiky (poprípade doma). Film mohol byť vytvorený buď z JPG obrázkov 

(kreslených) alebo fotografií.  

 

MOJA ROZPRÁVKA/MOJE POHÁDKA – Je to autorský projekt našej školy, ktorého 

cieľom bolo zapojiť žiakov základnej školy do umeleckej tvorby. Ich úlohou bolo napísať 

a ilustrovať originálnu rozprávku. Pre veľký záujem boli práce rozdelené do dvoch kategóri (I. 

a II. stupeň základnej školy). Do projektu sa zapojili slovenské a české školy. Výsledkom sú 

dve krásne knižky za I. a II. stupeň. V knižke žiakov z I. stupňa je 32 rozprávok a z II. stupňa 

36 rozprávok. Knižky sú plné nápaditých rozprávok a krásnych ilustrácií. 

 

DO ŠKOLY NA BICYKLI – Mesiac máj je už tradične mesiacom cyklistickej dopravy. Naši 

žiaci sa aj tento školský rok zapojili do kampane „Do školy na bicykli“. Presnejšie od 13. do 

25. mája mohli do školy dobicyklovať. Počasie však tejto aktivite vôbec neprialo. V týždni od 

20. do 25. mája sa objavili dni, kedy nepršalo a tak sme pripravili pre žiakov obľúbenú jazdu 

zručnosti. V nej dokázali, že deti vedia svoje „tátoše“ veľmi dobre ovládať.  

 

PROJEKT PYTAGORIÁDA – Cieľom bolo vytvoriť učebnú a cvičnú pomôcku pre všetkých 

žiakov, ktorí sa pripravujú na matematickú súťaž Pytagoriáda. Vznikol v spolupráci s RNDr. 

M. Megyesiovou zo ZŠ Sačurov. V ucelenej zbierke je viac ako 2700 spracovaných príkladov 

z minulých ročníkov Pytagoriád. 

 

VYROB SI BÁJKU – Najlepšie učenie je učenie sa hrou. Do tohto projektu boli zapojení žiaci 

6. ročníka, ktorý si mali sami vymyslieť bájku a následne ju vymodelovať.  
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HOUR OF CODE – Podobne ako v minulosti aj tento školský rok sa naša škola zapojila do 

celosvetového projektu Hour of Code. Projekt bol zameraný na popularizáciu informatiky 

a programovania. Tento rok bola ako novinka možnosť naprogramovať svoju vlastnú Dance 

party. Vyučujúci na hodinách informatiky so žiakmi 2. stupňa počas novembra a začiatku 

decembra absolvovali Hour of Code. Úspešní žiaci získali certifikát za aktivity v projekte. 

 

SKÚS QUIZIZZ – So žiakmi 2. stupňa sme na hodinách informatiky vytvorili množstvo 

zábavných testov z rôznych predmetov.  

 

ENO TREE DAY – V piatok 21. septembra 2018 sa uskutočnilo celosvetové sadenie 

stromčekov v rámci projektu ENO Tree Day. Naša škola sa po rokoch opäť zapojila a spolu 

s viac ako 10 000 školami zo 157 krajín sveta. Doteraz deti na celom svete zasadili viac ako 20 

miliónov stromčekov. Spolu s deťmi sme pri škole posadili päť stromčekov – dve lipy 

malolisté, jedľu normadskú, dub červený a borovicu čiernu.  

 

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH – V tomto školskom roku sa nám podarilo 

získať finančné prostriedky z projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2018. Cieľom projektu 

bolo podporiť a rozvíjať zdravie žiakov na škole tak, aby sa dosiahlo trvalé zlepšenie zdravie, 

zdravé pracovné a životné podmienky, predchádzanie úrazovosti. Zabrániť vzniku nadmernej 

hmotnosti a obezity u detí, zastaviť nárast počtu a zároveň znížiť počet dospelých ľudí trpiacich 

nadváhou a obezitou. Cieľom aktivít a úloh bolo výchova k zdravému spôsobu života, 

formovanie zdravého životného štýlu, dosiahnutie trvalej zmeny prístupu ku zdraviu. Projekt 

trval od septembra do decembra 2018.  

Počas tohto obdobia bolo uskutočnených mnoho aktivít: zriadenie zdravotných hliadok, ktoré 

boli zodpovedné za kontrolu dodržiavania hygienických návykov. Propagácia zásad 

bezpečného správania sa. Vytvorenie násteniek o dôležitosti hygieny a zdravia, nástenky 

o drogových závislostiach, o zdravej výžive. Popoludnie zo starými rodičmi, príprava rôznych 

nátierok a šalátov. Pitný režim zabezpečený cez veľké prestávky a počas akcií. Výsadba 

stromčekov a ich polievanie. Odborný výklad o zasadených stromoch. Vychádzky do prírody 

spojené s poznávaním stromov a rastlín. Beseda so záchranárkou spojená s odborným 

výkladom všetkým žiakom a učiteľom pri poskytovaní prvej pomoci (resuscitácia, ošetrenie 

rán, pomoc pri vdýchnutí cudzieho predmetu). Posedenie s dentálnou hygieničkou – prednáška 

dentálnej hygieničky, ako sa správne starať o hygienu ústnej dutiny. Zdravie a pohyb – 

prednáška o zdravej výžive spojená s cvičením žiakov. Príprava plagátov a letákov 
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k uskutočneným aktivitám. Výroba tričiek, vlastnej križovatky, vlastného mestečka 

z drevených dielov stavebnice. Učenie sa zásad bezpečného správania sa na cestách. Súťaž 

o najkrajšiu prácu s témou Môj strom. Poznávanie liečivých rastlín.  

 m§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 29. 09. 2010 

Druh inšpekcie: komplexná 

Materiálno-technické podmienky 

Škola ma zariadených 7 učební, 1 učebňu informatiky (12 počítačov, počítačová sieť, 

datavideoprojekty, 20 tabletov a didaktické stavebnice Lego Dacta a Lego Robolab), v troch 

triedach sú interaktívne tabule s príslušenstvom, ktoré sa využívajú na skvalitnenie 

a obohatenie vyučovacieho procesu. Škola nemá telocvičňu. Počas školského roka žiaci na 

hodinách telesnej a športovej výchovy využívajú školské, futbalové a multifunkčné ihrisko, 

počas nepriaznivého počasia chodbu v budove školy.  

Mnoho učebných pomôcok je zastaraných, v rámci finančných možností sa snažíme 

o doplnenie a modernizáciu. V tomto školskom roku sa nám vďaka projektu Zdravie 

a bezpečnosť na školách podarilo zakúpiť nové športové pomôcky (pomôcky na florball-

brankárske rukavice a prilby, siete na bránky a pod.), pomôcky na dopravnú výchovu (značky 

na vytvorenie si vlastnej križovatky, drevené stavebnice na výrobu vlastného mestečka), 

zdravotné pomôcky vďaka ktorým si žiaci môžu precvičiť podanie prvej pomoci.  

Z peňazí zo vzdelávacích poukazov sme nakúpili pomôcky na záujmové útvary. 

Vďaka spoločnosti Giesecke and Devrient sa nám podarilo obnoviť aj vybavenie priestorov 

školy. Dostali sme kancelársky nábytok (stoly, kancelárske stoličky, kancelárske skrine 

a skrinky), magnetickú tabuľu a 7 počítačov.  

Počas školského roka sa nám podarila rekonštrukcia basketbalového koša a tiež obnova 

doskočiska.  Žiaci počas pracovného vyučovania obnovili záhon pred budovou školy a vytvorili 

vyvýšený záhon, kde sa vysadili ovocné kríky. V priestoroch areálu školy bol vytvorený 

pocitový chodník a v triede 7. ročníka bola nainštalovaná veľkoplošná obrazová tapeta – vlajky 

sveta a mapa sveta.  
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Ako aj minulý školský rok aj tento sa nám podarilo obnoviť jednu triedu. Vymenila sa podlaha 

v I. triede a bolo zakúpených 5 výškovo nastaviteľných stolov a 8 stoličiek. Práce sme 

zrealizovali s pomocou rodičov, obecného úradu a sponzorov.  

Za pomoci rodičov, žiakov, zamestnancov a priateľov školy sa vymaľovali priestory 5. a 6. 

triedy, oboch medziposchodí, tiež sa vymaľovali radiátorov na prízemí a chodbách.  

V budove školy je zriadená materská škola, školská jedáleň, kuchyňa, obecná knižnica a od 

tohto školského roka aj školský klub detí. Pre zamestnancov školy je určený priestor 

v zborovni, riaditeľňa a jedna miestnosť pre upratovačky.  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

  Dotácie zo štátneho rozpočtu 2018:                        189 678,00 € 

  Dotácie zo štátneho rozpočtu január – jún 2019:              94 662,00 € 

 

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

 september – december 2018:   794,00 € 

 január – jún 2019:           1 190,00 € 

Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody učiteľov a na zakúpenie materiálu na 

záujmové útvary. 

 

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 2018/2019 

Sponzorský dar 433,00 

Školské ovocie – dotácia od rodičov 132,83 

ŠKD – obec 751,23 

ŠKD – príspevok od rodičov 105,00 

Finančné prostriedky od obce na energie  5 400,00 

Finančné prostriedky od obce na revízie 104,40 

Preplatok – plyn 1 426,88 

Projekt – Zdravie a bezpečnosť na školách 1 900,00 

Projekt – Zdravie a bezpečnosť na školách – obec 100,00 
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§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 

Silné stránky: 

 škola rodinného typu, 

 priaznivá klíma v škole, 

 škola v prostredí zelene,  

 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

 stabilita pedagogických zamestnancov, 

 záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie, 

 samostatne tvoriví a zodpovední učitelia, 

 flexibilný pedagogický zbor, 

 výsledky žiakov - Testovanie 9, Testovanie 5 

 prezentácia školy na verejnosti, 

 tvorba kultúrnych programov, 

 zapájanie sa do projektov, 

 protidrogová prevencia, 

 úspechy žiakov na predmetových olympiádach, vedomostných a športových súťažiach, 

 individuálny prístup učiteľov k žiakom, 

 široká ponuka záujmových útvarov, 

 organizovanie plaveckého výcviku, školy v prírode, lyžiarskeho kurzu a rôznych 

exkurzii,  

 dobrá spolupráca s obcou, 

 menej problémov so správaním žiakov, 

 nízka úrazovosť, 

 fungovanie ŠKD, 

 funkčné a konštruktívne vzťahy vedenia školy a pedagogických zamestnancov. 

 

Slabé stránky: 

 technický stav budovy, 

 nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu vyučovania, 
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 absencia odborných učební, telocvične, 

 zastarané učebné pomôcky, 

 nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov,  

 odbornosť vyučovania niektorých predmetov. 

 

Príležitosti: 

 získanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, 

 inovatívne vyučovanie pomocou IKT a nových moderných vyučovacích metód, 

projektové vyučovanie, 

 rozpracovanie školských vzdelávacích a výchovných programov s atraktívnou 

edukačnou ponukou – zamerať sa na praktické zručnosti vo vyučovacích predmetoch,  

 prezentovanie činnosti školy na verejnosti, 

 podporovať šikovných žiakov v aktivitách, súťažiach, 

 práca so žiakmi s ŠVVP, 

 práca metodických orgánov školy, výmena pedagogických skúsenosti, interné 

vzdelávanie, 

 podľa možností uspokojovať požiadavky rodičov, žiakov,  

 umožňovať ďalšie vzdelávanie učiteľov,  

 pokračovať v kvalitnej príprave v Testovaní 9 a Testovaní 5 a neustále pracovať na 

zlepšovaní výkonov žiakov, 

 využiť areál školy na záujmovú činnosť a netradičné aktivity detí, žiakov a rodičov. 

 

Ohrozenia: 

 demografický pokles populácie, 

 vzhľadom na počet žiakov školy – nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku 

budovy, na materiálne vybavenie školy, na motiváciu pedagogických a ostatných 

zamestnancov školy,  

 nárast počtu žiakov s poruchami učenia, 

 chýbajúce oplotenie základnej školy, 

 trend znižovania nárokov na absolventov základných škôl pri prijímaní na stredné školy 

a s tým súvisiaca klesajúca motivácia žiakov k dosahovaniu výborných výsledkov vo 

vyučovaní.  
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§ 2. ods. 2 a 
 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole  
 

Psychohygienické podmienky sú prispôsobené personálnym a priestorovým podmienkam školy 

a primerane zodpovedajúcim základným potrebám a požiadavkám žiakov a učiteľov.  

Prostredie školy je veľmi príjemné a bezpečné, pozitívne vplýva na rozvoj duševného 

i fyzického zdravia detí, žiakov a všetkých zamestnancov. Podieľali sa na tom aj učitelia, 

predmetové komisie, metodické združenia, koordinátori prevencií environmentálnej výchovy, 

drogových závislosti, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zdravotnej výchovy, dopravnej 

výchovy, ktorí plnili úlohy a ciele podľa vypracovaných celoročných plánov.  

Vyučovanie bolo organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý bol schválený riaditeľkou školy. Pri 

tvorbe rozvrhu hodín sa snažíme rešpektovať psychohygienické zásady rozvrhu hodín. Rozvrh 

hodín bol v každej triede a na internetovej stránke školy.  

Nakoľko školu navštevuje nižší počet žiakov, vyučovanie na prvom stupni prebieha v dvoch 

triedach.  

Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7:30 do 7:45 h. Začiatok vyučovania je o 7:50 h. 

Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími 

hodinami sú 10 minútové, veľká prestávka trvá 15 minút. 

Rozvrh vyučovania: 

1. hodina: 7:50 – 8:35 

2. hodina: 8:45 –9:30 

3. hodina: 9:45 – 10:30 

4. hodina: 11:40 – 11:25 

5. hodina: 11:35 – 12:20 

6. hodina: 12:30 – 13:15 

 

ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, školských prázdnin, 

štátnych sviatkov a závažných organizačných dôvodov po vyučovaní podľa rozvrhu hodín tried 

takto: 

Pondelok:  11:30 – 15:30 

Utorok:  11:30 – 15:30 

Streda:  11:30 – 15:30 

Štvrtok:  11:30 – 15:30 

Piatok:  12:30 – 15:30 
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§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov: 62 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov: 62 

V školskom roku 2018/2019 aktívne pracovalo 7 krúžkov. Do krúžkovej činnosti boli zapojení 

všetci žiaci, mnohí navštevovali viac krúžkov.  

 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Veľká Británia ako ju nepoznáme  19 Mgr. Silvia Novická Valachová 

Dramatický krúžok 1  7 Mgr. Zuzana Rajtarová 

Dramatický krúžok 2  13 Mgr. Mária Minárová 

Počítačový krúžok  19 Mgr. Jozef Zvolenský 

Matematický krúžok 6 Mgr. Jozef Benč 

Šikovníček 24 Mgr. Eva Škodová 

Športový krúžok 24 Mgr. Vladimír Ondrejka 

 

Okrem krúžkovej činnosti učitelia pripravovali počas celého školského roka zábavné 

popoludňajšie programy. 

 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

 

Spolupráca školy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia nám pomohli pri organizovaní 

viacerých podujatí a súťaží. Spolufinancovali podujatia Mikuláš, Maškarný ples, Deň Detí, 

zakončenie školského roka. Zabezpečujú financovanie cestovných nákladov žiakom na súťaže. 

Pomáhali pri rekonštrukciách tried a mnohých ďalších drobných prácach v škole. Pri 

exkurziách a výletoch sprevádzali našich žiakov i rodičia, a tak sa vytváral lepší vzťah učiteľ – 

rodič – žiak.  

 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti  

 

Spolupráca s CPPPaP Zlaté Moravce - Spolupracovali sme pri odbornom vedení, 

usmerňovaní a pomoci výchovnému poradcovi a učiteľom.  
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Spolupráca s MŠ Skýcov – Spolupráca pri kultúrnych programoch pri rôznych príležitostiach, 

spoločné programy. 

 

Spolupráca školy a OcÚ Skýcov – Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni. V oblasti 

materiálnej pomoci Obecný úrad Skýcov počas školského roka zabezpečoval kosenie celého 

školského areálu a počas zimy odhŕňanie snehu. Spolupracovali sme pri opravách a údržbe 

školy.  V oblasti vzdelávania a výchovy aj tento rok podporil p. starosta obce Mgr. Tomáš 

Kolembus žiakov školy celoročnou súťažou O cenu starostu obce. 

 

Spolupráca zo Slovenským zväzom záhradkárov – Spolupráca pri úprave živého plota a pri 

založení školskej záhrady. 

 

Spolupráca s Policajným zborom MVSR – Spolupráca v oblasti prevencie kriminality.  

 

Žiaci sa zapájajú sa každoročne do projektu Dobrá novina a do ďalších akcií, ktoré organizuje 

obec. 

Svoju činnosť a aktivity pravidelne prezentujeme prostredníctvom webovej stránky školy.  
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