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Pedagogicko-organizačné  

a materiálno-technické zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v 

školskom roku 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizácia Základná škola  

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
35991364 

Obec a PSČ    985 26 Málinec 

Ulica a číslo Hlavná ulica 86/29 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán  Mgr. Ľuboslav Jablonský   
 
 

Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo 

vypracované v súlade s §5, ods. 7, písm. i zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Málinec, 9.9.2022                                                    Mgr. Ľuboslav Jablonský,  riaditeľ školy 
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Základné údaje  

 

Škola: Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec, 985 26 
 

Školský rok : 2022/2023 
 

Riaditeľ školy: Mgr. Ľuboslav Jablonský 
 

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Tomáš Nociar 
 

 

Organizácia vyučovania   

 

V šk. roku 2022/2023 bude mať ZŠ v Málinci 11 tried so 120 žiakmi: 
 

4 triedy– primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník); 
 

5 tried – nižšie stredné vzdelávanie ( 5. – 9. ročník);  

2 oddelenia ŠKD (Školský klub detí). 
 
 

Počet žiakov školy: 120 

Počet žiakov 1.stupňa: 53 

Počet žiakov 2.stupňa: 67 

Počet žiakov 1.ročníka: 17 (1 opakuje) 

Pedagogickí a odborní zamestnanci, úväzky 
  

  

Počet a úväzky učiteľov 1.stupňa: 4 

Počet a úväzky učiteľov 2.stupňa: 9 

7 / 100% úväzok 

1 / 17% 

1 / 26% 

Učitelia spolu: 13  
+ externe 2 učitelia NBV 
(KAT- 9%, EVN – 13%) 

 

ŠKD 2 /100% 

Pedagogický asistent 6 

4/100% 

(z toho 2 projekt, 2 št. rozpočet) 

1/13% - dohoda o PČ //interný PZ 

1/26% - dohoda o PČ //interný PZ 

Školský špeciálny pedagóg 1/100% (projekt) 

Počet pedagogických zamestnancov: 

Počet odborných zamestnancov: 

20 

0 
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Odbornosť vyučovania 
  
 

1. stupeň 

Spolu hodín:95 

Odborne: 95 100 % 

Neodborne: 0  0  % 

2. stupeň 

Spolu hodín: 145 

OdboOdborne:  122 84 % 

Neodborne : 23 16 % 

Spolu: 

Spolu hodín: 240 

Odborne: 217  90 % 

Neodborne : 23 10  % 

 

Odbornosť vyučovania je na rovnakej úrovni ako v minulom školskom roku. 

V aktuálnom školskom roku sa podarilo zabezpečiť (po predmetoch FYZ, CHE) aj odborné 

vyučovanie telesnej výchovy – začínajúcou učiteľkou. Táto zároveň vykonáva na 1 rok prácu 

asistentky učiteľa. Odborné vyučovanie tohto predmetu v budúcom šk. roku je preto zatiaľ 

otázne.  
 
 
 

Ktoré aprobácie sú potrebné na zabezpečenie odbornosti vyučovania 

 

1. stupeň – odbornosť zabezpečená 

2. stupeň – neodborne technika, občianska náuka. 
 

Rozdelenie úväzkov - pedagogickí 1pracovníci 

 

Meno a priezvisko zamestnanca 
Určenie rozsahu priamej týždennej VZ  

činnosti (rozdelenie úväzkov) 

Počet hodín Realizácia 

Mgr. Michaela Cieniková –tr. uč. v 1. triede 22 
1. trieda : 20 hod. 
5. trieda: TSV (2 hod.) 

Mgr. Katarína Chrastinová 22 
2.trieda: 22 hod. 
4. trieda: INF (1 hod.)   

Mgr. Natália Strašková 23 
3.trieda: 21 hod. 
1. trieda: HUV (1 hod.) 
5. trieda: HUV (1 hod.) 

Mgr. Mária Joklová 23 
4. trieda: (21 hod.) 
5. trieda: VYV (1 hod.) 
1.- 4. trieda: ETV (1 hod.) 

Mgr. Miriama Vyhňarová 23 

MAT: 5., 8. tr. (10 hod.) 
CHE: 7.-9. tr. (5 hod.) 
OBN: 6.-9. tr.: (4 hod.) 
THD: 5.,6.,8.,9.tr. (4 hod) 

Mgr. Miroslava Stieranková 23 

SJL: 6.-7. tr. (10 hod.) 
DEJ: 5.-9. tr. (8 hod.) 
ETV: 5.-9. (1 hod.) 
INF: 6.,9. tr. (2 hod.) 
VYV: 6.,9. tr. (2 hod.) 

Mgr. Zuzana Vrábľová 23 

MAT: 6.,7.,9. tr. (15 hod.) 
MTQ: 9. tr. (1 hod.) 
FYZ: 6.-9. tr. (6 hod.) 
THD: 7. tr. (1 hod.) 
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Mgr. Marta Čepková – výchovný poradca 21 

SJL: 5., 8., 9. tr. (15 hod.) 
CSJ: 9. tr. (1 hod.) 
ANJ: 4. tr. (3 hod.) 
VYV: 7.-8. tr. (2 hod.) 

Ing. Lucia Adamcová 23 
ANJ: 3, 5.-9. tr. (18 hod.) 
HUV: 6.-8. tr. (3 hod.) 
GEG: 6. tr. (2 hod.) 

Mgr. Tomáš Nociar – zástupca riaditeľa ZŠ 12 
BIO:5.-9. tr. (8 hod) 
GEG: 8. tr. (2 hod) 
TSV-CH: 8.-9. tr. (2 hod.) 

Mgr. Ľuboslav Jablonský – riaditeľ školy 7 
GEG: 5., 7., 9.tr. (4 hod.) 
INF: 5., 7., 8. tr. (3 hod.) 

Mgr. Martina Gréčová 6 
TSV: 6. tr. (2 hod.),  

7. tr. (2 hod.) 
8.-9. tr. –D (2 hod.) 

Mgr. Petra Čániová – učiteľka 6 NEJ:  7.-9. tr. (6 hod.) 

   

Ing. Jarmila Podhorcová 2 
NBV – kat.: 1.-4. tr. (1 hod.) 
                     5.-9. tr. (1 hod.) 

Mgr. Irena Gajdošová 3 
NBV – ev.: 1.-4. tr. (1 hod.) 
                   5.-6. tr.  (1 hod.)       
                   7.-9. tr. (1 hod.) 

PaedDr. Anna Chovancová - školský špec. 
pedagóg 

- - 

Mgr. Petra Čániová – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

Erika Schlencová  – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

Mgr. Martina Gréčová – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

Anna Porubiaková – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

Kamil Starove – vychovávateľ ŠKD 25 2. skupina ŠKD (2. a 3. tr.) 

Katarína Kantorová – Vychovávateľka ŠKD 25 1. skupina ŠKD (1. a 4. tr.) 
 

 

Štruktúra kariérových pozícií v základnej škole pre školský rok 2022/2023:  

 

 

Triedni učitelia 9 Mgr. Michaela Cieniková 1.trieda 

  Mgr. Katarína Chrastinová 2.trieda 

  Mgr. Natália Strašková 3.trieda 

  PaedDr. Mária Joklová 4.trieda 

  Mgr. Miriama Vyhňárová 5.trieda 

  Mgr. Miroslava Stieranková 6.trieda 

  Mgr. Zuzana Vrábľová 7.trieda 

  Mgr. Marta Čepková 8.trieda 

  Ing. Lucia Adamcová 9.trieda 

    

Výchovný poradca 1 Mgr. Marta Čepková  

Školskí koordinátori 11 Mgr. Petra Čániová pre protidrogovú prevenciu 

  Mgr. Miroslava Stieranková pre informatizáciu 

  Mgr. Tomáš Nociar pre športové súťaže 

  PaedDr. Mária Joklová pre kultúrne podujatia 

  Mgr. Marta Čepková pre školské súťaže 

  Mgr. Natália Strašková pre učebnice 1-4. 

  Mgr. Miriama Vyhňárová pre učebnice 5-9. 

  Mgr. Michaela Cieniková pre školskú knižnicu 
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  Mgr. Tomáš Nociar pre environmentálnu výchovu 

  Mgr. Tomáš Nociar pre ŠkVP 

  Anna Porubiaková pre školskú výzdobu 

 
 

1. Vedúci pedagogickí/odborní zamestnanci podľa § 39 zákona: 

 
- riaditeľ                                                                  1      Mgr. Ľuboslav Jablonský 

- zástupca riaditeľa                                                 1      Mgr. Tomáš Nociar 

 

Záujmová činnosť  

 

Škola v tomto školskom roku ponúkla rodičom 12 záujmových krúžkov + futbalový krúžok, 

ktorého členom sú žiaci ZŠ Málinec a zároveň futbalového oddielu Jednota Málinec. Predbežne by 

sa malo realizovať 9 z nich, fungovanie ďalších troch je otázne z dôvodu nižšieho záujmu. Všetky 

krúžky sú organizované školou a sú bezplatné!  

 

Rada školy  

 

predseda:  Mgr. Miroslav Straško – za rodičov 

podpredseda: Mgr. Zuzana Vrábľová – za ped. zamestnancov 

členovia:  Ing. Lucia Adamcová – za ped. zamestnancov 

  Anna Farkašová – za neped. zamestnancov 

  Ing. Igor Lacko – za zriaďovateľa 

  Mgr. Peter Turic – za zriaďovateľa 

  Bc. Ivan Karlík – za zriaďovateľa 

  Ján Kvasnica – za zriaďovateľa 

  Miroslav Bitala – za rodičov 

  Katarína Illéšová – za rodičov 

  Edita Petríková – za rodičov 

 

 

Rada rodičov 

 

V šk. r. 2021/22 boli zástupcami v Rade rodičov: 

   1.                                     Ing. Ingrida Lacková 

         2.                                       Bc. Jana Turicová 

         3.                                       Katarína Jablonská 

         4.                                      Katarína Havranová 

         5.                                      Mgr. Miroslav Straško 

         6.                                       Martina Gombalová 

         7.                                        Anna Pinková 

         8.                                       Marcela Balogová 

         9.                                       Erika Krňanová 

Predsedom Rodičovskej rady je Jaroslava Kminiaková. 

//zástupcovia rodičov do rodičovskej rady (triedni dôverníci) sa volia na plenárnom zasadnutí 

Rodičovského združenia v septembri 2022// 
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Školský klub detí  
 
 
 

 Oddelenie Vychovávateľ Počet detí Triedy 
     

 1. Katarína Kantorová 25 1. a 4. 
 2. Kamil Starove 25 2. a 3. 

 

počet žiakov v ŠKD 50 

počet oddelení 2 

úväzky vychovávateľov 2/100% 

  

 
Kapacita ŠKD je plne obsadená. Navštevovanie ŠKD bolo umožnené aj ôsmym žiakom 5. 
ročníka, ktorí boli rozdelení do obidvoch oddelení.  
 

Personálne obsadenie – nepedagogickí pracovníci  
 
 
 

školská ekonómka 1/100% 

administratívna pracovníčka 1/50% 

školník + kurič 1/100% 

upratovačky 2/100% 

Spolu TH zamestnanci 4 

Zamestnanci ŠJ  

vedúca ŠJ 1/100% 

hlavný kuchár 1/100% 

pomocná kuchárka 2/100% 

pomocná kuchárka – výdajná ŠJ 0,5 / 50%  

Spolu  zamestnanci ŠJ    4,5 

 

 

Významné školské projekty a dotácie:  

 

Škola je zapojená v dvoch finančne významných projektov: 

 - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, prostredníctvom ktorého sú platení 

2 asistenti a školský špeciálny pedagóg. Projekt bol predĺžený do 31.8.2023; 

- „Zo školy múdrejší“ – projekt zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej 

a prírodovednej gramotnosti; aktivity projektu boli ukončené – niektoré riadne, niektoré 

predčasne z dôvodu pandémie COVID-19, projekt ale finančne ešte nie je uzavretý 

 - „Kompenzácia poplatku ŠKD za žiakov v SZP alebo HN“ .  

 

Projekt doučovania žiakov – Spolu múdrejší nebude možné v aktuálnom šk.r. 

realizovať. 

Školská jedáleň je zapojená do programov Školské ovocie a Mliečny program. 

 

  

Školská jedáleň a telocvičňa 

 

1. Zmena nastala v poskytovaní stravy zadarmo – nárok na bezplatnú stravu majú aj 

všetci 15-roční žiaci.  
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2. Stravovacie pásma sa zatiaľ nemenili, ak nedôjde v najbližšom období k ich zmene, 

bude potrebné pripraviť zmenu VZN v oblasti stravovacích pásiem a nákladov na réžiu.  

3. Prenajímanie ŠJ pre verejnosť je opäť možné, v čase mimo vyučovania. 

4. Z hľadiska personálneho zabezpečenia odporúčame prehodnotiť zvýšenie 0,5 úväzku 

pracovnej sily určenej pre výdajnú jedáleň v MŠ – prax ukazuje, že tento úväzok na 

zabezpečenie výdaja celodennej stravy v MŠ nepostačuje. Zamestnať pracovnú silu 

prostredníctvom eurofondov už druhý rok nie je možné, rovnako cez absolventskú prax. 

5. Problémom je tiež dlhodobé rovnaké platové ohodnotenie kuchára a pomocného 

kuchára – v rozpočte ŠJ by bolo potrebné zohľadniť osobné ohodnotenie hlavného kuchára. 

O túto pracovnú pozíciu kvalifikovaní zamestnanci neprejavujú záujem. 

6. Z pohľadu investícií je v strednodobom a dlhodobom horizonte je potrebné riešiť 

vzduchotechniku v ŠJ, renováciu šatní a palubovky v telocvični, resp. zateplenie oboch budov.  

7. Strecha telocvične bola v januári opravovaná z dôvodu vlhnutia na dvoch miestach. 

Jeden roh je stále vlhký, situáciu zatiaľ pozorujeme. Firma, ktorá realizovala opravu odporučila 

zateplenie budovy – v problémových miestach sú praskliny v stenách, ktoré zapríčiňujú 

nasávanie vlhkosti. 

8. V telocvični sa začalo s výmenou osvetlenia – nahradením svietidiel LED svietidlami 

s výrazne nižšou spotrebou; časť osvetlenia bola dočasne odstavená. Nájomné zmluvy pre 

využívanie telocvične sa budú uzatvárať zatiaľ len do konca kalendárneho roka (s časovými 

obmedzeniami) z dôvodu neprehľadnej energetickej situácie.  

 

 

Investície a údržba, ktorá prebehla počas šk. roku 2021/2022 

 

1. renovácia prvej a sčasti piatej triedy, (maľovanie, úprava sanitárneho priestoru, výmena 

podlahovej krytiny v prvej triede ) 

2. dokončenie rekonštrukcie a modernizácie kabinetu ŠJ 

3. výmena el. osvetlenia budovy školy 

4. výmena el. osvetlenia telocvične - 1/3 etapa 

5. výmena niekoľkých dverí v triedach 

5. dokončenie výrubu nebezpečných drevín v areáli školy a začatie náhradnej výsadby 

6. navýšenie zábradlia v južnom krídle školy 

7. riešenie konvekcie tepla ÚV v hale telocvične 

8. renovácia skleníka a výsadba okrasných rastlín 
 

Investície a údržba, ktorá je plánovaná do konca kalendárneho roka 

 

- dokončenie náhradnej výsadby drevinami (ovocnými – v šk. záhrade) 

- dokončenie políčka a úprava terénu parku, vyvýšené záhony 

- oprava a renovácia múrika pri telocvični 

- postavenie 2 kompostovísk 

 

 

Investície a údržba, ktoré sa nerealizovali 

 

- vyspádovanie školského ihriska (zlepšenie podmienok pre tvorbu ľadu) 

- renovácia plotu od hlavnej ulice 

- riešenie zabezpečenia školy (kamerový systém, vchádzanie do budovy) 

 

 

Investície a zámery, ktoré neboli plánované a realizovali sa: 

 

- oprava strechy telocvične 
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Investície a údržba plánované v šk.r. 2022/2023 

 

Všetky investície sú podmienené finančnou situáciou v budúcom kalendárnom roku. 

 

1. výmena el. osvetlenia budovy školy 2. a 3. etapa 

2. renovácia plotu od hlavnej ulice 

3. riešenie zabezpečenia školy (kamerový systém, vchádzanie do budovy) 

 

Vyššie menované investície rátajú s finančnou podporou obce – priority sa vyberú podľa 

dohody. 

 

4. renovácia budúcej prvej a piatej triedy, (maľovanie, úprava sanitárneho priestoru, 

výmena podlahovej krytiny) 

5. riešenie softvérového zabezpečenia školskej výpočtovej techniky (licencie OS) a správa 

PC 

6. špecializácia niektorých tried podľa predmetov (DEJ, BIO,) 

7. galéria úspechov školy (chodby školy a telocvične, kabinet telocvične) 

8. výstavba doskočiska 

9. pokračovanie budovania parku školy (lavičky, záhony, fontána...) 

10. montáž tienidiel na okná telocvične, jedálne,  

 

Uvedené body 4.-8. budú realizované po zohľadnení finančnej náročnosti a aktuálnej 

finančnej situácie. 

 

 

Riziká, očakávané problémy: 

 

- zastaralé rozvody vody 

- ceny energií – 31. 7. 2023 uplynie platnosť zmluvy na dodávky plynu 

- finančné problémy súvisiace s projektom „Zo školy múdrejší“  – posunutie termínov 

v kontrole zálohových a priebežných platieb; 
 

 

Realizované opatrenia s cieľom zlepšenia stavu vo výchove a vzdelávaní v šk. roku 

2021/2022 

 

1. koordinácia zavedených konzultačných hodín so žiakmi a rodičmi 

2. zjednotenie systému hodnotenia a klasifikácie žiakov – prípravná fáza  

3. realizácia dňa otvorených dverí 

4. zefektívnenie práce predmetových komisií – smernicou (zjednodušené fungovanie 

poradných orgánov) 

5. pilotné zisťovanie individuálnych schopností žiakov vo vybraných triedach s cieľom 

individuálne rozvíjať silné stránky a schopnosti žiakov vyučovacími aj mimovyučovacími 

formami 

7. realizácia presunutých zážitkových aktivít z minulého šk. roku a realizácia nových 

foriem aktivít (napr. krúžok zameraný na poznávanie, cestovanie a turistiku) 

8. hradenie elektronickej formy pracovných zošitov na 2. stupni (okrem cudzích jazykov) 

 

Plánované opatrenia s cieľom zlepšenia stavu vo výchove a vzdelávaní v šk. roku 

2022/2023 

 

1. nový školský poriadok 

2. nový systém hodnotenia žiakov - zjednotenie 

3. zmena školského informačného systému (zavedenie EDUPAGE – možnosť 

zefektívnenia komunikácie) 



 
Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec, 985 26 

9 
 

4. pokračovanie v zisťovaní individuálnych schopností žiakov – rozšírenie na všetky triedy 

v 3.-8. ročníku s cieľom individuálne rozvíjať silné stránky a schopnosti žiakov 

vyučovacími aj mimovyučovacími formami 

 

 
 
 
 

V Málinci, 9. 9. 2022 
 
 
 
        .......................................... 
         Mgr. Ľuboslav Jablonský 
         riaditeľ ZŠ 
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Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ, Hlavná 86/29, Málinec: 

 

Rada školy pri ZŠ, Hlavná 86/29 v zmysle ustanovenia prerokovala na svojom zasadnutí 

dňa.................. Správu o Pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2022/2023. 
 
 
 

 

V Málinci, dňa............................. 
 

 

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

predseda RŠ (Meno a Priezvisko, podpis) 
 
 
 
 
 
 
Schválil: V Málinci, dňa ............................. 
 

 

 

 

....................................................... 
     Ing. Igor Lacko, starosta obce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


