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Vážení rodičia, 

dovoľte nám, aby sme Vám takouto formou predstavili našu školu a podali informácie 

týkajúce sa nástupu Vášho dieťaťa do školy. 

Základná škola vo Veľkom Bieli je plnoorganizovaná, štátna škola, 

jej zriaďovateľom je obec Veľký Biel. V súčasnosti má 286 žiakov, 

26 pedagogických zamestnancov, školského psychológa 

a školského špeciálneho pedagóga. Súčasťou školy je aj Školský 

klub detí, ktorý má šesť oddelení a sídli v budove školy. Strava pre 

žiakov je zabezpečená v školskej jedálni. 

Základná škola má dve budovy – pavilón A, kde sídli vedenie školy, celý II. stupeň 

a niektoré triedy I. stupňa školy. V pavilóne B, ktorý bol postavený v roku 2019 a daný 

do prevádzky v školskom roku 2019/2020 sa nachádzajú štyri triedy I. stupňa školy, 

školská psychologička a školská jedáleň, kde sa stravujú všetci žiaci I. stupňa školy. 

 

Škola má v areáli multifunkčné ihrisko. Tiež má k dispozícii futbalové ihriská 

v susedstve školy, kde prebieha výučba telesnej výchovy. Počas nepriaznivého 

počasia sa žiaci spolu s vyučujúcim presúvajú do Kultúrneho domu, kde zriaďovateľ 

vyčlenil a upravil bývalú kinosálu pre potreby školy. 
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Zameranie školy 

Naša základná škola je zameraná na výučbu prírodovedných predmetov – biológiu, 

fyziku a chémiu. Od šk. roku 2012/2013 sa na škole vyučuje nový predmet 

„Laboratórne cvičenia“ v časovej dotácii 1 vyučovacia hodina týždenne v VI., VII. a VIII. 

ročníku. 

 

Angličtina ako cudzí jazyk sa vyučuje od I. ročníka a informatika od III. ročníka. Škola 

má dve odborné učebne na výučbu informatiky. 
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Hodnotenie a klasifikácia 

V prvom ročníku sú známkou hodnotené iba dva predmety – slovenský jazyk 

a literatúra a matematika, ostatné predmety sú hodnotené slovne. Od  druhého ročníka 

sú už všetky vyučovacie predmety okrem etickej a náboženskej výchovy hodnotené 

na polročnom i koncoročnom vysvedčení známkou. Pokyny na hodnotenie, hodnotené 

aspekty, klasifikačné stupnice, minimálne počty známok a váhy jednotlivých známok 

nájdete v Školskom vzdelávacom programe, časť 2 – Vnútorný systém hodnotenia 

a kontroly na webovom sídle školy. 

Informovanosť rodičov 

Každý žiak i jeho rodičia majú na našej EduPage stránke vlastné konto. Rodič má tak 

prehľad o známkach i poznámkach svojho dieťaťa v reálnom čase. Keďže naša škola 

používa namiesto klasickej triednej knihy elektronickú, vidia rodičia aj preberané učivo 

i oznamy o nadchádzajúcich testoch, skúšaní, resp. neprítomných učiteľoch a 

zastupovaní. Prostredníctvom tejto aplikácie rodičia komunikujú s učiteľmi. Škola 

taktiež využíva elektronický dochádzkový systém, ktorý automaticky na tomto portáli 

zobrazuje príchody i odchody Vášho dieťaťa do školy. Ďalšou záložkou je aj e-learning, 

kde sa nachádza množstvo testov, pracovných zošitov i rôznych materiálov, ktoré 

prideľujú učitelia svojim žiakom. Edupage si vo forme aplikácie môžete stiahnuť aj do 

svojho mobilu. Prihlasovacie údaje do aplikácie a dochádzkový čip dostanú žiaci na 

začiatku školského roku. 
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Školská psychologička 

Od šk. roku 2016/2017 pôsobí na škole školská psychologička. Náplňou jej práce je 

riešenie takých problémov žiakov, ktoré súvisia s ich prospechom, správaním, 

školským výkonom alebo hodnotením. Školská psychologička pracuje so žiakmi 

individuálne na základe informovaného súhlasu ich zákonných zástupcov a na návrh 

triednej učiteľky, resp. zákonného zástupcu dieťaťa. Psychologička pracuje aj s celými 

triedami, kedy sa preberajú veku primerané témy dotýkajúce sa života žiakov, napr. 

šikanovanie, kyberšikanovanie, výber strednej školy, láska, priateľstvo a pod. 

Kozmix 

Je vzdelávací portál pre žiakov I. stupňa školy, prostredníctvom ktorého naši učitelia 

dotvárajú vyučovanie na hodinách, resp. zadávajú žiakom vhodné úlohy na 

precvičovanie učiva. Projekt Kozmix predstavuje zábavnú formu vzdelávania a je 

vhodným doplnkom domácej prípravy. 

 

Domáce úlohy 

Vyučujúci našej školy nezadávajú povinné domáce úlohy. Zadávajú sa iba nepovinné, 

teda dobrovoľné úlohy, ktoré žiaci môžu a nemusia vypracovať. Sami žiaci prišli nato, 

že vypracovaním domáceho zadania si môžu zlepšiť známky, napríklad 

prostredníctvom nepovinných testov na portáli Kozmix, či vypracovaním projektu na 

zadanú tému.  
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Fenomény sveta 

Od školského roku 2019/2020 v súlade so zameraním školy vyučujeme nový predmet 

– Fenomény sveta pre žiakov III.,  IV. a V. ročníka. V školskom roku 2019/2020 sme 

sa stali vzorovou školou, ktorá využíva tieto materiály v každodennej výučbe. 

Celoročné témy nového predmetu sú: Voda, Slnko a Vzduch. 

 

Rajo brejky 

Mlieko je dôležitou súčasťou stravy každého dieťaťa, preto aj našim cieľom je 

podporovať zdravé stravovacie návyky u detí. Automat Rajo, ktorý je umiestnený 

v pavilóne A umožňuje každému žiakovi školy, ktorý je v programe registrovaný a má 

kreditku Brejky, zakúpiť si taký produkt, na ktorý má práve chuť. V ponuke sú polotučné 

ochutené (kakaové, jahodové, vanilkové) i neochutené mlieka, smotanový jogurt 

s kúskami čokolády, cereálne vankúšiky s nugátovou príchuťou, jablčné pyré a 100 % 

jablková šťava. Dobíjateľnú kreditku si môžete zakúpiť u triednej učiteľky. 
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Vybavenie školy 

Škola má spolu štrnásť kmeňových učební, jednu odbornú učebňu pre výučbu 

prírodovedných predmetov – Laboratórium, jednu odbornú učebňu pre výučbu 

výtvarnej výchovy – Ateliér a dve odborné učebne informatiky. Škola za uplynulých 

desať rokov prešla kompletnou rekonštrukciou – má nové plastové okná so žalúziami, 

nové radiátory, znížené stropy s vyhovujúcim osvetlením, nové umývadlá a vodovodné 

batérie, je vymaľovaná. V učebniach sú nové žiacke lavice, dvere, keramické tabule 

na popis fixkou. V každej učebni je počítač, internetové pripojenie, dataprojektor 

a premietacie plátno, v učebniach na I. stupni sú okrem toho interaktívne tabule, 

vizualizéry. V laboratóriu je mikroskop s USB pripojením na interaktívnu tabuľu. Pre 

potreby učiteľov i žiakov má škola dve sieťové multifunkčné zariadenia (tlačiareň, 

kopírka, skener) s veľkou kapacitou, 2 farebné tlačiarne, 4 čiernobiele tlačiarne a tiež 

3D tlačiareň.  Pre žiakov máme veľké i malé trampolíny, bazény, posilňovacie stroje, 

oddychovú zónu. 

Školský klub detí 

Zriaďovateľom Školského klubu detí (ŠKD) je obec Veľký Biel a navštevujú ho žiaci I. 

stupňa školy. Zákonní zástupcovia detí, ktoré navštevujú ŠKD, prispievajú na chod 

školského klubu čiastkou 14 eur mesačne. Z týchto príjmov sa hradia energie, 

vybavenie (hračky, papier, potreby na písanie, kreslenie, modelovanie a pod.), 

upratovanie a hygienické a čistiace potreby. Školský klub detí sídli v pavilóne A. Denná 

prevádzka školského klubu detí do 17,30 hod. 

Riaditeľské previerky 

V druhom júnovom týždni prebieha na škole testovanie žiakov formou riaditeľských 

previerok vo všetkých ročníkoch okrem prvého a deviateho. Všetci žiaci II. až VIII. 

ročníka sú písomne testovaní zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Žiaci 

III. až VIII. ročníka sú elektronicky testovaní z ďalších dvoch predmetov. V prvom a 

druhom ročníku prebieha v rámci riaditeľských previerok kontrolné čítanie žiakov 

zamerané na čítanie neznámeho textu a  kontrolu čítania s porozumením.  
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Písanie 
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Z našich skúseností vyplýva, že žiaci sa naučia veľmi rýchlo písať, viac času teda 

môžu venovať čítaniu, či rozvoju iných zručností. Žiaci píšu čitateľne, nemajú problémy 

s písaním. Je pre nich jednoduchšie zapamätať si dva tvary písmena (veľké a malé, 

rovnaké v písanej aj tlačenej podobe) ako pri klasickom type písme, kde sa žiaci musia 

naučiť rozoznávať až štyri tvary písma (veľké a malé písané a veľké a malé tlačené).  

Máme pre žiakov pripravené špeciálne zošity na nácvik tohto typu písma, máme 

zakúpený font na počítače, takže žiaci dostávajú aj pracovné listy písané týmto fontom. 

Samozrejme, že sa učia čítať aj iné typy písma (a bez problémov to zvládajú), podobne 

ako vy, keď píšte na PC rôznymi typmi písma a viete ho prečítať bez toho, aby ste sa 

nejako špeciálne školili. Zaujímavé je, že žiaci, ktorí k nám prestúpili z iných škôl (kde 

sa učili písať klasickým spojitým písmom), sami po dvoch týždňoch automaticky začali 

písať písmom Comenia Script. 

Napriek nesporným výhodám a našim skúsenostiam žiadame rodičov o vyjadrenie 

súhlasu s výučbou písania písmom Comenia Script. Pokiaľ si nebudete želať, aby sa 

Vaše dieťa vzdelávalo týmto spôsobom, bude vzdelávané spojitým typom písma. 
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Vyučovacie predmety v 1. ročníku 

Predmet Počet hodín za týždeň Hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra 9 známkou 

Matematika 5 známkou 

Anglický jazyk 1 absolvoval 

Prvouka 1 absolvoval 

Hudobná výchova 1 absolvoval 

Výtvarná výchova 2 absolvoval 

Telesná výchova 2 absolvoval 

Etická/náboženská výchova 1 absolvoval 

SPOLU 22 hodín  

Adaptačné obdobie 

September je pre prvákov adaptačným obdobím – prvý týždeň majú žiaci iba 3 

vyučovacie hodiny denne, potom idú do  ŠKD, druhý týždeň majú prváci 4 hodiny 

denne a tretí týždeň už nabiehajú na rozvrh. Počas adaptačného obdobia sa prváci 

zoznamujú so školou, spoznávajú svojich spolužiakov, učia sa vydržať 45 minút 

v triede. Počas tohto obdobia je nutné, aby rodičia úzko spolupracovali s triednou 

učiteľkou a školskou psychologičkou. 

Prosíme rodičov, aby rozumne usporiadali voľnočasové aktivity dieťaťa tak, aby dieťa 

malo čas aj na oddych a prípravu na vyučovanie. Taktiež je dôležité dôsledne dbať na 

to, aby dieťa malo každý deň všetky pomôcky potrebné do školy. 

Uvoľňovanie dieťaťa z vyučovania 

Dôvod Spôsob ospravedlnenia Ospravedlňuje 

choroba telefonický kontakt, potvrdenie lekára triedny učiteľ (celá doba) 

nevoľnosť telefonický kontakt, zápis v ŽK triedny učiteľ (max. 2 dni) 

iná udalosť telefonický kontakt, zápis v ŽK triedny učiteľ (max. 2 dni) 

dovolenka žiadosť ZZ o uvoľnenie z vyučovania riaditeľ školy (viac ako 2 dni) 

iná udalosť žiadosť ZZ o uvoľnenie z vyučovania riaditeľ školy (viac ako 2 dni) 

 

Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy 

RNDr. Jarmila Ucháľová, zástupkyňa riaditeľky školy 


