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a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia školy na roky 2013-2018 

4. Plánu práce školy na školský rok 2016/2017 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  predmetových komisií, metodického 

združenia, koordinátorov špecifických činností 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ  
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy Školská 394, Turie 

za školský rok 2016/2017. 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy:  Základná škola 

2. Adresa školy: Školská 394 Turie 

3. telefónne číslo: 041/598 9192  ,0903533369                                             

4. Internetová adresa : zsturie.edupage.org e-mailová adresa: zsturie@zsturie.edu.sk 

5. Zriaďovateľ: Obec  Turie 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Henrieta  Adámyová riaditeľka školy 

Mgr. Miroslava  Holienčíková zástupkyňa riaditeľa školy  

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7.1) Údaje o rade školy: 

Dňa 30.4. 2016 bola ustanovená Rada školy pri Základnej škole Turie 

Členovia rady školy: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/  

1. Renáta   Vestegová predseda zástupca pedagogických pracovníkov 

2. Ján  Daniš podpredseda zástupca pedagogických zamestnancov 

3. Alica Kostolná člen zástupkyňa zriaďovateľa 

4. Miroslav  Turský člen zástupca zriaďovateľa 

5. Pavol Bartek člen zástupca zriaďovateľa 

6. Peter Bízik člen zástupca nepedagogických pracovníkov 

7. Pavol Štaffen člen zástupca rodičov 

8. Ing. Jana Chupáňová člen zástupca rodičov 

9. Ing. Soňa Kotrčová člen zástupca rodičov 

    

    

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017: 

Rada školy v školskom roku 2016/2017 zasadala dvakrát. Na zasadnutiach rokovali 

o materiáloch predkladaných riaditeľkou školy na schválenie, organizácii a postupe prác 

súvisiacich so skvalitňovaním pracovných  podmienok žiakov i pedagogických pracovníkov, 

o pripravovaných zmenách v pracovných podmienkach v súvislosti s opravou 

elektroinštalácie, príprave 5. školského plesu, o využití finančných prostriedkov Občianskeho 

združenia Medvedík pri ZŠ Turie. 
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7.2 

a) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

1. Prehľad  poradných orgánov riaditeľa školy. 

                                                    Pedagogická rada 

                                                    Metodické združenie 

                                                    Predmetové komisie- spoločenskovedných predmetov 

    - prírodovedných predmetov 

     

      2.   Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém 

práce poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných orgánov, 

systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.)  

 

Pedagogická rada zasadá šesťkrát ročne, schvaľuje plán činnosti školy, hodnotenie 

a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov, rozvrh školy, ŠkVP a jeho úpravy, Plán KV, 

Školský poriadok a iné záväzné dokumenty školy. 

PK a MZ zasadajú štyrikrát za rok, rozpracúvajú  plán hlavných úloh v oblasti výchovy 

a vzdelávania, úpravy v ŠkVP, využívanie IKT, plán exkurzií a výletov. 

 

Súčasťou riadiacej činnosti školy je i zložka hospitačná a kontrolná. Jednotlivé zameranie 

kontrolnej činnosti je pravidelne zverejňované v mesačných plánoch školy. V priebehu  

školského roka bolo vykonaných 17  hospitácií, v súlade s plánom kontrolnej a hospitačnej 

činnosti. 

Zameranie hospitácií celoročné: 
a) rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 

b) práca so začlenenými žiakmi 

c) zadávanie úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 

   V jednotlivých mesiacoch boli tieto zadania doplnené o ďalšie pozorované javy -  prechodu 

žiakov z primárneho na nižšie stredné vzdelávanie, adaptácia žiakov 1. ročníka, práca 

začínajúceho PZ, práca asistenta učiteľa a i. 

    Na základe vykonaných hospitácií je možné zosumarizovať: 

Pozitívne zistenia: 

- komunikácia učiteľ  - žiak  zväčša bez pretvárky, na úrovni partnerstva, žiaci väčšinou 

nemajú obavy vyslovovať svoje názory, 

- rovnocenný a profesionálny prístup k začleneným žiakom aj bez prítomnosti asistenta 

učiteľa, 

- žiaci na vyučovaní dostávajú priestor  k aktívnemu vyjadrovaniu sa, vyslovovaniu 

vlastného názoru ,hlavne vo fáze hodnotiacej 

- využívanie chýb žiakov na hľadanie správneho riešenia problému, 

- smerovanie žiakov k sociálnym zručnostiam – vzájomná pomoc( nielen začleneným 

žiakom), úcta 

- ANJ – 4. roč.  komunikácia so žiakmi v cudzom jazyku, 

- smerovanie žiakov k zjednodušovaniu výpiskov(poznámok) z predmetov do zošita, 

- v predmetoch s prírodovedným zameraním  na 2. stupni sú žiaci viac vedení 

k samostatnosti 

- hodnotenia celkových výkonov žiakov / prevaha pozitívneho hodnotenia /, 

- využívanie interaktívnych tabúľ – viackrát však iba ako zdroj poznámok a informácií 
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Negatíva – odporúčania: 

- veľa otázok ( väčšina) na vyučovaní zadávaná na 1. úrovni – zapamätanie, 

-  pri vyvodzovaní učiva sa vyučujúci nie vždy opierajú o samostatnú objavnú činnosť 

žiakov, 

- zbytočné prepisovanie poučiek z učebnice do zošita, 

- dlhý výklad pedagóga – viac by mali rozprávať žiaci ,sami vyvodzovať učivo  - počuté 

si žiaci zapamätajú minimálne 

- slabá využiteľnosť IKT  ako pomôcky pri  samostatnej činnosti žiakov – len v 2 

prípadoch 

- množstvo   úloh a pestrosť činností na hodine prispôsobiť veku žiakov – inak sa 

hlavne na 1. stupni nudia 

- žiaci  pri odpovedi neustále preferujú mechanicky zapamätané učivo bez uvedenia 

logických súvislostí 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

1. 1 17  1 28 1 17  1 28 

2. 1 15  1 26 1 15  1 26 

3. 1 25 1   1 25 1   

4.        1 13    1 13    

5. 1 18 2   1 18 2   

6. 1 20+1    1 20+1    

7. 1 15 1   1 15 1   

8. 1 17 4   1 17 4   

9. 1 15    1 14    

Spolu 9 155+1 8 2 54 9 154+1 8 2 54 

 

 

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 

písm2.. c)) 

 

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu Dievčatá 

Počet /% 

Odklady 

Počet/% 

Nezaškolení 

V MŠ počet/% 

Samostatné 

16 8/ 50% 0 0 1 
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c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 c.2.1 žiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 

SOU-4. ročné SOU-3. ročné OU-2.ročné 

14 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

4 4 9 9 1 1 0 0 0 0 

* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké 

školy 

 

Všetci žiaci boli prijatí na zvolené odbory, sú zapísaní do škôl, ktoré si vybrali na 

pokračovanie v štúdiu. 

 

c.2.2 žiaci 5. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

5. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka  do 8-ročných gymnázií a iných škôl 

Osemročné gymnáziá  iné školy 

18 
 

prihlásení úspešní prijatí prihlásení úspešní prijatí 

3 3 3 0 0 0 

 

c.2.3. žiaci z nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

ročník Počet žiakov 

prijatých do SŠ 

Názov školy 

8. ročník 1 Obchodná akadémia Žilina – bilingválne štúdium 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania. (§ 2 ods. 1 písm. e)  

 

Počet žiakov školy: 154 +1    chlapcov: 75   dievčat: 79 +1 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 21 

Počet integrovaných žiakov: 8  

Počet detí navštevujúcich školský klub: 56 

 

7.Výsledky za 1. –9. ročník: zo 154  žiakov 

                                            Prospeli s vyznamenaním: 94 žiakov – 61% 

                                            Prospeli veľmi dobre: 37 žiakov – 24 % 

                                            Prospeli: 23 žiakov – 14,9 %  

                                            Neprospeli: 0 žiakov  

                                           Neklasifikovaní: 1 žiačka  - navštevuje školu v zahraničí 

 

Hodnotenie   -schválené a odsúhlasené Pedagogickou radou dňa 22.6.2017 

 

 



 7 

Hodnotenie žiakov 1. –4. ročníka  

 

TRIEDA SJL ANJ MAT PRI 

PRV 

VLA INV HUV VYV TEV MLZ Øtrieda 

1. 1 1 1 1 ------ ----- 1 1 1 ------ 1 

2. 1,6 1,13 1,33 1,4 ------ ----- 1 1 1 ------ 1,20 

3. 1,6 1,24 1,08 1,76 1,64 1 1 1 1 1,16 1,24 

4. 1,46 1,31 1,31 1,08 1,62 1 1 1 1 1 1,17 

Øpredmet 1,41 1,17 1,16 1,31 1,63 1 1 1 1 1,08  

Do priemeru nie sú započítané známky zo ZSU v 1. ročníku priemer 1, PV v 4. ročníku – 

priemer 1 a správanie. 

Slovné hodnotenie v predmetoch:  začínam sa učiť, náboženská výchova, etická výchova 

V predmete šach sú žiaci hodnotení slovne – slovom absolvoval. 

 

Hodnotenie žiakov 5. –9. ročníka  

 

 SJL ANJ NEJ DEJ OBN MAT FYZ CHEM BIO INF TECH SVP 

5. 1,94 1,83 ------ 1 ------ 2 ----- ------- 1,22 1 1 ------ 

6. 2,05 1,5 ------ 1,35 1 1,75 1,2 ------- 1,2 1 1 ------ 

7. 1,87 1,6 1,47 1,47 1,2 1,87 1,27 1,6 1,13 1 1 1 

8. 2,29 1,71 1,47 1,24 1 1,94 1,47 1,71 1,12 1,29 1 1 

9. 1,93 2 1,57 1,07 1 2,21 1,36 1,5 1 1 -------- ------ 

Ø  

predm. 
2,01 1,72 1,5 1,22 1,05 1,95 1,32 1,6 1,13 1,06 1 1 

 

 TSV  VYV TPZ ENV REV Øtrieda  

5. 

 
1 1 -------- ------ 1 1,34  

6. 1 1 -------- -------- 1,1 1,32  

7. 1 1 -------- ------- 1 1,33  

8. 1 -------- ------- ------- -------- 1,4  

9. 1 -------- 1 1 -------- 1,35  

Ø  jedn. 

predmet. 
1 1 1 1 1,03   

Slovné hodnotenie bolo uplatňované v predmetoch: 

- etická výchova vo všetkých ročníkoch 

- naučme sa učiť v 5.  ročníku 

- tvorivá dramatika v 6. ročníku 

- hudobná výchova v 5.,6. a 7. ročníku 

- viac ako peniaze 8. a 9. ročník 

- výchova umením v 8. a 9. ročníku 

 

Výchovné  opatrenia: 

 

                Pochvala triednym učiteľom                    53 

                Pochvala riaditeľom školy                       22 

                Pokarhanie triednym učiteľom                 3 



 8 

              Pokarhanie riaditeľom školy                    1 

              Znížené známky zo správania :                0 

                                    

Dochádzka žiakov školy za celý školský rok:      

                        

Vymeškané hodiny spolu: 11 199                            priemer na žiaka    72,72                               

Z toho ospravedlnených    11 194                            priemer na žiaka    72,62 

Neospravedlnených  5                                              priemer na žiaka    0,04      

Neospravedlnená dochádzka bola zapríčinená neskorými príchodmi jednotlivcov na 

vyučovanie 

Hoci v dochádzke sme v porovnaní s minulým školským vymeškali o 464 vyučovacích hodín 

menej, zarážajúci je fakt, že až 7 žiakov vymeškalo viac ako 200 hodín a až 36 žiakov viac 

ako 100 vyučovacích hodín. Je preto potrebné zamerať sa na prevenciu v podobe športových 

aktivít pre žiakov s cieľom zvýšiť ich imunitu a tak znížiť chorobnosť.   

 

e 3.) Výsledky externých meraní – Celoplošné testovanie 9,testovanie 5 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika 

Ø triedy v %  

Slovenský 

jazyk             

Ø SR  v %  

Slovenský 

jazyk            

Ø triedy v %  

9. A 14 14 56,4 73,2  +16,8 61,2 68,17  +6,97 

5.A 18 17 62,3 73,5 +11,2 63,1 70,38 +7,28 

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2016/2017 ( §2 ods.1 písm. f) 

    

I. stupeň – ZŠ                                                             II.stupeň 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

1 ISCED 1 inovovaný 

2 ISCED 1 inovovaný 

3 ISCED 1 

4 ISCED 1 

 

 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

      

Základná škola prepočítaný počet/ fyzické 

osoby 

 Školský klub detí prepočítaný počet/ fyzické 

osoby 

zamestnanci ZŠ 21,27/22 vychovávateľky 1,5  /  2 osoby 

Z toho PZ*    

Z počtu PZ  16   

- učitelia  13,68/14        

- asistenti 2 /3        

Odborný zamestnanec 0,57  /1     

Z toho NZ** 3,6 /4     

- upratovačky 2/2     

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

5. ISCED 2 inovovaný 

6. ISCED 2 inovovaný 

7. ISCED 2 

8. ISCED 2 

9. ISCED 2 
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- školník 0,6/ 1     

- školská jedáleň 1/1     

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠK a  ŠJ 
22 

 

g 1) Zoznam učiteľov, ich aprobácia, pracovné zaradenie, ďalšie činnosti 

  

Mgr.Henrieta Adámyová          riaditeľka školy SJL-OV- EV, riaditeľka školy  

Mgr. Miroslava Holienčíková ANJ zástupca riad.  

Mgr. Michal Ciba                  1. - 4. ročník              učiteľ školská knižnica 

koordinátor Hejného 

matem. 

projekt čit. gram. – 1. 

stupeň 

Mgr. Ján Daniš DEJ-NAV učiteľ koordinátor prevencie 

drogových závislostí, 

člen RŠ, 

kabinetná zbierka D 

Mgr. Marcela Goliatová MAT-INF učiteľka tvorba rozvrhu, 

správca siete, 

správca web stráky 

učebňa INF, 

koordinátor tvorby 

ŠkVP, 

kabinet FYZ, 

informačná skrinka 

Mgr. Daniela Hlaváčová SJL-VYV učiteľka vedenie PK 

Mgr. Katarína Hudecová 1. – 4. roč. učiteľka vedenie MZ, 

zástupca OZ 

Mgr.Gabriela Chirilová 1. – 4. roč. učiteľka objednávanie 

časopisov, 

zápisnice z PP 

Mgr. Zuzana Chupáňová 1. – 4. roč. učiteľka kabinet 1. stupňa, 

kronika školy 

Mgr. Hana Loudová 1.-4. roč.,ŠP učiteľka, 

školský 

špec.ped. 

IVP začlenených ž., 

koordinátor ANJ -

1.st. 

Mgr. Monika Miškovičová GEO-ENV-CHE učiteľka koordinátor ENV, 

projektZelená škola, 

kabinet CH, 

učebňa TECH 

Mgr.Lenka Sabová TEV učiteľka, 

asistent uč. 

koordinátor šport. 

súťaží, 

kabinet TEV 

Bc.Lenka Straňanová  vychovávateľka tvorba vých plánu Š 

Alena Tomášková  vychovávateľka spolupráca s KK ŽA, 

správca učebne VYV 

Marianna Šindlérová DEJ asistent učiteľa príprava kult. prog., 

estetizácia vestibulu 
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Mgr. Renáta Vestegová MAT-BIO učiteľka výchovný poradca, 

vedenie PK, 

kabinet BIO, 

predseda RŠ, 

 

 

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017 
 

Trieda Neodborne vyučované predmety 

III. ANJ – 3/1 sk.,INV – 2, 

IV. INF- 1, 

V. ANJ – 3,TECH – 1, HUV - 1 

VI. ANJ- 3/1sk.,FYZ – 2,OBN – 1,TECH – 1+1 

VII. FYZ – 1,OBN – 1,TECH/SVP – 1, 

VIII. FYZ – 2, OBN – 1,TECH/SVP - 1 

IX. FYZ – 1, OBN – 1, TŠV – 2, 

 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

      

 

Forma 

vzdelávania 
Počet vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Kvalifikačné 1  1  

Inovačné 6 +4 6 4  

I. atestácia 0  2  

Funkčné inovačné  1  1  

Aktualizačné  5 3   

Adaptačné 

vzdelávanie 

1 

 
1   

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Čitateľský projekt – 1. stupeň Hviezdoslavov Kubín 

I love English Šaliansky Maťko 

Deň životného prostredia Biblická olympiáda 

Obchod s ľuďmi – beseda 9. roč. ( CPPaP) Štúrov Zvolen 

Tvorivé dielne – vianočné variácie Dejepisná olympiáda 

Športovec školy i-Bobor 

Včielka – logicko-zábavná súťaž – 1.stupeň Slávik Slovenska 

Dospievam alebo život plný zmien – dievčatá 

5. a 6. ročník – prednáška 

Záložka do knihy spája školy 

Imatrikulácia v 1. ročníku Pytagoriáda – 70 žiakov ( 5. – 8. roč.) 

Noc s Andersenom – v KK Žilina Komparo 6.,8. a 9. roč. 

Vianočná akadémia Zober loptu, nie drogu 

Noc v škole – hľadanie pokladu Hodžov novinový článok 
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Prednáška o Austrálii – 4. ročník Tvoríme vlastnú knihu  

Šporovo- zábavné popoludnie – športuje celá 

rodina 

Vianočná pohľadnica- výtvarná súťaž 

Šachový turnaj – novoročný Olympiáda zo slovenského jazyka 

Exkurzie – viď príloha  GVOboj – matematická súťaž – jesenné kolo 

13. miesto, jarné kolo 11. miesto 

Program k Mesiacu úcty k starších Klokan – medzinárodná matem. súťaž – 

zapojených 46 žiakov – úspešných 6 žiakov 

Svetový deň zvierat- zbierka pre žilinský 

útulok 

Matematická olympiáda – zapojení 5. a7. 

ročník 

Zber papiera – vyzbierané 9017 kg SEZAMKO – korešponenčný matematický 

seminár ( 6 žiakov 5. ročníka) 

Fašiangy v ŠKD Všetkovedko zapojení žiaci 5. ročníka 

Deň matiek a otcov – program v KD Geografická olympiáda 

Historicko – zábavný Deň detí Deň narcisov vyzbierané 81,40 € 

Výstava ovocia a zeleniny spojená 

s ochutnávkou 

Matematický klokan 

Valentínska pošta 

 

MAKS a MAKSÍK – matematický 

korešpondenčný seminár 

Projektový týždeň – Rýchla exkurzia do 

všetkého čo ma zaujíma 

Alino – zber hliníka, nazbierané 157,75 kg 

Plavecký výcvik – 3. ročník Ročníkový projekt – žiaci 8. ročníka 

Škola v prírode – 4. ročník IQ olympiáda 

V tomto sme dobrí – predstavenie talentov 

školy 

Mladý zdravotník –okr. kolo bez umiestnenia 

Jarné a jesenné cvičenie v prírode – 1. stupeň Chémia pod pokrievkou – zapojených 8 

žiakov 

OŽAaZ – v spolupráci s rodičmi 

a dobrovoľníkmi z polície, hasičov, vojakov, 

tréneri fitness, zdravotníci 

Zručnosti pre úspech 

Coca Cola cup – minifutbal chlapci Technická olympiáda 

Vybíjaná – O pohár starostky obce Višňové  - 

staršie dievčatá 2. miesto 

Envirootázniky – internetová vedom. súťaž 

 Protidrogová kriminalita- Interaktívne tvorivé 

dielne v Krajs.kniž v ZA - 4.roč. 

 

Exkurzie: Orava, Liptov  – 5. a 6. ročník 

                 Technické múzeum Košice 6. ročník 

                 Banská Bystrica – Pamätník SNP – 9. ročník 

                 Oswiencim – 7. a 8. ročník 

                 Malá  Fatra – 6. a 8. ročník  

                 Budatínsky zámok v ZA – 5. ročník 

                 Kozmo – discovery Bratislava – 4. ročník 

                 Výlet za odmenu: 1. stupeň ZOO Lešná 

                                   2.stupeň Demänovská jaskyňa, Tatralandia 

Divadelné predstavenie –  Šípková Ruženka – Bábkové divadlo ŽA – 1. – 4. roč. 

- Bratia Grimmovci – Dom odborov Žilina anglicko-slovenské div. 

Výchovný koncert  – Na vianočnú nôtu – Kostol sv. Michala Turie 1. – 9. roč. 

                               -  Na stredovekom hrade – Ihrisko pri ZŠ 1. – 9. roč. 
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i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 
okresné kolo krajské 

kolo 

celosloven

ské kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Hviezdoslavov Kubín 1.miesto, 

2. miesto, 

čestné 

uznanie 

3.miesto    

Pytagoriáda 1úspešný 

riešiteľ 

    

Slávik Slovenska 3.miesto     

Hodžov novinový 

článok 

 

 

 1x zlaté 

pásmo  

  

Dejepisná olympiáda 1.miesto 

 

3.miesto    

Tvoríme vlastnú 

knihu 

1.miesto 

 

  Tvoríme vlastnú 

knihu 

1. miesto 

Matematická 

olympiáda 

3 úspešní 

riešitelia 

    

Technická olympiáda 6.miesto     

Ročníkový projekt – 

medziškolská súťaž 

2.miesto     

Geografická 

olympiáda 

1 úspešný 

riešiteľ 

    

    Klokanko 8 úspešných 

riešiteľov 

 

Dni nádeje – plávanie  

 

1.miesto 

    

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

A) Dlhodobé 
 Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc - zriadenie školskej knižnice a jej vybavenie   

 knižničným softvérom 

 Jazykové laboratórium - zriadenie, zariadenie a vybavenie učebne cudzích jazykov 

potrebnou  technikou, softvérom   a publikáciami 

 Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím IKT 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v 

školskom prostredí – spolupráca s VÚDPaP 

 Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety 

 Zelená škola - vzdelávanie zamerané na praktické environmentálne aktivity a spoluprácu s 

environmentálnymi organizáciami 

Matematika vyučovaná metódou prof. Hejného - pilotná škola 

 

B) Krátkodobé 

Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch 

Mliečny program 
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Netoleruj šikanovanie 

 Deň narcisov 

 Dni nádeje 

 Tvoríme vlastnú knihu 

 Komparo 

 IBobor 

 Infovek 

 Šach na školách 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

v škole (§ 2 ods. 1 písm. k). 

 

V roku 2016/17 bola v škole  v čase od 8.2. – 10.3.2017 vykonaná tematická inšpekcia 

zameraná na zisťovanie úrovne dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti 

žiakov 9. ročníka s nasledujúcimi zvermi: 

 Žiaci 9. ročníka  v teste v úlohách na vyhľadávanie explicitných informácií a v úlohách na 

vyhľadávanie implicitných informácií  v teste lepšie výsledky  a horšie výsledky v časti 

integrácia a interpretácia myšlienok ako bol národný priemer SR. 

 

V roku 2016/2017 bola v škole uskutočnená kontrola dokumentácie a výkonu štátnej správy  

riaditeľa ZŠ so záverom: 

Výkon štátnej správy v prvom stupni realizovala riaditeľka vydaním rozhodnutí, ktoré 

obsahujú všetky náležitosti. Vyžiadaná dokumentácia kontrolovaného subjektu je v súlade 

s platnou legislatívou. V sledovanom cieli kontroly neboli zistené nedostatky.  

  
V tom istom roku bola tiež vykonaná kontrola objektivity priebehu testovania 9 pracovníčkou 

OÚ Žilina. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                   

priestory školy:             
            -   vybavenie školského areálu a sadu informačnými tabuľami, 

            -   vybavenie školského sadu lavičkami na oddych, 

            -   zariadenie  a sprevádzkovanie školskej dielna na vyučovanie TECH  

            -  1. etapa opravy elektroinštalácie – spodné učebne, kancelárie a schodištia 

            -  vymaľovanie priestorov kancelárií, zborovne a knižnice 

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami: 

                       - doplnenie športového náradia a náčinia 

                       - doplnenie kabinetných zbierok pomôckami podľa požiadaviek pedagógov 

                       - doplnenie knižničného fondu o nové tituly pre žiakov i pedagógov 

                      -   zakúpenie nových notebookov pre PZ 

 - stručná analýzu súčasného stavu: 

      - vnútorné priestory školy sú upravené a vybavené novým nábytkom, tabuľami a  

         technikou 

      - škola má zriadené samostatné odborné učebne  na vyučovanie -  informatiky 

                                                                                                          - fyziky,chémie,prírodopisu 

                                                                                                          - výtvarnej výchovy 

      - škola je vybavená jazykovým laboratóriom a knižnicou 

      - škola má zriadenú učebňu pre prácu s individuálne začlenenými žiakmi 

      - škola má vybudovanú učebňu v prírode, dopravné ihrisko 

      - škola má zriadenú učebňu pre výučbu jazykov pri delení skupín 
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 - škola má zriadené osvetlené rozkladacie pódium pre prezentáciu žiakov 

-  vytvorený vzdelávací priestor vo vysadenom ovocnom sade 

- zariadenú školskú dielňu pre vyučovanie techniky 

 

 - potreby a pripravované plány:  

     -  oprava elektrických rozvodov – 2. etapa – triedy a miestnosti na 2. poschodí, 

     -  vymaľovanie učební a chodieb 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m). 

Dotácia zo štátneho rozpočtu: 

V kalendárnom roku 2016 bol škole pridelený rozpočet vo výške  352 179 €. Z toho na mzdy 

a odvody 286 967 € na prevádzku 65 212 €. Obecný úrad poukázal na originálne kompetencie 

31 140 €, z toho na mzdy a odvody 27 484 € na prevádzku 3 656 €. 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia: 

V roku 2016 škola získala na vzdelávacie poukazy 4 724 €, formou odmeny bolo na mzdy 

vedúcich  záujmových útvarov vyplatených  3 763 €  a na prevádzku 961€  .  

Mimorozpočtové  finančné prostriedky: 

Asistenti učiteľa – mzdové prostriedky  17 384€ 

Vlastné príjmy – prenájom telocvične 2 647€ 

                         - platby od rodičov ŠKD 1 638€ 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n  

 

Vzdelávacia činnosť 

 

1.Vytvoriť školský vzdelávací program so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti   

   žiakov, základných jazykových zručností, rozvoj objaviteľského a bádateľského potenciálu  

   žiakov 

2.Zatraktívniť školský vzdelávací program navŕšením časovej dotácie vyučovacích predmetov  

   so zameraním na rozvoj logického myslenia žiakov a zručností prezentovať sa na verejnosti. 

3.Skvalitňovať a zatraktívniť vzdelávanie žiakov zavádzaním  zážitkového vyučovania,  

    vyučovania matematiky metódou prof. Hejného 

4.Preferovať tvorbu projektového vyučovania ako cesty vedúcej k samostatnosti, tvorivosti a  

    aktívnemu vzdelávaniu žiakov 

5.Vytvoriť priestor pre nadaných žiakov k prezentácii a rozvoju talentu zapájaním do rôznych  

    druhov projektov a súťaží. 

6.Rozvíjať jazykové zručnosti žiakov nielen na vyučovaní, ale tiež prostredníctvom   

    mimoškolskej záujmovej činnosti a e- lerningovej spolupráce so zahraničím. 

7.Aktívne využívať možnosť spolupráce so školským špeciálnym pedagógom pri korekciách  

    porúch učenia. 

8.Rozvíjať budovanie školskej knižnice ako strediska na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti  

    žiakov. 

9. Zvyšovať úroveň teoretických i praktických zručností v práci s počítačom prostredníctvom  

     moderného vyučovacieho softvéru.. 

11.Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód  s  

      využitím IKT vo vyučovacom procese. 

12.Individuálnym prístupom zlepšiť vzdelávacie výsledky žiakov. 
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Výchovná činnosť 

 

Všetky úlohy uskutočňovať v duchu prijatých dohovorov a národných programov. 

 

1. Budovať pozitívnu sociálnu klímu v škole, podporovať zdravý životný štýl. 

2. Posilňovať zdravý rozvoj jednotlivca pravidelným organizovaním podujatí zacielených na  

    rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, zdravú výživu a duševné zdravie. 

3.Posilňovať a podporovať pozíciu výchovného poradcu a školského špeciálneho pedagóga  

   prostredníctvom pravidelných vzdelávacích podujatí pre rodičov. 

4. Prehlbovať poznatky žiakov a právne povedomie o ľudských hodnotách a právach dieťaťa. 

5. Pozitívnym hodnotením žiakov budovať ich sebavedomie, pocit úspechu a sebaúctu. 

6. Zapájaním žiakov do environmentálnych projektov vzbudzovať u nich rešpekt k sebe    

    samému, prírode i celej krajine. 

7.Prostredníctvom tvorby projektov s regionálnou tematikou vychovávať žiakov k úcte k  

   hodnotám a tradíciám. 

8.Vhodnou ponukou voľnočasových aktivít preventívne pôsobiť proti nežiaducim javom -  

   záškoláctvo, šikanovanie, používanie omamných látok... 

 

Kontrolná a hospitačná  činnosť 

 

1.Kontrolnú a hospitačnú činnosť orientovať na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho  

   procesu 

2.Vzájomnými hospitáciami jednotlivých pedagógov prezentovať získané zručnosti a  

   odbornosť. 

3.Efektívne a hospodárne využívať verejné prostriedky. 

 

Spolupráca s rodičmi a obcou 

 

1.Spoluprácou na rôznych projektoch vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery. 

2.Spolupracovať pri zlepšení podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. 

3.Organizovať spoločenské a športové podujatia s rôznym zameraním. 

4.Prezentovať výsledky činnosti žiakov na verejnosti. 

5.Prípravou programov participovať na kultúrnom živote obce. 

 

Plnenie stanoveného cieľa: 

 

Ciele stanovené v jednotlivých oblastiach majú zväčša dlhodobý charakter, i keď ich 

napĺňanie je pozorovateľné už dnes. Jednoznačne pozitívnym smerom sa škola uberá v 

kvalitatívnom raste a modernizácii vzdelávania. Vzdelávacie výsledky, ako sú prezentované v 

prehľadoch, sú nepochybne odrazom snahy  jednotlivých pedagógov podať čo najkvalitnejší 

výkon, ale tiež ich ochotou vzdelávať sa, uplatňovať moderné postupy, metódy a používať 

moderné techniky práce so žiakmi.  Po materiálnej stránke je škola zabezpečená 

nadštandardne, má všetky predpoklady na kvalitné plnenie svojho poslania. Školský 

vzdelávací program, tak ako je v súčasnej dobe nastavený, nám ukazuje, že touto cestou je 

dobré sa uberať aj naďalej. 

 

Nedostatky však ešte stále pretrvávajú v nasledujúcich oblastiach: 

 v čítaní s porozumením sú žiaci viac orientovaní na 1. a 2. úroveň čítania, stále sú 

problémy  v aplikácii nadobudnutých poznatkov v prečítanom texte, 
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 čítanie textov s porozumením uplatňovať aj v iných vzdelávacích predmetoch 

zadávaním  otázok, ktorými sa nezameriame iba na pamäť a mechanické vyhľadávanie 

informácie, 

 vo vyučovacom procese aktívne využívať učebné pomôcky, hlavne interaktívne tabule  

            nielen ako nástroj na vytváranie poznámok pre žiakov ( tí ich potom mechanicky     

            odpisujú do zošita), 

 viac priestoru venovať otázkam zdravého životného štýlu – zdravé stravovacie návyky 

a   pohyb 

 využívať okolie školy k aktívnemu učeniu sa predovšetkým na hodinách 

s prírodovedným  zameraním a dopravnej výchovy, 

 aktívne využívať priestory školskej knižnice pri práci s literárnym textom, 

 jazykové zručnosti žiakov v ANJ prezentovať účasťou v súťažiach s týmto zameraním, 

 pri nedostatku učebníc netrvať na ich otrockom používaní – využívať alternatívne 

texty, vytvárať vlastné učebné materiály 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             

1 písm. o).   

 

SILNÉ STRÁNKY 

 atraktívne prírodné prostredie , pekný 

školský areál 

 skalka, zelená oáza s oddychovou 

zónou 

 príjemné a estetické školské 

prostredie 

 vynikajúce možnosti pre individuálnu 

integráciu žiakov  

 školský špeciálny pedagóg 

  tvorivý, kvalifikovaný pedagogický 

kolektív 

 dopravná dostupnosť pre všetkých 

žiakov 

 kvalitná podpora zo strany 

zriaďovateľa  

 zapájanie sa do súťažných projektov 

 kvalitne vybavené odborné učebne 

 moderná a kvalitne vybavená školská 

knižnica 

 moderná telocvičňa s posilňovňou 

 vlastné dopravné ihrisko s vybavením  

 zavádzanie moderných vzdelávacích 

projektov Hejného matematika, 

projektové vzdelávanie 

 individuálna práca s talentovanými 

žiakmi 

 otvorenosť pre obecnú komunitu 

 bohatá mimoškolská činnosť 

 záujem zo strany vedenia školy aj 

SLABÉ STRÁNKY 

 chýbajúce vlastné priestory pre ŠKD 

 chýbajúca spolupráca so školou 

podobného typu v zahraničí 

 nepostačujúca spolupráca s rodičmi a 

inými príbuznými žiakov 

 absencia účasti na podujatiach so 

zameraním na cudzie jazyky 

 nedostatočné rozvíjanie čitateľských 

zručností smerom k čítaniu   

 nedostatočná spolupráca pedagógov i 

rodičov v projekte "Zelená škola“ 

 nedostatočný záujem o prácu detí zo 

strany rodičov  

 chýbajúca školská jedáleň s vlastnou 

prípravou stravy  
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pedagogických zamestnancov 

podieľať sa na zvyšovaní  kvality 

 kvalitná činnosť ŠKD 

 netradičné športové aktivity –kinball, 

korčuľovanie na vlastnej ploche 

 motivácia žiakov prostredníctvom 

bodovacieho systému výkonov – 

výlet za odmenu 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 zapojenie sa do projektov na získanie 

grantov EÚ pre vzdelávanie 

 zapojenie sa do projektov na získanie 

grantov z rôznych spoločností ( 

SPP,T-mobile...) 

 nadviazanie spolupráce so školou 

podobného typu v zahraničí 

 viac environmentálnych aktivít na  

            ochranu životného prostredia 

 

 

 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 zastaraná MŠ s nedostatočnou 

kapacitou 

 problematická komunikácia 

s niektorými zákonnými zástupcami 

 nedostatočné finančné zázemie 

v rodinách 

 preťaženie pedagogických 

zamestnancov vzhľadom na ich nízky 

počet 

 neodborné a neadekvátne zasahovanie 

rodičov do pedagogickej činnosti 

 

 

 

 

 

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 V šk. roku 2016/17  boli žiaci organizovaní v nasledujúcich záujmových útvaroch: 

 

1. Loptička - p. Chupáňová Zuzana 

2. Tanečný  – p. Hudecová Katarína 

3. Relaxujme pohybom   - p. Sabová Lenka 

4. S matematikou do života – p. Vestegová Renáta 

5. Hudobno - dramatický  -  p. Hlaváčová Daniela 

6. Klára, vo dne šije...  – p. Tomášková 

7. Florbal – p. Ciba Michal 

8. Túlavá kamera  - p.Goliatová Marcela 

9. Pobavme sa futbalom – p. Štefanec Adam – externý zamestnanec 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 

2 písm. c) 

Škola spolupracuje s rodičmi formou rodičovských združení, konzultačných hodín, 

spoločných kultúrnych a športových podujatí. Pedagógovia sa podieľali na príprave 

kultúrnych programov pre obec k rôznym príležitostiam. Rodičovské združenie zabezpečilo  

prípravu balíčkov pre deti na Mikuláša a k Medzinárodnému dňu detí a členovia Občianskeho 

združenia Medvedík  pripravili pre deti karneval. V spolupráci s Radou rodičov sa uskutočnil 

športovo- spoločenský deň – Športová olympiáda. Rodičia tiež participovali pri organizácii 

praktickej časti účelových cvičení v jarnom termíne. 



 18 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

Spolupráca s Radou školy, Občianskym združením Medvedík, Radou rodičov   

a zriaďovateľom bola na kvalitatívne veľmi dobrej úrovni, všetky orgány vzájomne ústretovo 

spolupracovali a spoločne riešili vzniknuté problémy.  

 

 

 


