
 



 

Predkladaná správa   je vypracovaná v zmysle: 

 

Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 9/2006 Z. z. zo dňa 16. 12. 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení 

Metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 10/2006-R 
k vyhláške č. 9/2006 Z. z. 

Koncepcie rozvoja Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina na roky 2011 – 2014 

Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina na školský rok 
2013/2014 

Plánu práce Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina na školský rok 2013/2014 

Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 
komisií školy za školský rok 2013/2014 

Vyhodnotenia plnenia plánu práce výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, školského 
psychológa, koordinátora enviromentálnej činnosti, koordinátora pre výchovu k manželstvu 
a rodičovstvu, koordinátora pre primárnu prevenciu drogových závislosti a iných 
patologických javov, informácie o činnosti Rady rodičov pri ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina 

Údajov o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 
2013/2014 

Správy z tematickej inšpekcie prebiehajúcej v období: 10. 1. – 14. 1. 2013 

 

 

 

 

 

 



Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2013/2014 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

 
Názov školy 

 
Základná škola 

 
Adresa školy 

 
Karpatská 8063/11, Žilina 

 
Telefón 

 
+421 0415253987 

 
E-mail 

 
riaditel@zskarza.edu.sk 

 
www stránka 

 
zskarpatska.edupage.org 

 
Ziaďovateľ 

 
Mesto Žilina 

Vedúci zamestnanci školy 

 
Priezvisko, meno Telefón 

Služ. 
mobil 

 
e-mail 

 

Riaditeľ 
Mgr. Emília Wiesengangerová, od 
1.8.2014 Mgr. Eva Smolková 

041/525 
39 87 

0902 
702706 

riaditel@zskarza.edu.sk 

ZRŠ Mgr. Viera Holišová 
041/525 

39 87 
- v.holisova@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Marta Halabicová 
041/525 

39 87 
- zastupca@zskarza.edu.sk 

 

 

 



Rada školy 

Rada školy pri ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 
596/2003 z. z. a vyhlášky MŠaV SR č. 291/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov po voľbách dňa 20. 3. 2012. Funkčné obdobie začalo dňom 21. 3. 2012 na 
obdobie štyroch rokov. 

Rada školy pracuje podľa schváleného štatútu. Na svojich zasadnutiach sa vyjadrovala 
k práci vedenia školy, ako aj k celkovému chodu školy. Počet zasadnutí v školskom 
roku 2012/2013: 3. 

 

 
Titl., priezvisko, meno 

 
Kontakt 

 

Predseda Wetterová Lýdia 0905 230 447 

Od 30. 09. 2014 Ing. Kasáková Zuzana  

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Hujová Jaroslava 0904 373 979 

Ostatní zamestnanci Damborská Magdaléna 0902 617 536 

Zástupcovia rodičov Ing. Pilcová Monika 0904 522 235 

 
Ing. Hrebeňárová Lucia 0905 780 396 

 
Ing. Ivašková Martina 0903 510 678 

 
Mališová Katarína 0907 814 636 

Zástupca zriaďovateľa Bc. Groma Patrik 0903 804 807 

 
JUDr. Hamalová Gabriela 0907 824 394 

 
Kostolný Bohumil 0905 486 245 

 
Mgr. Stráňaková Terézia 0907 812 354 

Poradné orgány školy 

Poradné orgány riaditeľa školy sa podieľajú na tvorbe a realizácii úloh spojených so 
stratégiou a koncepciou školy. Napomáhajú tiež pri kontrolnej činnosti. Spolupracujú 
pri tvorbe plánu práce školy a rozpracovávajú ho do svojich plánov. Predmetové 
komisie a metodické združenia zasadali 4 - 5 krát v priebehu školského roka. Na 
zasadnutiach sa zúčastňuje aj člen vedenia školy, ktorý s MZ alebo PK spolupracuje 
počas celého šk. roka. 

 



Činnosť MZ a PK sa vyhodnocuje priebežne - na pracovných poradách. Vedúci 
poradných orgánov zodpovedali za odbornú úroveň spracovania časovo-tematických 
plánov, starostlivosť o talentovaných žiakov, zapojenosť do súťaží, predkladali 
riaditeľke školy návrhy na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu ( nákup 
učebných pomôcok, programov, ... ). 

Názov MZ a PK Vedúci 
 

Zastúpenie predmetov 
 

MZ - 1. - 4. roč. Mgr. Hujová všetky predmety 1. stupňa 

MZ - ŠKD K. Vránová školský klub detí 

PK - SJ Mgr. Ďurinová slovenský jazyk a literatúra 

PK - CJ Mgr. Blaščíková angl., nem., franc. jazyk 

PK - M, F, TchV Mgr. Kubicová matematika, fyzika, technika, informatika 

PK - P, Ch Mgr. Marendiaková prírodopis, chémia, svet práce 

PK - Z, D, EV, OV Mgr. Zuzíková zemepis, dejepis, etic. vých., obč. vých. 

PK estetických 
predmetov 

Mgr. Mažgútová výtvarná a hudobná výchova 

PK - TV PaedDr. Cisariková telesná výchova 

 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 797                                                                                                                               
Počet tried: 34 

Siedmi žiaci plnili povinnú školskú dochádzku v zahraničí. 

V školskom klube detí pracovalo 307 detí v 12 oddeleniach. 

Z celkového počtu bolo ku koncu školského roka na škole 20 žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, ktorým boli poskytnuté dotácie na stravu, školské 
potreby a vzdelávanie. 

 

 



Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 

Spolu 
 

Počet tried 5 5 5 4 3 4 3 2 3 34 

Počet žiakov 110 108 121 89 70 99 75 56 69 797 

Z toho ŠVVP 6 21 10 6 13 13 9 7 6 91 

Z toho v ŠKD 91 94 63 49 9 - - - - 306 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2013: 115/56 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2013: 110/54 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4/2 dievčatá 

K 1. septembru reálne nastúpilo 110 žiakov 1. ročníka 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014 

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

 
Spolu 

 

Počet žiakov 0 6 0 1 8 69 84 

§ 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 14 13 19 56 0 0 1 103 

prijatí 6 8 13 56 0 0 1 84 

% úspešnosti 42,85 61,53 68,42 100 0 - 100 
 

 

 



§ 2. ods. 1 e 

Prospech žiakov 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2013/2014 

Hodnotenie prospechu: 

- prospeli s vyznamenaním: 445 žiakov 

- prospeli veľmi dobre: 132 žiakov 

- prospeli: 212 žiakov 

- neprospeli: 2 žiaci 

- neklasifikovaní: 13 žiaci ( pobyt v zahraničí ) 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli 
 
Neklasifikovaní 
 

1.A 25 25 0 0 

1.B 22 22 0 0 

1.C 23 23 0 0 

1.D 24 24 0 0 

1.E 19 17 0 2 

2.A 24 24 0 0 

2.B 21 21 0 0 

2.C 22 22 0 0 

2.D 22 22 0 0 

2.E 19 19 0 0 

3.A 24 24 0 0 

3.B 25 25 0 0 

3.C 24 23 0 1 

3.D 26 25 0 1 

3. E 23 21 0 2 

4.A 24 24 0 0 

4.B 24 23 0 1 

4.C 21 19 0 2 

4.D 19 18 0 1 

5.A 22 22 0 0 



5.B 26 26 0 0 

5.C 24 24 0 0 

6.A 25 25 0 0 

6.B 25 25 0 0 

6.C 26 24 1 1 

6.D 25 25 0 0 

7.A 26 24 1 1 

7.B 27 27 0 0 

7.C 22 22 0 0 

8.A 28 27 0 1 

8.B 29 29 0 0 

9.A 16 16 0 0 

9.J 29 29 0 0 

9.M 26 26 0 0 

 

Úroveň správania žiakov bola dobrá, až veľmi dobrá. Priestupky, ktoré sa vyskytli boli 
väčšinou bežného charakteru - typické pre vekovú kategóriu žiakov ZŠ. 

Vypuklejšie priestupky alebo často sa opakujúce priestupky boli riešené rôznymi spôsobmi. 
Najčastejšie pohovormi so žiakmi alebo s rodičmi žiakov s členmi výchovnej komisie / triedny 
učiteľ, výchovný poradca, člen vedenia školy /. 

Pozitívne zmeny v riešení výchovných problémov priniesla zmena v povinnostiach triedneho 
učiteľa - pozvať zákonného zástupcu na pohovor vždy po troch negatívnych zápisoch v 
klasifikačnom zázname. Triedni učitelia vykonali počas celého školského roka 393 pohovorov 
s rodičmi, členovia vedenia školy vykonali 43 pohovorov s rodičmi žiakov. 

Žiaci, ktorí mali problémy v správaní navštevovali školskú psychologičku raz, až dvakrát 
týždenne v rôznom časovom trvaní, podľa potreby. Išlo o rozvoj sociálnych, ale aj 
kognitívnych kompetencií žiakov, lepšie zvládnutie stresových a konfliktných situácií a 
budovanie zdravého Ja. V poradenskom procese mala školská psychologička 24 žiakov, 
priebežne pracovala s piatimi integrovanými žiakmi. Pracovala aj s dvoma celými triednymi 
kolektívmi - riešenie problémových vzťahov v triede pomocou diskusie a mediačného 
stretnutia. 

Z evidencie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami vidno, že počas 
školského roka sa zvýšil počet žiakov so ŠVVP z 83 na 91, počet integrovaných žiakov sa zvýšil 
z 28 na 29 žiakov. Špeciálna pedagogička vykonávala diagnostickú prácu, pracovala s 
neintegrovanými deťmi s poruchami učenia, ADHD a inými problémami, pravidelne 
pracovala s integrovanými žiakmi. Koordinovala prácu piatich asistentiek učiteľa a podľa 
potreby konzultovala problémy s rodičmi a učiteľmi. 



Hodnotenie správania: 

Pochvaly na konci školského roka: 

- pochvala triednym učiteľom: 240 žiakov , 29,85% 

- pochvala riaditeľkou školy: 33 žiakov, 4,10% 

- knižná odmena: 43 žiakov, 5,34% 

- mimoriadne ocenenie: Barbora Kasáková, Branislav Palúch, Ema Paulínyová, Šimon Urbaník 

Spolu: 39,79% 

Kárne opatrenia na konci školského roka: 

- napomenutie triednym učiteľom: 20 žiakov 

- pokarhanie triednym učiteľom: 26 žiakov 

- pokarhanie riaditeľkou školy: 6 žiakov 

- II. stupeň zo správania: 7 žiaci 

- III. stupeň zo správania: 0 žiakov 

- IV. stupeň zo správania: 0 žiak. 

Spolu:  7,34 % 

 

Dochádzka žiakov 

Dochádzka - II. polrok 2013/2014: 

Spolu vymeškaných: 31 519 hodín; priemer na žiaka: 39,20 hodín 

ospravedlnených: 31 383 hodín; priemer na žiaka: 39,03 hodín 

neospravedlnených: 136 hodín; priemer na žiaka: 0,17 hodín 

Dochádzka - školský rok 2013/2014: 

Spolu vymeškaných: 58 070 hodín; priemer na žiaka: 72,23 hodín 

ospravedlnených: 57 906 hodín; priemer na žiaka: 72,02 hodín                                                                                                                  



neospravedlnených: 164 hodín; priemer na žiaka: 0,21 hodín 

2. polrok 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. 

na 
žiaka 

1.A 25 1022 40,88 1022 40,88 0 0,00 

1.B 22 882 40,10 882 40,10 0 0,00 

1.C 23 727 31,61 727 31,61 0 0,00 

1.D 24 771 32,13 771 32,13 0 0,00 

1.E 19 545 32,06 545 32,06 0 0,00 

2.A 24 697 29,04 697 29,04 0 0,00 

2.B 21 630 30,00 630 30,00 0 0,00 

2.C 22 525 23,86 525 23,86 0 0,00 

2.D 22 759 34,50 759 34,50 0 0,00 

2.E 19 411 21,63 411 21,63 0 0,00 

3.A 24 779 32,46 779 32,46 0 0,00 

3.B 25 465 18,60 465 18,60 0 0,00 

3.C 24 798 34,70 798 34,70 0 0,00 

3.D 26 608 24,32 608 24,32 0 0,00 

3. E 23 120 5,74 120 5,74 0 0,00 

4.A 24 616 25,67 616 25,67 0 0,00 

4.B 24 994 43,22 994 43,22 0 0,00 

4.C 21 547 27,35 547 27,35 0 0,00 

4.D 19 634 35,22 634 35,22 0 0,00 

5.A 22 874 39,73 874 39,73 0 0,00 

5.B 26 1068 41,08 1068 41,08 0 0,00 

5.C 24 828 34,50 828 34,50 0 0,00 

6.A 25 878 39,73 878 39,73 0 0,00 

6.B 25 1441 57,64 1441 57,64 0 0,00 

6.C 26 1363 41,08 1363 41,08 0 0,00 

6.D 25 1688 67,52 1688 67,52 0 0,00 

7.A 26 1594 63,76 1565 62,60 29 1,16 

7.B 27 1436 53,19 1436 53,19 0 0,00 

7.C 22 653 29,68 653 29,68 0 0,00 

8.A 28 1299 46,39 1298 46,36 1 0,04 

8.B 26 1603 59,37 1603 59,37 0 0,00 



9.A 16 1191 74,44 1099 68,69 92 5,75 

9.J 29 1486 51,24 1486 51,24 0 0,00 

9.M 26 1587 61,04 1573 60,50 14 0,54 

Výsledky externých meraní 2013/2014 

 
Názov 

 
Počet žiakov 

 
Úspešnosť v % 

 
Celoslovenský priemer úspešnosti 
 

Monitor SJL 67 63,04 % 62,00 % 

Monitor MAT 67 59,78 % 54,67 % 

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2013/2014 

Škola postupovala podľa školského vzdelávacieho programu . 

Podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 -sme vyučovali v 1. - 4. ročníku 

Podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 2 -sme vyučovali v 5. - 9.. ročníku 

Na základe uznesenia PR z 12. 9. 2013 sme hodnotili predmety nasledovne: 

- na primárnom stupni predmety etická výchova a náboženská výchova: 
absolvoval/neabsolvoval, 

ostatné predmety sú hodnotené známkou 

- v nižšom sekundárnom vzdelávaní predmety etická a náboženská výchova: 
absolvoval/neabsolvoval, 

ostatné predmety sú hodnotené známkou. 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

V školskom roku 2013/2014 na ZŠ Karpatská 11, pracovalo: 



- 49 učiteľov na plný pracovný úväzok, 6 učiteľov na skrátený úväzok 

- 10 vychovávateliek ŠKD na plný úväzok, 2 vychovávateľky na skrátený úväzok 

- 1 špeciálny pedagóg 

- 1 školský psychológ 

- 5 asistentov učiteľa 

 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
vychov. 
ŠKD 

Počet 
nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

Trvalý pracovný 
pomer 

55 12 24  21,5 

Znížený úväzok 6 2 5  2,5 

Znížená 
pracovná 
schopnosť 

3 0 1  1 

Na dohodu - 
ved. krúžkov 

25 0 0  0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 
 
Doplňujú si vzdelanie 
 

Učiteľov 2 53 55 2 

Vychovávateľov 2 10 12 2 

Asistento učiteľa 0 5 5 0 

Spolu 4 68 72 4 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Predmet 
 
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich predmet 
 

Anglický jazyk 2 



Informatika 5 

Hudobná výchova 1 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Forma vzdelávania 
Počet 
vzdelávaných 

Ukončili 
vzdelávanie 

Pokračujú vo 
vzdelávaní 

Adaptačné vzdelávanie 3 3 0 

Špecializačné kvalifikačné 
štúdium - ANJ 

2 2 0 

Špecializačné kvalifikačné 
štúdium - INF 

2 2 0 

Špecializačné kvalifikačné 
štúdium - ŠKD 

5 5 0 

Funkčné vzdelávanie 1 0 1 

Doplňujúce pedagogické 
vzdelanie 

2 1 1 

Rozširujúce štúdium - ANJ 2 1 1 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Počet žiakov 
v okr. kole 

umiest. -okr. kolo 
kraj. 
kolo 

národ. 
kolo 

medzinár. 
kolo 

Matematická 
olympiáda 5. roč. 

10 6. miesto - Hlavatý 
   

Matematická 
olympiáda -  

8. roč. 
4 6. miesto - Gažová 

   

Matematická 
olympiáda -  

9. roč. 
3   

  

Matematická 
olympiáda -  

6. roč. 
3 3. miesto- Horváth    

Pytagoriáda 19 5 úsp. riešiteľov 
   



3. - 4. roč. 

Matematický 
klokan 

106 žiakov 
100% - Kopernický, 
Brestovanský 1.roč., 

Komlošiová 4.roč. 
   

Pytagoriáda  
5. - 8. roč. 

9 
5 úsp. Riešiteľov 

3. miesto – Filípek 6.B    

Fyzikálna 
olympiáda -  

8. roč. 
2 

8. miesto – 
Konradová, Majerová    

Fyzikálna 
olympiáda – 9. r. 

3 9.miesto - Kasáková 
   

Technická 
olympiáda 

3 2 x 3. miesto 
   

Čo vieš o 
hviezdach -  
7. - 9. roč. 

2 2x 5. miesto 
   

Moje rodné 
mesto Žilina 

2 

S.Stankovič - 1. 
Miesto, 

M.Hrebeňárová 3. 
miesto 

   

Olympiáda AJ 1 5. miesto 
   

Shakespeare´s 
day 

3 1.miesto Paulínyová 
   

Štúrov Zvolen 2 
    

Hviezdoslavov 
Kubín 

4 - 
   

Šaliansky Maťko 1 
L. Šoltýsová – 

3.miesto 
   

Škrábikov Rajec 1 
M. Majtaník – 

1.miesto 
   

Chemická 
olympiáda 

3 úsp. rieš. Čutková 
   

Biologická 
olympiáda - kat. E 

3 1. miesto - Š. Urbaník, 
3. 

miesto   

Dni nádeje - výtv. 
súťaž 

7 
    

Dary ZEME 11 čestné uznanie 
   

Majstrovstvá 
okresu v 

bedmintone 
2 družstvá 1., 1. miesto 

Krajské 
kolo – 2 

žiaci 
  



Majstrovstvá 
okresu v šachu 

9   
  

Majstrovstvá 
okresu v 

basketbale 
chlapci 

družstvo 3. miesto 
   

Majstrovstvá 
okresu v 

basketbale 
dievčatá 

družstvo 4. miesto    

Majstrovstvá 
okresu vo 

volejbale dievčat 
družstvo 2. miesto 

   

Majstrovstvá 
okresu vo 

volejbale chlapci 
družstvo 3. miesto 

   

Gymnastický 
štvorboj 

3 družstvá  
Krajské 

kolo 
Celoslov
. kolo 

 

Futbal – ml. žiaci 
Družstvo 

 
    

Vybíjaná družstvo 
2.miesto 

 
Krajské 

kolo 
  

Futbal – st. žiaci družstvo 1.miesto    

Futbal - dievčatá družstvo     

ŠŠL - plávanie jednotlivci 
1. miesto - S. Hálka, K. 
Suchomel, 2. miesto - 

Š. Iwaniec 
   

ŠŠL - florbal družstvo 2. miesto 
   

ŠŠL 
celkové 

umiestnenie 
3. miesto 

   

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Aktivity organizované školou: 

Naša škola každoročne realizuje aktivity, ktoré majú v živote školy tradíciu, ale 
nebránime sa ani novým aktivitám, ktoré nám pomôžu osloviť čo najväčší počet 



žiakov i verejnosť. Tieto aktivity sú spestrením a obohatením výchovno-vzdelávacieho 
procesu a robia školu zaujímavejšou a príťažlivejšou. 

Deň otvorených dverí - V januári sme organizovali deň otvorených dverí pre rodičov 
budúcich prvákov                                   

- každoročne v apríli umožňujeme rodičom zúčastniť sa vyučovacieho procesu. 
Zároveň sa prezentujeme aj rozličnými prácami žiakov, ponúkame im zdravé šaláty a 
bylinkové čaje, ktoré sú súčasťou nášho pitného programu. Rodičia majú možnosť 
zúčastniť sa vyučovacieho procesu podľa potreby počas celého školského roka. 

Spolupráca s MŠ na sídlisku Vlčince - v mesiacoch december a január nás navštívili 
deti z troch MŠ na sídlisku; deťom z MŠ - Borodáča poskytujeme týždenne jednu 
hodinu v počítačovej učebni pod vedením našich učiteľov informatiky; 1 x ročne 
usporadúvame spoločnú akciu našich detí navštevujúcich ŠKD a detí z MŠ - napr. 
stavanie z lega, modelovanie, kreslenie, šarkaniáda, deň pohybovej gramotnosti,... 

Zelená škola - v rámci tohto projektu sme v spolupráci so Školou ochrany vo Varine 
zorganizovali: 

- výukový program pre žiakov 3. - 4. Ročníka 

- besedu pre žiakov 5. - 6. ročníka 

- výukový program pre žiakov 3. - 9. ročníka: Separujeme odpad 

- Čitateľský maratón organizujeme v marci a spájame ho s výstavou historických kníh 
a predmetov z domácností, ako aj s výstavou a predajom súčasnej detskej literatúry. 

Spolupráca s Mestskou knižnicou - besedy so spisovateľmi, návštevy výstav, 
zasadnutie PK - SJ, odučené hodiny literatúry. 

Humanitárna činnosť - Tehlička pre Sudán - zbierka na výstavbu školy 

- predaj hračiek za symbolickú cenu - zbierka určená deťom trpiacim onkologickým 
ochorením, - zbierka kvalitného ošatenia a hračiek pre Detský domov v Necpaloch, 

- Deň narcisov - predaj žltých narcisov zamestnancom, žiakom i rodičom 

Turistické vychádzky - sobotňajšie vychádzky rodičov, detí a pedagogických 
zamestnancov školy majú dlhoročnú tradíciu. V tomto školskom roku sa uskutočnili 
štyri podujatia - Lietavský hrad, Turie, Strečno, Kunerad. 

Školský časopis - "Karpátko"- 3 čísla v školskom roku vydali deti 1. stupňa v spolupráci 
p. učiteliek a "O 5 minút 8" - 4 čísla vydala žiacka redakčná rada. 



Tvorivé dielne - sme organizovali pri príležitosti Vianoc - december 2012 a Dňa Zeme 
- apríl 2013, kde sme sa venovali tradičným slovenským remeslám - košíkarstvu a 
drotárstvu. Žiaci si pod vedením remeselníka mohli vyrobiť vlastné výrobky 

Športové aktivity: 

- Gymnastický štvorboj - súťaž družstiev žilinských ZŠ v základných gymnastických 
disciplínach 

- Stolnotenisový turnaj žiakov i rodičov pri príležitosti Svetového dňa boja proti 
fajčeniu, 

- Majstrovstvá školy vo volejbale chlapcov, dievčat, vo vybíjanej, vo florbale 

Školské spoločenské podujatia pre žiakov - Fašiangový karneval a Mikulášska 
diskotéka spojená s rozdávaním mikulášskych darčekov. MDD - športové a kultúrne 
podujatia. 

Učíme sa so zvieratkom - pri príležitosti Svetového dňa ochrany zvierat si môžu žiaci 
priniesť do školy určité druhy zvierat a prežiť s nimi vyučovací deň. V tento deň sa na 
vhodných vyučovacích hodinách venujeme problematike ochrany zvierat. Táto 
aktivita má veľmi pozitívnu odozvu u žiakov i rodičov. 

Týždeň zdravej výživy - v spolupráci so ŠJ; aktivity rôzneho druhu - besedy, výstavy, 
tvorivé dielne, príprava zdravých jedál , predaj ovocia v školskom bufete, ktorý mal 
veľký ohlas u žiakov i rodičov. V tomto školskom roku veľa akcií prebehlo v ŠKD. 

Návšteva kultúrnych podujatí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu: 

- divadelné predstavenia 

- výchovné koncerty 

 

 

 

Návšteva exkurzií 

- exkurzie: literárno-dejepisné: Beckov, Bzince, Bytča; Ružomberok, Liptovský 
Mikuláš; Jasenová, Dolný Kubín, Oravský hrad; Modra, Červený Kameň; Strečno - Dni 
stredovekých remesiel; Renesančný kaštieľ v Radoli; Praveké múzeum v Bojniciach 

- prírodovedné a vlastivedné: 3. a 4. ročník v rámci školských výletov 



- cudzie jazyky: predvianočná Viedeň 

- fyzika: Planetárium v Žiari nad Hronom; Technické múzeum 

- geografia: Škola ochrany prírody vo Varíne 

- občianska výchova: návšteva MsÚ v Žiline; Žilinský samosprávny kraj; Židovské 
múzeum; návšteva súdneho pojednávania; Parlament SR 

- biológia: Sklársky skanzen vo Valašskej Belej 

Návšteva Klubu seniorov na sídlisku Vlčince - kultúrny program pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším a Vianoc 

Organizovanie besied: 

- s príslušníkmi Policajného zboru v Žiline - Dopravná výchova, Kriminalita mladistvých 
- 8., 9. ročník, Drogová závislosť - 8., 9. ročník, 

- s lekárom - "Čas premien" pre dospievajúce dievčatá - 6., 7. ročník, 

- so psychológom - "Ukáž mi cestu" - aktivity zamerané na protidrogovú prevenciu - 9. 
ročník, 

- s členmi záchranárskeho družstva - záchrana života v nebezpečných situáciách - 
požiar, povodeň,... spojené s ukážkami 

Zberové aktivity - papier, použité batérie 

Čistenie lesoparku - pravidelne sa zúčastňujeme tejto jarnej i jesennej akcie, ktorú 
poriada mesto Žilina. Účasť v tomto školskom roku bola nižšia ako po minulé roky. 

Škola v prírode 

- žiaci 3. ročníka - týždenný pobyt ,  žiaci 4. ročníka - týždenný pobyt 

Plavecký kurz- pre začiatočníkov a pokročilých -  Mestská krytá plaváreň 

Dopravná výchova - žiaci 1. - 4. ročníka na Detskom dopravnom ihrisku Vlčince 

Kurzy korčuľovania - žiaci 3. ročníka v rámci hodín TEV. Kurzy organizujeme tretí 
školský rok v spolupráci s Krasoklubom Žilina na zimnom štadióne. 

Cambridge certifikáty - škola prostredníctvom hodín ANJ pripravovala žiakov na 
skúšku. Certifikát získalo 15 žiakov. 



Aktivity, do ktorých sa škola zapojila: 

- Mliečna liga firmy Danone 

- Dni nádeje - plávanie, beh, výtvarná súťaž 

- Detský čin roka 

- Projekt Správaj sa normálne 

- Beh pre zdravie 

- Žilinská plavecká štafeta 

- Žilinské dni zdravia 

- Žilinská športová liga 

- Sever proti Juhu 

- Záchranárske dni pre celú rodinu 

- Bambiriáda 

- Noc výskumníkov 

- Dary Zeme, Dary jesene, Vianoce 

- Bezpečné a zelené cesty 

 

 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Dlhodobé projekty: 

Prvý dlhodobý projekt, do ktorého sa škola zapojila bol projekt Škola podporujúca 
zdravie, v rámci ktorého sme sa začali vo zvýšenej miere venovať výchove k zdravému 
životnému štýlu, humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a formovaniu vzťahu k 
životnému prostrediu. Tieto tri hlavné ciele projektu nás neustále posúvajú k tomu, že 



škola sa snaží vytvoriť koncepciu orientovanú na žiaka. Tento projekt patrí k nosným 
projektom v práci školy. 

Zelená škola - tento celoslovenský projekt je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, 
ktorý nám pomôže prirodzenou cestou prenášať teoretické vedomosti o 
zodpovednom prístupe k životnému prostrediu do každodenného života. 

Naša škola sa v rámci tohto projektu zamerala na oblasť separovania odpadu. 

Správaj sa normálne - celoslovenský projekt spolupráce polície a ZŠ. Do projektu sú 
každoročne zapojení žiaci 5. ročníka. Cieľom projektu je výchova žiakov k hodnotám, 
akými sú život človeka a ľudské zdravie a tiež vytvorenie pozitívneho vzťahu k 
príslušníkom PZ. 

"Ukáž mi cestu" - projekt zameraný na rozvoj sociálnej inteligencie a sociálneho 
cítenia žiakov 2. stupňa ZŠ. Upozorňuje na riziká spojené s užívaním drog, učí žiakov 
vystúpiť so svojim názorom, obhájiť si ho, aj keď nemusí byť prijatý väčšinou; 
otvorene a aktívne komunikovať o závažných a etických problémoch vnútri škôl. 
Projekt sa realizoval v spolupráci s Národnou spoločnosťou pre prevenciu kriminality, 
trestné právo a súdnictvo. 

Materiálno-technický rozvoj športu - infraštruktúra - projekt pre školy so športovými 
triedami, v rámci ktorého sme zrealizovali prístavbu gymnastickej haly k základnej 
škole. 

Projekt bol ukončený v školskom roku 2009/10. Gymnastická hala slúži v 
dopoludňajších hodinách na výuku telesnej výchovy, v popoludňajších hodinách - do 
17.00 hod pre pohybové oddelenia ŠKD a vo večerných hodinách pre športové kluby - 
prenájom. 

 

 

 

Krátkodobé projekty realizované v školskom roku 2013/14: 

Pohybová gramotnosť detí - grantová dotácia mesta Žilina - cieľovou skupinou sú 
deti predškolského veku a žiaci 1. a 2. ročníka, ktoré pod vedením cvičiteliek zvládajú 
základné prvky gymnastiky. 

Bezpečné a zelené cesty - projekt vyhlásili Kia Motors Slovakia a Nadácia Pontis - 
cieľom projektu je zvýšiť povedomie žiakov o bezpečnosti automobilov a o ochrane 
životného prostredia. Naši žiaci pod vedením p. uč. Gažovej získali za "výrobu" 



automobilu z druhotných surovín 2. miesto. Za získané finančné prostriedky škola 
zakúpila stavebnice ore hodiny technickej výchovy. 

Noc biblie v škole - celoslovenský projekt zameraný na čítanie vybraných tém biblie a 
následne na tvorivú činnosť žiakov zameranú na prečítané témy. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: od 10. 1. 2013 do 14. 1. 2013 

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia 

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň školskej integrácie v základnej škole. 

Závery: 

"Pozitívom školy pri integrácii žiakov bol ŠkVP, ktorý stanovil konkrétne podmienky a 
uviedol ponuky školy pre výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP. Na vysokej úrovni 
bola práca školskej špeciálnej pedagogičky a školskej psychologičky, ktoré v 
spolupráci s asistentmi učiteľa venovali pozornosť a poskytovali servis všetkým 
žiakom so ŠVVP, nielen integrovaným. Pedagogická dokumentácia integrovaných 
žiakov, vrátane dokumentácie neintegrovaných žiakov so ŠVVP bola kompletná. 

Pozitívom bolo prirodzené zapájanie integrovaných žiakov do výchovno-
vzdelávacieho procesu. 

V niektorých prípadoch vo výchovno-vzdelávacom procese voči žiakom s vývinovými 
poruchami učenia neboli uplatnené špeciálnopedagogické metódy." 

Odporúča: 

- iniciovať v spolupráci s MPC vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti 
metodického prístupu k integrovaným žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- zamerať kontrolnú činnosť vedenia školy na využívanie názornosti vo vyučovaní, 

- určiť kritéria hodnotenia písomných a ostatných kontrolných prác integrovaných 
žiakov. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 



Škola má 36 učební, z toho 5 odborných. Priestory školy sú v dobrom stave. Keďže na 
škole bolo v tomto školskom roku 32 tried, na výučbu sa využívali všetky učebne. 
Súčasťou ôsmich tried umiestnených na prízemí školy sú terasy, ktoré využívajú deti 
počas prestávok i deti v ŠKD. Z terás je priamy vstup do školského areálu, ktorý je v 
dobrom stave a je denne využívaný. 

Keďže sa každoročne zvyšuje stav žiakov na konci šk. roka 2013/2014 sme pristúpili k 
rekonštrukcii veľkej gymnastickej telocvične na dve klasické učebne. Gymnastickú 
telocvičňu sme premiestnili do menšej miestnosti. 

Byt, ktorý slúžil školníkovi bol tiež zrekonštruovaný na dve klasické učebne. 

Škola bude mať pre budúci školský rok k dispozícii 40 učební. 

V odborných učebniach realizujeme výučbu chémie, fyziky, informatiky, technických 
prác, rodinnej prípravy, náboženskej a etickej výchovy, telesnej výchovy. 

Prístavbou gymnastickej haly sa rozšírili možnosti školy uspokojiť veľký záujem detí o 
gymnastiku, aerobik a tanec. Tento záujem detí uspokojujeme v ŠKD, kde z 12-tich 
oddelení bolo 5 oddelení zameraný na tento druh športu. 

V dopoludňajších hodinách slúži gymnastická hala na hodiny telesnej výchovy. 

Všetky učebne sú zariadené novým školským nábytkom - lavice, stoličky. 

Na štyroch chodbách je nový šatňový nábytok. 

Na každej chodbe je minimálne vo dvoch triedach interaktívna tabuľa s príslušnou IKT 
technikou. 

Na základe požiadaviek učiteľov skvalitňujeme vybavenie kabinetov učebnými 
pomôckami. 

Súčasťou školy je stravovacie zariadenie a školský klub detí. 

Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, plošinu pre imobilné osoby, ktorá im 
umožní prístup až na 2. poschodie, kde sa nachádzajú aj odborné učebne. Hygienické 
zariadenie je tiež prispôsobené pre imobilné osoby. 

K negatívam materiálneho zabezpečenia školy patrí: 

- školské ihrisko sa v roku 2010 začalo rekonštruovať na multifunkčný športový areál, 
preto nie je k dispozícii na vyučovanie telesnej výchovy. Na cvičenie vonku využívame 
betónové ihriská na sídlisku, priestory medzi panelákmi a našou školou, tenisové 
kurty a školský dvor. 



- problémom je aj rovná strecha, ktorej krytina sa musí postupne vymieňať, 

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Finančné prostriedky pridelené škole zo štátneho rozpočtu boli využívané na 
zabezpečenie prevádzky školy, na inováciu školských priestorov, nákup školských 
pomôcok a na mzdové náklady pre zamestnancov školy. 

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli prerozdelené na finančné 
ohodnotenie vedúcich krúžkov, na prevádzku školy a na materiálové vybavenie 
záujmovej činnosti. 

Dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bola použitá na nákup 
učebného materiálu, školských pomôcok a na čiastočnú úhradu pobytu v škole v 
prírode týmto žiakom. 

Finančné príspevky od sponzorov boli použité na nákup školských učebných 
pomôcok, výučbového softvéru, na rekonštrukciu šatní a zakúpenie tonerov do 
kopírok. 

Príjmy školy boli použité na prevádzku školy a školskej jedálne, na údržbu školskej 
budovy a na nákup učebných pomôcok. 

Názov položky 
 

Suma celkom 
 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 
 

Prevádzka školy 151 037, € 

Mzdy a odvody 770 091,61 € 

Hmotná núdza - sociálne štipendiá 3 627,80 € 

Asistent učiteľa 7 200, € 

Mimoriadne výsledky žiakov 0, € 

Vzdelávacie poukazy 17 366, € 

SZP 1300,€ 

  
Príjmy školy 

 
ŠKD, nájom, stravné, dobropisy 34533,40 

Dotácia mesta  



Mzdy a odvody 174 516,85 

Prevádzka 75 054,74 

Spolu  

 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Ciele školy pre školský rok 2013/14: 

Hlavný cieľ školy - vychovať všestranne rozvinutú harmonickú osobnosť 

Hlavné ciele v školskom roku 2013/2014: 

1/ Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov 

- komunikačné schopnosti a spôsobilosti 

- práca s rôznymi druhmi informácií 

2/ Starostlivosť o osobnostný rozvoj žiaka 

3/ Rozvoj športu a propagácia zdravého spôsobu života 

Plnenie cieľa 1/: 

- zvýšenú pozornosť sme venovali výcviku čítania, rozvíjaniu vyjadrovania a rečovej 
kultúre, 

- vytváranie ročníkových projektov, cieľom ktorých bolo, umožniť žiakom prístup ku 
všetkým informačným zdrojom a naučiť ich získané informácie prezentovať 

- v rámci Týždňa knižníc sme získali nových čitateľov, 

- zorganizovali sme 5. ročník čitateľského maratónu, 

- zapojili sme sa do súťaže Medzinárodný deň školských knižníc - 28. október, 

- počítačové učebne boli využité tak, aby každý žiak mal minimálne 2x do týždňa 
prístup k počítaču a internetu, počítače a internet môžu žiaci využívať vo väčšine 
tried. 

- elektronická komunikácia s rodičmi bola na veľmi dobrej úrovni. 



Plnenie cieľa 2/: 

- zapájali sme žiakov do predmetových súťaží a olympiád, do organizovania rozličných 
školských podujatí, prípravy kultúrnych programov, rozhlasových relácií, 
organizovania zberových činností,... Zvlášť dobré výsledky dosiahli v súťažiach - Mat., 
Fyz., Dej., Geog., Bio., ale i v športových súťažiach - florbal, plávanie, lyžovanie, 
gymnastika, 

- žiakov s príznakmi špecifických porúch učenia sme včas diagnostikovali a odporučili 
na diagnostické vyšetrenie. V tomto školskom roku sme mali 91 žiakov so ŠVVP, 

- s integrovanými žiakmi, ktorých je 29 pracovala špeciálna pedagogička, 5 asistentiek 
učiteľa a s piatimi žiakmi priebežne pracovala i školská psychologička, 

- vedomostnú úroveň, ale i spoločenské správanie žiakov sme rozširovali 
organizovaním exkurzií, návštevou koncertov a divadelných predstavení, pričom sme 
dávali prednosť návšteve v kultúrnych zariadeniach, 

- v mimoškolskej činnosti sme pokračovali v bohatej ponuke záujmových krúžkov, 
najväčší záujem bol o športové krúžky. 

Plnenie cieľa 3/: 

- v snahe uspokojiť záujem žiakov o šport sme otvorili viacero športových a 
pohybových krúžkov: 2 - florbalové, 2 - volejbalové, 2 - karate, stolnotenisový, 
gymnastický, tanečný, fit lopty, 

- súčasťou ŠKD je 5 oddelení zameraných na športovú gymnastiku, aerobik a fitness. 
Pre veľký záujem o chlapčenskú gymnastiku jedno oddelenie sme zriadili pre 
chlapcov, 

- v rámci vyučovania sme organizovali plavecký výcvik pre začiatočníkov ( 2. ročník ) a 
pokročilých ( 4. ročník ), 

kurz korčuľovania pre žiakov 3. ročníka a školu v prírode pre žiakov 3. ročníka, 

- boli sme organizátormi gymnastického podujatia Pohybová gramotnosť - pre deti 
MŠ a 1. a 2. ročníka ZŠ, 

- zorganizovali sme súťaž gymnastických klubov - Gymnastický štvorboj, 

- zúčastnili sme sa takmer všetkých športových súťaží a podujatí organizovaných v 
rámci žilinských základných škôl, 



- zdravú výživu sme propagovali v spolupráci so ŠJ v rámci Týždňa zdravej výživy, ale i 
počas celého školského roka, 

- zabezpečený je pitný režim, mliečny program a denný predaj čerstvého ovocia. 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- stabilizovaný, kvalitný pedagogický zbor, vysoká odbornosť a profesionalita 
pedagogických zamestnancov, 

- vysoká zaangažovanosť väčšiny zamestnancov 

- práca školskej špeciálnej pedagogičky 

- školský psychológ ako interný zamestnanec školy 

- veľmi dobrá starostlivosť o integrovaných žiakov i žiakov neintegrovaných s vývinovými 
poruchami učenia 

- výučba cudzích jazykov od 1. ročníka so zameraním na komunikáciu 

- zavedenie interaktívnej výučby na všetkých predmetoch využívaním výučbového softvéru, 
vlastnej tvorby a produktov Virtuálnej knižnice 

- dobré uplatnenie absolventov našej školy v ďalšom štúdiu na stredných školách, 

- celodenný vzdelávací program, 

- veľmi dobrá úroveň ŠKD 

- široká ponuka voľnočasových aktivít, 

- estetické a hygienické prostredie školy, 

- gymnastická hala a pohybové oddelenia v ŠKD 

- dodržiavanie tradícií v škole 

- elektronické spracovanie v ŠJ 

- zber odpadových surovín, výchova k ochrane životného prostredia, 



- dobrá spolupráca s rodičmi, 

- úzka spolupráca s organizáciami podporujúcimi akcie týkajúce sa prevencie. Napr. 
Škola ochrany prírody vo Varíne, krajská knižnica, Mestská polícia, Záchranársky útvar 
mesta Žilina, hasiči, polícia,... 

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

- nedostatok priestorov na odborné vyučovanie a knižnicu, 

- absencia školského ihriska, 

- nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov školy, 

- napriek neustálemu dopĺňaniu kabinetov, pociťujeme nedostatok moderných 
učebných pomôcok, 

- nedostatočná propagácia školy smerom k verejnosti, 

- nedostatočné zosieťovanie jednotlivých častí školy, nedostatočná informačná 
databáza školy 

Návrh opatrení: 

1. Viac sa zapájať do projektových aktivít 

2. Využívať informačné a komunikačné technológie vo všetkých vyučovacích 
predmetoch 

3. Vytvárať podmienky na zabezpečenie stopercentnej odbornosti vyučovania 

4. Zohľadňovať vzdelávacie potreby žiakov zadávaním diferencovaných úloh vo 
všetkých vyučov. predmetoch 

5. Určiť kritéria hodnotenia písomných a ostatných kontrolných prác integrovaných 
žiakov 

6. Rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti hodnotenia a sebahodnotenia 

7. Vytvárať a podporovať podmienky pre sponzorovanie školy 



8. Naďalej venovať veľkú pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, viac využívať 
knižničný fond školskej knižnice 

9. Zmodernizovať vybavenie fyzikálnej učebne 

10. Využiť školský areál na vytvorenie školy v prírode. 

 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Žiakom i zamestnancom je zaistené zdravé prostredie tried i ostatných priestorov 
školy podľa platných noriem. Režim vyučovania je štandardný - vyhovuje žiakom, 
rodičom i personálu školy. Každá odborná učebňa má svoj poriadok, dodržiavaním 
ktorého sa obmedzuje vznik situácií ohrozujúcich zdravie žiakov i učiteľov. 

Školský poriadok svojimi opatreniami tiež chráni zdravie a bezpečnosť žiakov počas 
všetkých aktivít spojených s výchovno-vzdelávacím procesom. Škola sa maximálne 
snaží o ochranu žiakov pred šikanovaním a akýmkoľvek násilím a o vytvorenie 
zdravého prostredia bez návykových látok. 

Žiaci i zamestnanci školy majú zaistený pitný režim, mliečny program, denne predaj 
čerstvého ovocia, 1x v týždni predaj čistých ovocných štiav i stravovací režim. 

Zrekonštruované sú všetky sociálne zariadenia na prízemí školy, pri telocvični a tiež 
sprchy. Z bezpečnostných dôvodov sme vymenili nevyhovujúcu dlažbu na všetkých 
vonkajších schodištiach budovy školy. 

 

 

 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 

FIT lopty 

Florbal pre 5. - 7. ročník 

Florbalový krúžok 



Florbalvý krúžok 1., 2. ročník 

Gymnasticko - pohybová príprava 

Gymnastika výkonostná 

Hádanky, hlavolamy, sudoku 

Hravá angličtina 1. - 2. ročník 

Hravá angličtina pre 3., 4. ročník 

Karate 

LEGO - 1. roč. 

LEGO - 2. - 4. roč. 

Matematické a logické hry 

Matematický - 9. A 

Matematický - 8. roč. 

Matematický krúžok 8.A 

Matematický krúžok 9.M 

Matematický krúžok pre 7. roč. 

Nemčina hrou 

Nemčina hrou 

Počítačový krúžok pre MŠ 

Pohybové hry 

Pohybovo - tanečný 

Ručné práce 

Slovenčina hrou 8.A 

Stolno-tenisový krúžok 

Stretnutia so slovenčinou 9. A 

Stretnutia so slovenčinou 9.M 

Šikovné ruky 

Škola hrou 

Športovo - pohybový krúžok 

Tvoríme projekty 

Tvoríme školský časopis 

Tvorivé dielne 1. - 4. roč. 

Tvorivé dielne 5.- 6. roč. 

Varenie a pečenie 

Volejbalový 

Výtvarný krúžok 

Zdravotnícky krúžok 



§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Prezentácia školy: 

▪   konzultácie triednych učiteľov s rodičmi - podľa potreby 

▪  konzultácie s výchovnou poradkyňou, jej účasť na triednych rodičovských združeniach v 
8. a 9. ročníku 

▪   triedne rodičovské združenia - 4x ročne 

▪   možnosť rodičov zúčastniť sa vyučovacieho procesu 

▪   organizovanie Dní otvorených dverí - január, apríl 

▪   poradenské služby špeciálnej pedagogičky 

▪   internetová žiacka knižka a komunikácia s rodičmi pomocou elektronickej pošty 

▪   webová stránka školy s informáciami o výsledkoch práce školy, o jej úspechoch a aktivitách 

Ponuka rodičov pre školu: 

▪   účasť rodičov na akciách organizovaných školou: školské výlety, exkurzie, zbery, karneval 

▪   pomoc pri zabezpečovaní niektorých akcií, napr.: exkurzie, športové podujatia, opravy, 
maľovanie tried 

▪   finančné príspevky Rady rodičov pri materiálnom zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho 
procesu i mimoškolských aktivít - oceňovanie žiakov za účasť v súťažiach, knižné odmeny 
žiakom na konci školského roka 

▪   2% z daní od rodičov 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

I v školskom roku 2013/2014 sme mali veľmi dobrú spoluprácu s rôznymi inštitúciami 
nášho mesta, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie. Aj ich pričinením sme mohli 
skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a rozšíriť obzor poznania našich žiakov. 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 



- Považské múzeum 

- Polícia Východ 

- Krajská knižnica jej pobočka na sídlisku Vlčince 

- Mestské divadlo 

- Bábkové divadlo 

- Dom odborov 

- Hvezdáreň 

- CVČ, Kuzmányho 105 

- ZUŠ F. Špániho 

- Klub seniorov na Vlčincoch 

- Regionálne kultúrne stredisko 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

- Mestská krytá plaváreň 

Nadštandardné vzťahy sme mali i so základnými i materskými školami na sídlisku 
Vlčince: 

- ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazdu 1, Žilina 

- ZŠ, Martinská 20, Žilina 

- MŠ, Borodáča 6, Žilina 

- MŠ, Borodáča 7, Žilina 

- MŠ, Trnavská ul., Žilina 

- MŠ, Gemerská ul., Žilina 

Záver 

Pri vypracovaní som vychádzala zo záznamov MZ a PK, zápisnice vyhodnocovacej PR 
a materiálov školy. 



 

 

Mgr. Eva Smolková                                               riaditeľka školy 

 

V Žiline, 30. septembra 2014 

 


