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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. 

Školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina na školský rok 
2015/2016 

Plánu práce Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina na školský rok 2015/2016 

Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 
komisií školy za školský rok 2015/2016 

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 
2015/2016 
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 

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 

Zriaďovateľ  Mesto Žilina 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Eva Smolková 041/525 39 87 0902 702706 riaditel@zskarza.edu.sk 

ZRŠ Mgr. Viera Holišová 041/525 39 87 0903 902706 v.holisova@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Marta Halabicová 041/525 39 87 0903 902706 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 MŠVVaŠ 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 16. 2. 2016. Funkčné obdobie začalo dňom 8. 3. 2016 ustanovujúcim 
zasadnutím a potrvá štyri roky. 

Rada školy pracuje podľa schváleného štatútu. Na svojich zasadnutiach sa vyjadrovala k práci 
vedenia školy, ako aj k celkovému chodu školy. V školskom roku 2015/2016 sa konalo jedno 
zasadnutie novozvolenej Rady školy. 

Členovia rady školy: 

Predseda Ing. Kasáková Zuzana      pedagogický  zamestnanec  školy 

Podpredseda Ing.  Pilcová Monika rodič 

Členovia Mgr.  Hujová Jaroslava         pedagogický zamestnanec školy 
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p. Daša Pirosíková nepedagogický  zamestnanec školy 

Zástupcovia 
rodičov 

Ing. Ivašková Martina rodič 

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. rodič 

Ing. Igor Bátor rodič 

Zástupcovia 
zriaďovateľa 

Ing. Patrik Groma zástupca zriaďovateľa 

Ing. Miroslav Sokol zástupca zriaďovateľa 

Ing. Dušan Dobošovič zástupca zriaďovateľa 

PaedDr. Viera Benková zástupca zriaďovateľa 

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, príp. špeciálny pedagóg, 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, zapojenie sa 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. Vilímková M. všetky predmety 1. stupňa 

MZ - ŠKD Šoltézsová M. školský klub detí 

PK - SJ Mgr. Marunová A. slovenský jazyk a literatúra 

PK - CJ Mgr. Labáková A. ANJ, NEJ, FRJ, RUJ 

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

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

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

PK estetických predmetov Mgr. Majcherová P. výtvarná a hudobná výchova 

PK - TV PaedDr. Cisariková E. telesná výchova 

MZ odborných 
zamestnancov 

Mgr. Urbaníková V., 
PhD. 

 

V tomto školskom roku aktívne začal pracovať žiacky parlament zložený z predsedu 

a podpredsedu a 19 zástupcov tried druhého stupňa. Hlavnými aktivitami bolo zapojenie sa 

do projektu Hovorme o jedle,  zorganizovali Oldies party 70. – 90. rokov a členovia 
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pomáhali pri organizácii letného branného kurzu a preventívnych prednášok, pri 

realizácii projektov Hovorme o jedle a Úsmev pre strom. 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy k 15. 9. 2015 -  875 žiakov,  k 30. 6. 2015  870 žiakov                                                                                                                               

Počet tried: 37 

Podrobnejšie informácie: 

 

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

počet tried 5 5 4 5 5 3 3 4 3 37 

počet žiakov 125 114 108 106 116 75 63 98 66 871 

z toho ŠVVP 2 1 3 3 10 3 4 7 5 38 

 
22 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí. 

V školskom klube detí pracovalo 394 detí v 14 oddeleniach. 

Z celkového počtu bolo ku koncu školského roka na škole 8 žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, ktorým boli poskytnuté dotácie na stravu, školské potreby a 
vzdelávanie. 

 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci 1. ročníka ZŠ 

Počet žiakov Z celkové počtu zapísaných Počet tried 

spolu 
Dievčatá 

počet 

Odklady 

počet 

V zahraničí 

počet 
spolu 

134 75 6 5 5 

K 1. septembru reálne nastúpilo 125/75 žiakov 1. ročníka.  

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2016 
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 Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 0 8 0 0 26 65 91 

1 žiak 9. roč. v zahraničí 

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  
Gym 
8.roč 

Gym  
5.roč 

Gym  
4.roč 

SOŠ OU Umelecké SŠ Konzervatória 

prihlásení 22 35 12 40 3 10 3 

prijatí 6 26 10 40 3 7 3 

% úspešnosti 27,27 74,28 83,3 100 100 70 100 

 

§ 2. ods. 1 e 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2015/2016  

Hodnotenie žiakov 1. ročníka 

Počet žiakov 
1. ročníka 

Počet žiakov, 
ktorí prospeli 

Počet žiakov, 
ktorí neprospeli 

Počet žiakov, 
neklasifikovaní 

125 125 0 5 

 

I. stupeň 

 
SJL ANJ MAT PRV INV HUV VLA VYV TSV PVU TEV Priemer 

1.A 1 1 1 1 
 

1 
 

1 1 
  

1 

1.B 1,23 1 1,09 1 
 

1 
 

1 1 
  

1,05 

1.C 1,12 1,04 1,08 1 
 

1 
 

1 1 
  

1,03 

1.D 1,04 1,04 1,04 1 
 

1 
 

1 1 
  

1,02 

1.E 1,19 1 1,14 1 
 

1 
 

1 1 
  

1,05 
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2.A 1,09 1 1,09 
 

1 1 1 1 
  

1 1,02 

2.B 1,38 1,04 1,13 
 

1 1 1,13 1 
  

1 1,09 

2.C 1,18 1 1,05 
 

1 1 1 1 
  

1 1,03 

2.D 1,19 1 1,13 
 

1 1 1,19 1 
  

1 1,07 

2.E 1,15 1,04 1,04 
 

1 1 1 1 
  

1 1,03 

3.A 1,12 1,04 1,15 
 

1 1 1 1 
  

1 1,03 

3.B 1,12 1,08 1,12 
 

1 1 1,12 1 
  

1 1,06 

3.C 1,42 1,42 1,42 
 

1 1 1 1 
  

1 1,14 

3.D 1,31 1,12 1,35 
 

1 1 1,42 1 
  

1,08 1,16 

4.A 1,29 1,04 1,3 
 

1 1 1,04 1 
 

1 1 1,1 

4.B 1,6 1,2 1,6 
 

1 1 1,1 1 
 

1 1 1,17 

4.C 1,76 1,15 1,7 
 

1,05 1,05 1,62 1,2 
 

1 1 1,31 

4.D 1,5 1,14 1,23 
 

1 1 1,45 1 
 

1 1 1,18 

4.E 1,67 1,35 1,5 
 

1 1 1,61 1 
 

1 1 1,26 
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II. stupeň 

 
 
 
 
 
 

 
SJL ANJ MAT NEJ RUJ FRJ INF PRO HUV BIO FYZ VYV DEJ SVP TSV PVU GEG OBN CHE TEV VUM Priemer 

5.A 1,46 1,67 1,46 
   

1,08 
 

1 1,21 
 

1 1,33 
 

1 
 

1,67 1,29 
   

1,26 

5.B 1,74 1,48 1,57 
   

1 
 

1 1,57 
 

1,04 1,43 
 

1 
 

1,61 1,22 
   

1,3 

5.C 1,82 1,45 2,09 
   

1,14 
 

1 1,45 
 

1 1,41 
 

1,09 
 

1,86 1 
   

1,36 

5.D 1,96 1,44 2 
   

1 
 

1 1,48 
 

1 1,32 
 

1 
 

1,36 1,21 
   

1,32 

5.E 2,5 1,78 1,94 
   

1,11 
 

1 1,67 
 

1,17 1,94 
 

1 
 

2 1,67 
   

1,56 

6.B 2,42 2,08 2,21 1,54 
  

1,25 
 

1 2,21 1,83 1 1,83 
 

1 
 

1,83 1,29 
   

1,65 

6.C 1,96 2,24 2,6 1,76 
  

1,16 
 

1 2,04 2,32 1 1,96 
 

1 
 

2,16 1,12 
   

1,72 

6.D 1,67 1,79 2,38 1,63 
  

1,17 
 

1,08 2,04 2,21 1 1,96 
 

1 
 

1,92 1,83 
   

1,67 

7.A 2,11 2,16 2,26 2,17 2 
 

1,32 
 

1 2,11 2,11 1 2,11 1 1 
 

2,42 1,95 2,37 
  

1,78 

7.B 2,32 1,95 2,14 1,83 1,3 
 

1,27 
 

1 1,41 1,95 1 1,73 1 1 
 

1,68 1,18 1,95 
  

1,52 

7.C 2,32 1,86 2,45 1,55 
  

1,27 
 

1 1,64 2,23 1 1,82 1,05 1,05 
 

2,05 1,86 2,23 
  

1,68 

8.A 1,75 1,83 2,04 1,75 1,56 
 

1,38 
  

2,08 2 
 

1,75 1 1 
 

2,08 
 

1,75 
 

1 1,61 

8.B 1,76 1,48 1,92 1,13 1,4 
 

1,21 
  

1,56 1,84 
 

1,48 1 1 
 

1,52 
 

1,64 
 

1 1,41 

8.C 2,33 2,33 2,25 2,06 1,88 
 

1,67 
  

2,42 2,33 
 

1,96 1 1 
 

2,04 
 

2,25 
 

1 1,84 

8.D 1,96 1,91 2,35 1,96 
  

1,48 
  

2,17 1,96 
 

1,83 1 1 
 

2 
 

2 
 

1 1,69 

9.A 2,5 2,55 2,52 2,5 
 

2,2 1,94 2,14 1 2,17 2,57 1 2,26 1 1,1 1,67 2,22 1,52 2,7 1,5 1 2,08 

9.B 2,36 2,32 2,24 1,91 1,71 
 

1,8 1,8 
 

2,2 2,2 
 

2,16 
 

1 
 

1,88 1,28 2,4 
 

1 1,9 

9.C 2,53 2,12 2,47 2,18 1,83 
 

1,64 1,67 
 

2,41 1,82 
 

2,35 
 

1 
 

2,59 1,53 2,35 
 

1 1,99 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2015/2016 za jednotlivé ročníky 

 

 
 

 
 

 Ročník SJL ANJ MAT NEJ RUJ FRJ PRV PDA THD PRO HUV VLA BIO FYZ VYV DEJ SVP TSV PVU GEG OBN CHE TEV VUM Priemer 

1.  1,11 1,02 1,07       1       1       1     1             1,03 

2.  1,2 1,02 1,08         1,05     1 1,05     1               1   1,04 

3.  1,24 1,16 1,26         1,08     1 1,13     1               1,02   1,1 

4.  1,55 1,17 1,46         1,33     1,01 1,35     1,04       1       1   1,19 

5.  1,87 1,55 1,8           1   1   1,46   1,04 1,46   1,02   1,68 1,26       1,35 

6.  2,01 2,04 2,4 1,64             1,03   2,1 2,12 1 1,92   1   1,97 1,41       1,68 

7.  2,25 1,98 2,29 1,78 1,59       1,32   1   1,7 2,1 1 1,87 1,02 1,02   2,03 1,65 2,17     1,65 

8.  1,95 1,89 2,14 1,76 1,59       1,09       2,05 2,03   1,75 1 1   1,91   1,91   1 1,64 

9.  2,45 2,34 2,4 2,19 1,75 2,2       1,93 1   2,25 2,23 1 2,25 1 1,03 1,67 2,18 1,43 2,49 1,5 1 1,99 

Použité skratky predmetov:       

SJL - slovenský jazyk a literatúra   RUJ - ruský jazyk           FYZ - fyzika SV    SVP - svet práce 

BIO - biológia    CHE - chémia  VLA - vlastiveda          PVU - pracovné vyučovanie 

DEJ - dejepis     GEO - geografia VYV - výtvarná výchova   OBN - občianska náuka 

FRI - francúzsky jazyk   TSV - telesná a športová výchova   THD - technika    HUV - hudobná výchova 

ANJ - anglický jazyk     VUM - výchova umením                  MAT - matematika                 PDA - prírodoveda 

NEJ - nemecký jazyk    INF - informatika   PRO - programovanie   PRV - prvouka 
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Prospech žiakov 

Hodnotenie prospechu na konci školského roka 2015/2016 

- prospeli s vyznamenaním: 493 žiakov = 56,6%  

- prospeli veľmi dobre: 139 žiakov = 15,96%                                

- prospeli: 216 žiakov = 24,80% 

- neprospeli: 0 žiakov  

- neklasifikovaní: 22 žiakov ( pobyt v zahraničí ) 

 

Hodnotenie správania: 

Pochvaly na konci školského roka:  

- pochvala triednym učiteľom - 212 žiakov = 24,37% 

- pochvala riaditeľkou školy - 40 žiakov = 4,6%                        36 %              

- knižná odmena - 61 žiakov = 7% 

- mimoriadne ocenenie: Samuel Horváth,  Romana Holečková 

Kárne opatrenia na konci školského roka: 

- napomenutie triednym učiteľom - 13 žiakov = 1,49% 

- pokarhanie triednym učiteľom - 19 žiakov = 2,18%                    4,7% 

- pokarhanie RŠ – 9 žiakov = 1,03 %                                                   

- II. stupeň zo správania: 5 žiakov = 0,57% 

- III. stupeň zo správania: 0 žiakov 

- IV. stupeň zo správania: 0 žiak. 

Úroveň správania žiakov bola 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, 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  
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klasifikačnom zázname. Triedni učitelia vykonali počas celého školského roka 138 pohovorov 
s rodičmi. 

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. 

Z evidencie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami vidieť, že počas 
školského roka sa zvýšil počet žiakov so ŠVVP z 84 na 88, počet integrovaných žiakov poklesol  
z 39 na 38 žiakov (jeden žiak sa odsťahoval). 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. 

Dochádzka žiakov 

Dochádzka - školský rok 2015/2016: 

Ročník 
Počet 
žiakov 

Zameškané 
hod. na ž. 

Priemer na 
žiaka 

Ospra.  
hodiny  

Priemer na 
žiaka 

Neospr. 
 hodiny  

Priemer 
 na žiaka 

1. polrok 

1. - 4.  456 9408 21,33 9408 21,33 0 0 

5. - 9.  420 15187 36,95 15180 36,93 7 0,02 

Spolu 876 24595 28,87 24588 28,86 7 0,01 

2. polrok 

1. - 4.  453 14809 32,69 14809 32,69 0 0 

5. - 9.  418 20852 49,89 20848 49,88 4 0,01 

Spolu 871 35661 40,94 35657 40,94 4 0,01 

 

Celkom v školskom roku 2015/16 žiaci vymeškali 60 256 hodín, priemer na žiaka 68,79 hodín. 

 

Výsledky externých meraní 2015/2016 

Testovanie T5 

 
Názov 

Počet 
žiakov 

 
Úspešnosť v % 

Celoslovenský priemer 
úspešnosti 

Monitor SJL 101 78,61 66,62 

Monitor MAT 101 73,86 61,99 
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Testovanie T9 

 
Názov 

 
Počet žiakov 

 
Úspešnosť v % 

Celoslovenský 
priemer úspešnosti 

 
Percentil 

Monitor SJL 62 67,5 62,6 73,9 

Monitor MAT 62 59,2 52,8 72,8 

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Štruktúra tried 

  Počet tried 
Počet 
žiakov 

Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 5 125 2 

Bežných tried 32 746 36 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 37 871 38 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2015/2016 

Škola postupovala podľa školského vzdelávacieho programu . 

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

Podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 -sme vyučovali v 2. - 4. ročníku. 

Podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 -sme vyučovali v 5. ročníku. 

Podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 2 -sme vyučovali v 6. - 9.. ročníku. 

Hodnotenie predmetov: 

- na primárnom stupni: 

 predmety etická výchova a náboženská výchova: absolvoval/neabsolvoval, 

 ostatné predmety sú hodnotené známkou 
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- v nižšom sekundárnom vzdelávaní  

 predmety etická a náboženská výchova: absolvoval/neabsolvoval, 

 ostatné predmety sú hodnotené známkou.  

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

V školskom roku 2015/2016 na ZŠ Karpatská  pracovalo: 

- 48 učiteľov na plný pracovný úväzok, 7 učitelia na skrátený úväzok 

- 10 vychovávateliek ŠKD na plný úväzok, 4 vychovávateľky na skrátený úväzok 

- 1 špeciálny pedagóg 

- 1 školský psychológ 

- 6 asistentov učiteľa 

 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
vychov. ŠKD 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 44 10 21 49,57 20,5 

DPP 7 4 3 1,61 2 

Znížený 
úväzok 

7 4 4 1,69 2 

ZPS 0 0 2 0 1 

Na dohodu 0 0 0 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

Učiteľov 2 53 55 

Vychovávateľov 3 11 14 

Asistentov učiteľa 2 4 6 

Spolu 7 68 75 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Predmet 
Počet učiteľov neodborne 

vyučujúcich predmet 
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Anglický jazyk 4 

Informatika 1 

Informatická výchova 15 

Hudobná výchova 1 

Matematika 2 

Technika 5 

Fyzika 1 

Výtvarná výchova 4 

Občianska náuka 1 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 
Ukončili 

vzdelávanie 
Pokračujú vo 

vzdelávaní 

Adaptačné vzdelávanie 1 1 0 

Aktualizačné 1 0 0 

Prípravné atestačné 9 1 8 

1. kvalifikačná skúška 3 1 2 

Špecializačné kvalifikačné 
štúdium - ANJ 

1 1 0 

Špecializačné kvalifikačné 
štúdium - ŠKD 

0 0 0 

Funkčné inovačné vzdelávanie 2 2 0 

Špecializačné inovačné 2 2 0 

DPŠ 0 0 0 

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Priezvisko, meno žiaka Trieda Súťaž Kolo Umiestnenie 

Kraľovanská Lujza 1.A 
Lyžiarske preteky o pohár 

primátora 
medziškolské 1 

Družstvo dievčat 3. - 4. ročníka 4.A Školská liga - vybíjaná medziškolské 1 

Florbalový kolektív chlapcov   Florbalový turnaj medziškolské 1. 

Kučerová Zuzana 7.B Olympijský beh medziškolské 1. 
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Kurjak Matúš 7.C Olympijský beh medziškolské 1. 

Filípek Dominik 8.B Stolnotenisový turnaj medziškolské 1. 

Volejbalový kolektív dievčat  Volejbalový turnaj medziškolské 1. 

Volejbalový kolektív dievčat  Volejbalový turnaj medziškolské 1. 

Štaudingerová Petra 5.B Olympijský beh medziškolské 2. 

Kucharčík Maroš 5.B Olympijský beh medziškolské 2. 

Bača Ľubo 8.C Olympijský beh medziškolské 3. 

Kostelná Kristína 8. B Olympijský beh medziškolské 3. 

Ondruš Tomáš 8.D Stolnotenisový turnaj medziškolské 3. 

Paulíny Tomáš 8.B Shakespeare`s Day mestské 1. 

Buryová Michaela 7.B Vesmír očami detí obvodné 1. 

Holečková Romana 9.B Olympiáda zo SJL  okresné 1. 

Filípek Dominik 8.B Fyzikálna olympiáda okresné 1. 

Filípek Dominik 8.B Bedminton chlapcov okresné 1. 

Hvizdák Martin 9.C Bedminton chlapcov okresné 1. 

Florbalový kolektív chlapcov 
OXDOG florbal chlapcov mladší 

žiaci 
okresné 1. 

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj A dievčatá okresné 1. 

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj B dievčatá okresné 1. 

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj C dievčatá okresné 1. 

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj A chlapci okresné 1. 

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj B chlapci okresné 1. 

Horváth Samuel 8.B Fašiangy okresné 1. 

Šoltýsová Lucia 8.B Hviezdoslavov Kubín okresné 2. 

Stankovičová Anna 6.B Moje rodné mesto Žilina okresné 2. 

Hvizdák Martin 9.C Junior náboj okresné 2. 

Fraňová Sára 9.B Junior náboj okresné 2. 

Horváth Samuel 8.D Junior náboj okresné 2. 

Filípek Dominik 8.B Junior náboj okresné 2. 

Florbalový kolektív dievčat  Florbal žiačok okresné 2. 

Basketbalový kolektív chlapcov Basketbal chlapcov okresné 2. 

Florbalový kolektív chlapcov  OXDOG florbal chlapcov okresné 2. 

Volejbalový kolektív  Volejbal dievčat okresné 2. 

Singerová Dominika 4.E Biblia očami detí okresné 2. 

Holečková Romana 9.B Biblia očami detí okresné 2. 

Demianovičová Lea 6.D Dary Zeme - výtvarná súťaž okresné 2. 

Sagálová Viktória 4.E Biblia očami detí okresné 3. 

Šibík Samuel 5.C Olympiáda v anglickom jazyku okresné 3. 

Olešová Nina 5.A Hviezdoslavov Kubín okresné 3. 
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Mindeková Petra 6.B Moje rodné mesto Žilina okresné 3. 

Obrtancová Dominika 6.B Poznaj svoje mesto okresné 3. 

Korený Dušan 6.C Poznaj svoje mesto okresné 3. 

Hvizdák Martin 9.C GvoBoj okresné 3. 

Horváth Samuel 8.D GvoBoj okresné 3. 

Filípek Dominik 8.B GvoBoj okresné 3. 

Hlavatý Marko 7.C GvoBoj okresné 3. 

Futbalový kolektív chlapci 
Malý futbal mladších žiakov, 

Dôvera 
okresné 3. 

Kolektív vybíjanej dievčatá  Vybíjaná dievčat okresné 3. 

Klimová Jana 7.B EÚ v škole okresné 3. 

Galiová Simona 8.D Olympiáda v anglickom jazyku okresné 4. 

Kubička Matej 9.B Dejepisná olympiáda okresné 4. 

Nevedelová Gabriela 7.C Geografická olympiáda okresné 4. 

Horváth Samuel 8.D Geografická olympiáda okresné 4. 

Holečková Romana 9.A Fyzikálna olympiáda okresné 4. 

Kandera Martin 7.C Technická olympiáda okresné 4. 

Stolnotenisové družstvo chlapcov Stolnotenisový turnaj okresné 4. 

Stolnotenisové družstvo dievčat  Stolnotenisový turnaj okresné 4. 

Krnáčová Viktória 8.D Bedminton okresné 4. 

Zelinová Tereza 8.B Bedminton okresné 4. 

Nevedelová Gabriela 7.C Dary Zeme - výtvarná súťaž okresné 4. 

Hrebeňárová Martina 8.B Poznaj svoje mesto okresné 5. 

Horváth Samuel 8.D Poznaj svoje mesto okresné 5. 

Basketbalový kolektív dievčat  Basketbal dievčat okresné 5. 

Doboszová Ema 7.A Biologická olympiáda okresné 6. 

Hlavatý Marko 7.C Matematická olympiáda okresné 6. 

Horváth Samuel 8.D Dejepisná olympiáda okresné 6. 

Doboszová Ema 7.A Matematická olympiáda okresné 6. 

Majer Lukáš 7.A Matematická olympiáda okresné 6. 

Pokorný Filip 3.C Pytagoriáda okresné 8. 

Strempek Daniel 4.A Pytagoriáda okresné 8. 

Filípek Dominik 8.B Matematická olympiáda okresné 9. 

Pilcová Erika 5.A Detská rozprávková Žilina okresné cena primátora 

Stankovičová Anna 6.B Detská rozprávková Žilina okresné čestné uznanie 

Kresáňová Dorota 7.C Šaliansky Maťko okresné čestné uznanie 

Bárdyová Michaela 5.D Štúrov Zvolen regionál. 1. 

Holečková Romana 9.B Olympiáda zo SJL  krajské 4. 

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj A dievčatá krajské 1. 
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Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj C dievčatá krajské 1. 

Filípek Dominik 8.B Bedminton chlapcov krajské 2. 

Hvizdák Martin 9.C Bedminton chlapcov krajské 2. 

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj A chlapci krajské 2. 

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj B chlapci krajské 2. 

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj B dievčatá krajské 3. 

Florbalový kolektív chlapcov  
OXDOG florbal chlapcov mladší 

žiaci 
krajské 4.  

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj C dievčatá slovenské 1. 

Gymnastický kolektív  Gymnastický štvorboj A dievčatá slovenské 3. 

Strempek Daniel 4.A Matematický klokan slovenské 100% 

Brišová Terézia 4.C Matematický klokan slovenské 100% 

Šteffeková Ema 4.B Matematický klokan slovenské 95% 

Rybár Ondrej 3.D Matematický klokan slovenské 94% 

Falát Martin 4.D Matematický klokan slovenské 93% 

Miko Matúš 1.A Matematický klokan slovenské 91% 

Hudák Matej 1.D Matematický klokan slovenské 91% 

Hazda Filip 1.A Matematický klokan slovenské 90% 

Urbaník Šimon 5.D Matematický klokan slovenské 91,70% 

 

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 - 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 občasne 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, deň pohybovej gramotnosti... Každoročne pripravujeme Detskú olympiádu 
v gymnastickej hale pre predškolákov zo všetkých sídliskových materských škôl. 
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Zelená škola - v rámci tohto projektu sme v spolupráci so Školou ochrany vo 
Varíne organizovali:  

- 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 a predajom súčasnej 
detskej literatúry.  

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

Turistické vychádzky - sobotňajšie vychádzky rodičov, detí a pedagogických zamestnancov 
školy majú dlhoročnú tradíciu.  

Školský časopis - „O 5 minút osem" - 3 čísla vydala žiacka redakčná rada (časopis žiakov 
druhého stupňa). 

Tvorivé dielne - sme organizovali pri príležitosti Vianoc - december 2012 a Dňa Zeme - apríl 
2013, kde sme sa venovali tradičným slovenským remeslám. Pozvaní k spolupráci boli aj 
rodičia, s ktorých materiálnou podporou a zručnosťami si žiaci mohli vyrobiť rôzne výrobky 
a predmety. 

Humanitárna činnosť  

Tento rok sme sa zapojili do 

- zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých - BIELA PASTELKA. Aj vďaka nášmu 
príspevku sme zlepšili životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.  

- Deň narcisov - predajom žltých narcisov zamestnancom, žiakom i rodičom sme prispeli do  
zbierky  organizovanej Ligou proti rakovine.  

- Koláčikový deň - predajom koláčikov napečených v rodinách sme pomohli deťom 
v Detskom domove v Púchove. 

Športové aktivity: 

- Gymnastický štvorboj - súťaž družstiev  základných škôl  gymnastický štvorboj – krajské 
a celoslovenské kolo 

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

- Školská športová liga- v celkovom hodnotení sme sa umiestnili na 2. mieste 

- majstrovstvá  vo Fitness detí 

 

Školské spoločenské podujatia pre žiakov - Fašiangový karneval a Mikulášska diskotéka 
spojená s rozdávaním mikulášskych darčekov, Oldies párty, MDD - športové a kultúrne 
podujatia. 
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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 Klubu seniorov na sídlisku Vlčince - kultúrny program pri príležitosti Mesiaca úcty k 
starším a Vianoc 

Návšteva kultúrnych podujatí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu: 

- divadelné a filmové predstavenia 

- výchovné koncerty  

- preventívne programy 

- návšteva galérií 

- besedy 

Organizovanie 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;  

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

- cudzie jazyky: predvianočná Viedeň  

- fyzika: Planetárium v Žiari nad Hronom;  

- geografia: Škola ochrany prírody - Šútovský vodopád 

- občianska výchova: návšteva MsÚ v Žiline; Žilinský samosprávny kraj; Stanička Záriečie; 
Parlament SR 

- dejepis: Osvienčim 

- náboženská výchova - návšteva pamiatok Nitry 

- technika - dielne DA v Žiline, elektráreň Mochovce, Energoland, 

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, 
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- s autormi slovenských kníh 

 

Organizovanie preventívnych programov:  

V rámci prevencie sociálno-patologických javov sme uskutočnili niekoľko preventívnych 
programov pod vedením školskej psychologičky a pedagógov. 

„Peer program“- tento školský rok vznikla na škole PEER skupina žiakov, ktorí sa dobrovoľne 
a aktívne zúčastňovali na aktivitách spojené najmä s protidrogovou problematikou. Boli to 
žiaci 8. ročníka. 

 7. ročník - celoročné protidrogové preventívne aktivity (3 stretnutia a 1 beseda s 
abstinentom) v spolupráci s učiteľmi etickej a náboženskej výchovy a špec. pedagogičkou.  

 5. - 9. ročník - preventívny deň v spolupráci s pedagógmi a špec. pedagogičkou na témy: 
fajčenie (5. ročník), kyberšikana (6. ročník), duševné poruchy, obchodovanie s ľuďmi, 
nacionalizmus (8. - 9. ročník). 

Zberové aktivity - zber papiera, zber použitých batérií 

Čistenie Lesoparku Chrasť - v rámci Dňa zeme 

Škola v prírode  - žiaci 3. ročníka - týždenné pobyty  

Plavecký kurz - žiaci 2. a 4. ročníka -  Mestská krytá plaváreň  

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

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

Aktivity a súťaže  do ktorých sa škola zapojila: 

- športové:  Dni nádeje - plávanie, beh, výtvarná, Sever proti Juhu súťaž, Žilinská plavecká 
štafeta, Žiacka športová liga, Cezpoľný beh, Coca - cola cup, OXDOG florbal cup, O pohár 
primátora mesta, stolnotenisový turnaj, obvodné a okresné kolo vo vybíjanej, volejbale, 
stolnom tenise, bedmintone, florbale,  

- výtvarné: Ekoplagátik, Dary Zeme, Dary jesene, Vianoce, Žilina moje mesto, Fašiangy, 
Európa v škole, Vesmír očami detí, Biblia očami detí a mládeže, 

- matematické: sudoku, Klokan, Klokanko, Náboj- Junior, GvoBoj, pytagoriáda, Pangea 
iBobor, 

- rôzne: Detský čin roka, Žilinské dni zdravia, Bambiriáda, Noc výskumníkov, Zručnosti pre 
život,  Škrábikov Rajec, Štúrov Zvolen, Medzníky histórie, Expert Geniality show, 
Všedkovedko, EXPERT, Einstein teen, S hadom na zebre, Šaliansky Maťko, Artrostop, 
Detská rozprávková Žilina, Čo vieš o hviezdach, Slávik Slovenska, Shakespeare´s day, 
Hviezdoslavov Kubín, Staromestské slávnosti, európsky deň záchrany 

- olympiády: biblická, matematická, fyzikálny, chemická, biologická, technická, dejepisná, 
geografická, slovenského a anglického jazyka 

http://5.ro/
http://6.ro/
http://8-9.ro/
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§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Dlhodobé projekty realizované v školskom roku 2015/2016: 

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.  

5. mája 2015 bola schválený nový akčný plán, kde prioritnou témou pre našu školu je Zeleň 
a ochrana prírody, na čo sú zamerané nové aktivity školy. V areáli školy boli vybudované tri 
vyvýšené hriadky na pestovanie zeleniny. 

V závere školského roka sme obhajovali certifikát Zelenej školy. 

 
Erazmus +  - program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, mládeže a športu, poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v 
oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť 
študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s 
mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti. 
Tri pani učiteľky anglického jazyky sa zúčastnili takéhoto vzdelávania v júli a v auguste 2016, 
pani špeciálna pedagogička v marci 2016. 

 
E - test - zapojením do projektu sa realizovalo testovanie T 5 (24 žiakov) a T 9 ročníka (20 
žiakov) aj elektronickou formou. Zapojením sa do projektu sa snažíme vytvárať pre žiakov čo 
najlepšie podmienky na vzdelávanie ale aj overovanie vedomosti. 

Krátkodobé projekty realizované v školskom roku 2015/2016: 

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

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

"Úsmev pre strom" - projekt do ktorého sa škola zapojila v školskom roku 2015/2016 a 
ktorého cieľom bolo podnietiť učiteľov, žiakov základných a stredných škôl a ich rodičov aby 
aj svojou činnosťou napomáhali k zlepšovaniu nášho životného prostredia. Projektom škola 
vyjadrila svoj postoj k ochrane životného prostredia. 

Detský čin roka - každoročne sa zapájajú naše kolektívy do tohto celoslovenského projektu 
organizovaného pod záštitou MŠVVaŠ SR. Deti uvažovali o konaní dobra, o jeho potrebe a 
zmysle. Vo svojich listoch deti jednoduchými slovami prezentovali svoje veľké túžby: aby si 
ľudia pomáhali, aby neboli ľahostajní, aby neubližovali slabším. Za príspevky v r. 2015 bola 
naša škola nominovaná na ocenenie ako kolektív žiakov. Toto ocenenie sme získali vďaka 417 
žiakom z 21 tried našej školy. 
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Naše mesto - po druhýkrát sa niektorí zamestnanci školy, rodičia a priatelia školy stali 
dobrovoľníkmi a "postavili naše mesto na nohy" formou aktivít vykonaných v škole. 
Dobrovoľnícke aktivity boli zamerané na revitalizáciu oporných múrikov terás s cieľom zlepšiť 
prostredie areálu školy, prostredie, v ktorom trávia žiaci predovšetkým 1. stupňa ZŠ veľa 
času. 
 
Hovorme o jedle - je názov projektu, do ktorej sa zapojila naša škola po prvý krát. Projekt 
pozostával z týchto troch častí: výtvarnej súťaže - Chutné maľovanie, literárnej súťaže -,,Načo 
sú nám polia, sady a tretej súťažno-vzdelávacej aktivity, ktorá prebiehala jeden vyučovací 
deň. Témou dňa bolo Ovocie a zelenina - prečo potrebujeme 5 porcií denne 
 
 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Škola má 40 učební, z toho 5 odborných. Priestory školy sú v dobrom stave. Keďže na škole 
bolo v tomto školskom roku 37 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. Všetky učebne sú zariadené novým školským nábytkom - lavice, stoličky. 

V odborných učebniach realizujeme výučbu chémie, fyziky, informatiky, informatickej 
výchovy, anglického jazyka a čiastočne techniky (kuchynka) a 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 14-tich oddelení 
bolo 5 oddelení zameraných na tento druh športu. V dopoludňajších hodinách slúži 
gymnastická hala na hodiny telesnej výchovy. Skolaudované bolo aj nové multifunkčné 
ihrisko. 

Na základe požiadaviek učiteľov skvalitňujeme vybavenie kabinetov učebnými pomôckami. 
Na každej chodbe je minimálne v dvoch triedach interaktívna tabuľa s príslušnou IKT 
technikou. 

Súčasťou školy je školská jedáleň 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.  

 

Ďalšie aktivity zlepšujúce materiálno - technické podmienky: 

- vytvorili sme vrátnicu vo vestibule školy a vybavili sme p. vychovávateliek mobilnými 
telefónmi 

- vytvorili sme bezbariérový prístup do školy 
- vytvorili sme bezbariérové toalety pri telocvični, na 1. a 2. poschodí 
- zrekonštruovali sme sociálne zariadenia na 1. , 2. a 3. poschodí pre žiakov a pedagógov 
- vytvorili a moderne sme vybavili novú jazykovú učebňu 
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- nakúpili sme nový školský nábytok – lavice, stoličky  
- vymenili sme okná z východnej strany školy 
- vybavili sme triedy novými tabuľami 
- vybudovali sme nové multifunkčné ihrisko 
 

§ 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 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 316 496,54 

Mzdy a odvody 999 638,45 

Hmotná núdza - sociálne štipendiá 2 080,40 

Asistent učiteľa 36 855 

Mimoriadne výsledky žiakov 0 

Vzdelávacie poukazy 20 148 

SZP 1 166 

  
 

Príjmy školy 
 

ŠKD, nájom, stravné, dobropisy 208 992,97 

Dotácia mesta 
 

Mzdy a odvody 188 848,72 

Prevádzka 35 166,28 

Spolu 1 809 392,36 
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§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Ciele školy pre školský rok 2015/2016: 

Hlavnou úlohou školy  je vychovať všestranne rozvinutú harmonickú osobnosť  

K splneniu tohto úlohy  je potrebné splniť tieto ciele:  

1/ Rozvíjať  kľúčové kompetencie žiakov  

- komunikačné schopnosti a spôsobilosti 

- práca s rôznymi druhmi informácií 

2/ Zabezpečiť starostlivosť o osobnostný rozvoj žiaka 

3/ Rozvíjať šport a propagovať zdravý spôsob života 

Plnenie cieľa 1/: 

- zvýšenú pozornosť sme venovali nácviku 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 čitateľský maratón, 

- 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 88 žiakov so ŠVVP, 

- s integrovanými žiakmi, ktorých je 38 pracovala špeciálna pedagogička, 6 asistentiek 
učiteľa a s niektorými 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 
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- 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, 1 - volejbalový, 1 - karate, stolnotenisový, gymnastický, tanečný... 
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), 

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

- 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 s vývinovými poruchami učenia 

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

- výučba informatickej výchovy od 2. ročníka zameraná na získanie počítačových zručností 
žiakov 

- 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 
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- 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, Červený kríž... 

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom 

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

- nedostatok priestorov pre pedagógov 

- nízky počet pedagógov (mužov) 

- nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov školy 

- nedostatok priestorov na odborné vyučovanie  v predmete Technika  

- potreba obnovenia vybavenia kuchynky 

- potreba rekonštrukcie okien a osvetlenia telocvične 

- napriek neustálemu dopĺňaniu kabinetov, pociťujeme nedostatok moderných učebných 
pomôcok 

- výstavba menšieho ihriska 

- na vytvorenie podmienok učenia sa v prírode vybudovanie altánku  

- nedostatočné zosieťovanie jednotlivých častí školy 

 

Návrh opatrení: 

1. Zapájať sa do nových 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 
vyučovacích  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 
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8. Naďalej venovať veľkú pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, viac 
využívať knižničný  fond školskej knižnice 

9. 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. 

 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Vedúci 

Čitateľský krúžok Mgr. Zuzana Markusová 

Dobrý štart pre prváčikov Mgr. Veronika Urbaníková, PhD. 

Florbalový krúžok 1., 2.roč Mgr. Rastislav Staňo 

Florbalový krúžok 3., 4.roč PaedDr. Elena Cisariková 

Futbalový krúžok 3., 4. roč. Mgr. Michal Súčan 

Karate PaedDr. Elena Cisariková 

LEGO - 1. - 3.roč. Mgr. Darina Fučková 

Logické úlohy a hry pre 2. roč. Mgr. Marcela Valášková 

Matematické a logické hry Ing. Mária Gažová 

Matematický pre 9. roč. Mgr. Miroslava Dolinayová Personová 

Matematický krúžok pre 8. roč. Ing. Zuzana Kasáková 

Matematický krúžok pre 9. roč. Mgr. Jana Markušková 

Matematický krúžok pre 9.B RNDr. Zuzana Beňadiková 

Netradične v slovenčine Mgr. Viera Holišová 
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Počítačový krúžok Mgr. Martina Vilímková 

Počítačový krúžok Mgr. Martina Vilímková 

Precvičujeme angličtinu - 5.roč. Ing. Radka Majerová 

Regionálno - turistický krúžok pre 5. roč. PaedDr. Mariana Žikavská 

Slovenčina na slovíčko Mgr. Adriana Marunová 

Spoznaj svoje mesto Mgr. Zdenka Sidónia Natšinová, PhD. 

Stolný tenis Mgr. Marcela Valášková 

Story Magic I - angličtina pre 3. ročník Mgr. Jaroslava Hujová 

Story Magic II - angličtina pre 4. ročník Mgr. Miriam Mrvečková 

Stretnutie so slovenčinou Mgr. Adriana Marunová 

Stretnutie so slovenčinou 8. roč. Mgr. Adriana Marunová 

Športové hry Mgr. Rastislav Staňo 

Tvoríme časopis PaedDr. Mariana Žikavská 

Tvorivá informatika Mgr. Katarína Moravčíková 

Tvorivé dielne pre 1. ročník Mgr. Zdenka Sidónia Natšinová, PhD. 

Tvorivé dielne pre 1.stupeň Mgr. Zdenka Sidónia Natšinová, PhD. 

Vybíjaná 3., 4. roč. Mgr. Darina Fučková 

Vybíjaná pre 5., 6. roč. Mgr. Marta Halabicová 

Výtvarný krúžok 1. stupeň Mgr. Darina Fučková 

Výtvarný krúžok 2. stupeň PaedDr. Petra Majcherová 

Zdravotnícky krúžok  Pracovníci SČK 

Zelená škola RNDr. Zuzana Beňadiková 

 

§ 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 - 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 
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Ponuka rodičov pre školu: 

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

 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 

Aj v školskom roku 2015/2016 sme mali veľmi dobrú spoluprácu s rôznymi inštitúciami nášho 
mesta, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie: 

- Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva 

- Považské múzeum 

- Polícia Východ  

- Krajská knižnica jej pobočka na sídlisku 
Vlčince 

- Mestské divadlo  

- Dom odborov  

- Hvezdáreň 

- CVČ Žilina 

- ZUŠ F. Špánika 

- Klub seniorov na Vlčincoch 

- Bábkové divadlo  

- Stanica Záriečie 

- Červený kríž  

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

- Mestská krytá plaváreň 

- Regionálne kultúrne stredisko   

 
Aj ich pričinením sme mohli skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a rozšíriť obzor poznania 
našich žiakov. Nadštandardné vzťahy sme mali i so základnými i materskými školami na 
sídlisku Vlčince i v celom meste. 
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Záver 

Celý školský rok prebiehal v aktívnej pracovnej atmosfére, za čo patrí vďaka všetkým 
pracovníkom školy – učiteľom, vychovávateľkám, odborným zamestnancom, správnym 
zamestnancom i zamestnancom školskej jedálne.    

                                           

Prerokované v Rade školy 19. 9. 2016 

Vypracoval: Mgr. Eva Smolková 

V Žiline, 30. septembra 2016 

 

                                                                                       ______________________________ 
                                                                                                     Mgr. Eva Smolková                                               

riaditeľka školy 

 

 


