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Zá kl adná  šk o l a  s  ma t e r sk ou  šk o lo u  On dr e j a  Š t e f ku  Va r ín   
M . R .  Š t e f án i k a  432 ,  0 13  0 3  V ar ín  

 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy 
s materskou školou Ondreja Štefku Varín, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín 

za školský rok 2014/2015 
Predkladá:       
Mgr. Anna Bielková, riaditeľka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín     

PEDAGOGICKÁ RADA 
Prerokované 
v Pedagogickej rade ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín   dňa     08.09.2015 
Záver z pedagogickej rady: 

Pedagogická rada ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín  
berie na vedomie 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín 

za školský rok 2014/2015 
 

Vo Varíne 08.09.2015  
         .................................................                                         .................................................  
               Mgr. Anna Bielková                                               Mgr. Monika Solárová 
                  riaditeľka školy                     zástupca pedagógov 

RADA ŠKOLY 
Prerokované 
v Rade školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín    dňa ............ 2015 
Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín 
berie na vedomie 

a odporúča zriaďovateľovi Obci Varín 
s c h v á l i ť  

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy  
s materskou školou Ondreja Štefku Varín, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín 
                                                       za školský rok 2014/2015 
Vo Varíne .......... 2015  

............................................................... 
                         Bc. Adriana Šťastná 

                predsedkyňa Rady školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín 
 

ZRIAĎOVATEĽ 
Zriaďovateľ ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín  
Stanovisko zriaďovateľa: 
Zriaďovateľ ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín  

s c h v a ľ u j e  
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s mater-
skou školou Ondreja Štefku Varín, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín  
za školský rok 2014/2015 
 
Vo Varíne .......... 2015    ............................................ 
                Ing. Michal Cvacho, starosta obce 
Vypracovali:  Mgr. Anna Bielková 
                      PaedDr. Monika Filová 
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S P R Á V A 

O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY 
 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 
1.Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12. 2005 o štruktúre 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. 9/2005, 
3. Koncepcie rozvoja školy, 
4. Plánu práce ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín za školský rok 2014/2015, 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií, 
6. Informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín, 
7. Ďalších podkladov: správy z jednotlivých podujatí, plán kontrolnej činnosti školy. 
 
§ 2. ods. 1a) 
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Názov školy:    Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín 
 
Adresa školy:    Ulica M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín 
 
Telefónne číslo školy:  riaditeľka školy: 041/5692 337  

zástupkyne riaditeľky školy: 041/5692 366 
tajomníčka: 041/5692 376 
materská škola: 041/5692 129 
školská jedáleň: 041/5692 127 

Fax:    041/5692 376 
Elektronická adresa školy: skola@skola-varin.sk 
 
Web stránka školy:  www.skola-varin.sk 
 
Zriaďovateľ školy:  Obec Varín 
    starosta obce: Ing. Michal Cvacho 
    adresa: Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín 
 
Vedúci zamestnanci školy: Mgr. Anna Bielková – riaditeľka školy     

PaedDr. Monika Filová –  
zástupkyňa riaditeľky školy pre ekonomicko-správny úsek 
 

            Mgr. Ľubica Brennerová –  
            zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť 
 

    Bc. Mária Melišová – zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu 
   Mariana Bobáňová – zástupkyňa riaditeľky školy pre školské  

           stravovanie  
Poradné orgány školy: Pedagogická rada školy  

Metodické združenie pre I. stupeň ZŠ 
Predmetové komisie pre II. stupeň ZŠ 
Rada školy 
Rada rodičov   
Žiacka školská rada 
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ZLOŽENIE PORADNÝCH ORGÁNOV ŠKOLY 

 

Pedagogická rada školy 
 
Meno a priezvisko Funkcia – aprobácia (ďalšie vyučované predmety) 

Mgr. Anna Bielková  riaditeľka školy – špeciálna pedagogička, I. stupeň 

PaedDr. Monika Filová zástupkyňa riaditeľky školy pre ekonomicko-správny úsek, SJL 

Mgr. Ľubica Brennerová zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť, 1.-4.roč. 

Iveta Grichová asistentka učiteľa 

Mgr. Margita Vojteková výchovná poradkyňa, učiteľka 5.- 9.roč. – SJL, RUJ 

Mgr. Eva Andelová učiteľka 5.-9.roč.– MAT, GEG 

Mgr. Mária Barthánusová učiteľka 5.-9.roč. – MAT, GEG 

Mgr. Zuzana Bieliková učiteľka 5.-9.roč. – DEJ, FIG (VYV, VYU) 

Mgr. Katarína Dominiaková učiteľka 1.- 4.roč., asistent učiteľa 

Mgr. Mária Rafajdusová učiteľka 5.-9. roč.- ANJ, NBV, INF 

Mgr. Mária Halečková učiteľka 5.-9.roč. – DEJ, NBV, ANJ 

Mgr. Oľga Huťková učiteľka 5.-9. roč. - SJL, ETV, DEJ 

RNDr. Iveta Ječmenová učiteľka 5.-9.roč. – GEG, ANJ, SEE/THD 

Ing. Ľubica Komperdová učiteľka 5.-9.roč. – SEE/THD, MAT, INF 

Mgr. Andrea Košútová učiteľka 5.-9.roč. – SJL, ETV, NEJ 

Mgr. Jana Líšková učiteľka 1.-4.roč. 

PaedDr. Monika Mihaliaková učiteľka 1.-4.roč. 

Mgr. Barbora Miková učiteľka 5.-9.roč. – SJL, TEV, ANJ 

Mgr. Martin Oslanec učiteľ 5.-9.roč. – MAT, FYZ, TEV 

PaedDr. Peter Húšťava, PhD. učiteľ 5.-9. roč. – TEV, ANJ – zástup za MD 

Mgr. Jolana Smolková učiteľka 1.-4.roč. 

Rozália Sobolová vychovávateľka v ŠKD 

Mgr. Monika Solárová učiteľka 1.-4.roč. 

Mgr. Monika Staňová učiteľka 1.-4.roč. 

Mgr. Anna Synáková učiteľka 1.-4.roč. 

Mgr. Magdaléna Tavačová učiteľka 5.-9.roč. – CHE, BIO 

Mgr. Marta Romančíková učiteľka 5.-9.roč. – BIO, NBV 

Mgr. Katarína Tropková učiteľka 1.- 4.roč. 

Mgr. Jana Milová učiteľka 5.-9. roč. - ANJ 

PaedDr. Zuzana Staňová odborný pracovník, špeciálna  pedagogička 

Mgr. Eva Dendisová vychovávateľka v ŠKD 

Mgr. Ing. František Pekara dekan, učiteľ NBV 

Mgr. Dušan Pecko kaplán, učiteľ NBV 
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Metodické združenie pre I. stupeň ZŠ a predmetové komisie pre II. stupeň ZŠ 

 
 
Koordinátori pôsobiaci na škole v školskom roku 2014/2015: 
 

Koordinátori Meno a priezvisko učiteľa 
Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Mária Barthánusová 

Koordinátor záujmovej činnosti a voľnočasových aktivít Mgr. Ľubica Brennerová 

Koordinátor prevencie detskej obezity Mgr. Andrea Košútová 

Koordinátor pre výchovu k manželstvu a  rodičovstvu  Mgr. Anna Synáková 

Koordinátor prevencie drogových a iných závislostí Mgr. Mária Rafajdusová 

Koordinátor práce žiackej školskej rady Mgr. Zuzana Bieliková 

Koordinátor dopravnej výchovy Mgr. Jolana Smolková 

 
 
Rada školy 

 
Meno a priezvisko Zástupca  

Bc. Adriana Šťastná predsedkyňa  rady školy  

Mgr. Mária Halečková za pedagogických zamestnancov ZŠ 

Miroslav Williger za zriaďovateľa 

Ing. Michal Cvacho za zriaďovateľa 

Ľudmila Porubčanská za zriaďovateľa 

Mgr. Karol Tichý za zriaďovateľa 

Katarína Šušoliaková za pedagogických zamestnancov MŠ 

Darina Ťažká za nepedagogických  zamestnancov ZŠ s MŠ 

Bc. Katarína Schmidtová za rodičov detí materskej školy 

Róbert Matejčík za rodičov žiakov školy 

Ingrid Štefániková za rodičov žiakov školy 

 
Zo dňa 19.05.2014 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ učiteľov 1.stupňa ZŠ 
PaedDr. M. Mihaliaková 

všetky predmety 1.- 

4.roč., ŠKD 

PK slovenského jazyka a literatúry Mgr. M. Vojteková SJL 

PK cudzích jazykov Mgr. M. Halečková ANJ, RUJ, NEJ 

PK spoločensko-prírodovedných predmetov 
Mgr. M. Tavačová 

OBN, DEJ, BIO, GEG, 

CHE,  

PK matematiky, fyziky a informatiky Mgr. E. Andelová MAT, FYZ, INF 

PK výchovných predmetov Ing. Ľ. Komperdová 

VYV, HUV, NBV, ETV, 

TECH, TEV, TSV, SEE, 

THD  
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V priebehu školského roka 2014/15 došlo k nasledovným zmenám: 
 
Meno a priezvisko Zástupca  

Bc. Adriana Šťastná predsedkyňa  rady školy, za rodičov žiakov školy 

Mgr. Mária Halečková za pedagogických zamestnancov ZŠ 

Miroslav Williger za zriaďovateľa 

Mgr. Katarína Janešíková za zriaďovateľa 

Ľubomír Sečkár za zriaďovateľa 

Ing. Mgr. František Pekara za zriaďovateľa 

Katarína Šušoliaková za pedagogických zamestnancov MŠ 

Darina Ťažká za nepedagogických  zamestnancov ZŠ s MŠ 

MUDr. Katarína Murajdová za rodičov detí materskej školy 

Róbert Matejčík za rodičov žiakov školy 

Ingrid Štefániková za rodičov žiakov školy 

 

 

Rada rodičov 

Trieda Meno a priezvisko rodiča – člena výboru 

1.A p. Helena Kubová 

1.B p. Mariana Kapasná 

2.A p. Andrea Kožiaková 

2.B JUDr. Zuzana Kucková 

3.A p. Janka Chebeňová 

3.B p. Mariana Bohačiaková 

4.A p. Mária Nováková 

4.B Ing. Zuzana Rybárová 

5.A p. Anna Fáblová 

5.B p. Mária Melišová 

6.A p. Jozef Mestický 

6.B p. Andrea Prekopová 

7.A p. Monika Halúsková 

7.B p. Darina Ťažká  

8.A p. Vladimír Staňo 

8.B p. Gabriela Pražencová 

9.A p. Róbert Matejčík 

9.B Ing. Miriam Porubčanská 
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§ 2. ods. 1b) 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 

Naša základná škola je plnoorganizovanou základnou školou. Ku škole patrí materská škola, 
školský klub detí  a školská jedáleň.  V školskom roku 2014/2015 navštevovalo školu 421 žiakov, 
217 chlapcov a 204 dievčat. Z celkové počtu žiakov bolo 410 žiakov z vlastného školského obvodu 
a 11 žiaci boli prijatí do školy mimo vlastného školského obvodu  
(1 žiak – Košťany nad Turcom, 1 žiačka – Stráža, 1 žiačka – Lysica, 3 žiaci – Belá, 1 žiačka Dolná 
Tižina, 1 žiačka – Mojš).   
Žiaci boli rozdelení do 18 tried. 
Siedmi žiaci si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. 

Údaje o rozdelení žiakov do tried: 

 
 V priebehu školského roka 2014/2015 sa počet integrovaných žiakov/žiakov  so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami  zvýšil z pôvodného počtu –23 žiakov na 27 žiakov. Pre žiakov boli 
vypracované integrované výchovno-vzdelávacie plány, so žiakmi intenzívne pracovala špeciálna 
pedagogička a dve asistentky učiteľa. 
 
§ 2. ods. 1c) 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA  

Do prvého ročníka pre školský rok 2015/2016 bolo zapísaných  55 žiakov, o odloženie škol-
skej dochádzky na základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne požiadali rodičia 3 
detí. Žiadostiam zákonných zástupcov bolo vyhovené. V školskom roku 2015/16 plánujeme otvoriť 
3 prvé triedy. 
  
§ 2. ods. 1d) 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV KONČIACICH ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V  NAŠEJ ŠKOLE 

 Školskú dochádzku v školskom roku 2014/2015 ukončilo v našej škole 47  žiakov.  

Žiaci 9. ročníka: 

Škola Gymnázia OA 
Pedagog. 
akadémia 

Dopravná 
akadémia 

Umelecké 
školy Hotel.   

akadémia 

SŠ  
spo
je-
né 

SOŠ OU Spolu 

Počet 
žiakov 

15 2 1 1 1 1 6 18 1 46 

 

 

 

 

Trieda 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

Počet žiakov 23 23 22 24 23 23 23 20 23 22 23 24 23 22 28 29 22 24 

z toho dievčatá 12 13 10 13 11 12 11 8 11 10 11 15 11 10 13 12 12 9 

z toho chlapci 11 10 12 11 12 11 12 12 12 12 12 9 12 12 15 17 10 15 

integrovaní žiaci 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 3 1 0 2 4 3 4 2 
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Žiaci z nižších ročníkov:  
 

 

 

 

§ 2. ods. 1e) 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

Hodnotenie prospechu v II. polroku školského roka 2014/15 

V školskom roku 2014/2015  prospeli všetci žiaci školy (418 žiakov) okrem jednej žiačky, ktorá po 
opravných skúškach opakuje ôsmy ročník. 
Z toho bolo: žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním 237 (56,56%) 
v tom 144 žiakov s absolútnym prospechom  1,00  a ostatných s vyznamenaním 93 žiakov, ktorí 
prospeli veľmi dobre bolo 97 (23,15%), žiakov, ktorí prospeli bolo 80 (19,09%), v tom slabo pro-
spievajúcich žiakov 35(8,35%), 1 žiak IX. ročníka prospel  po opravnej skúške. 
  

Žiaci 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B Spolu 

Bez 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

Neklasifikovaní 
0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Neprospeli 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Prospeli 22 22 0  0 0  0  0  0  1 2 3 3 5 4 3 1 7 6 79 

Prospeli s vyzna-
menaním 

0 0 15 21 17 20 20 15 17 10 10 15 12 15 12 16 13 9 237 

Prospeli veľmi 
dobre 

0 0 6 3 6 3 2 5 5 8 10 5 6 3 13 11 2 8 96 

Spolu 23 23 22 24 23 23 22 21 23 20 23 24 23 22 28 28 22 24 419 

  
Klasifikácia tried po predmetoch 

Trieda SJL ANJ PDA VLA MAT IFV PVC VYV HUV TEV NBV/ETV 

1.A 1,36 1,14   1,14   1,00 1,00 1,00 abs. 

1.B 1,09 1,00   1,00   1,00 1,00 1,00 abs. 

2.A 1,48 1,52 1,14 1,14 1,33 1,00  1,00 1,00 1,00 abs. 

2.B 1,35 1,04 1,00 1,00 1,13 1,04  1,00 1,00 1,00 abs. 

3.A 2,00 1,52 1,17 1,26 1,70 1,00  1,00 1,00 1,00 abs. 

3.B 1,61 1,35 1,00 1,35 1,26 1,04  1,00 1,00 1,00 abs. 

4.A 1,59 1,52 1,19 1,14 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 

4.B 1,95 1,80 1,25 1,24 1,55 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 

 
            

 

Ročník Počet žiakov Škola 

5. 1 osemročné gymnázium - GVARZA 

Spolu 1  
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Trieda 

S
JL

 

A
N

J
 

R
U

J
 

N
E

J
 

F
Y

Z
 

C
H

E
 

B
IO

 

D
E

J
 

G
E

G
 

O
B

N
 

N
B

V
 

E
T

V
 

M
A

T
 

IN
F

 

S
E

E
 

5.A 1,57 1,48     1,22 1,09 1,43 1,09 1,20 1,83 1,13  

5.B 1,81 2,10     1,62 1,43 1,52 1,14 1,00 2,00 1,19  

6.A 1,74 2,30 1,30 2,46 2,09  1,43 1,57 1,39 1,39 1,00 2,04 1,52  

6.B 1,52 2,17 1,13 1,75 1,57  1,26 1,22 1,48 1,48 1,00 2,00 1,39  

7.A 2,13 1,96 1,20 2,25 1,91 1,78 1,70 1,96 1,91 1,09 1,17 2,35 1,22 1,00 

7.B 1,95 1,95 1,00 1,88 1,55 1,50 1,55 1,55 1,82 1,00 1,18 1,86 1,14 1,00 

8.A 2,32 2,18 1,35 2,36 2,32 1,68 1,71 1,54 1,54 1,11 1,00 2,25  1,00 

8.B 1,86 1,93 1,24 1,88 2,14 1,59 1,41 1,45 1,48 0,97 1,10 1,97  1,03 

9.A 1,95 2,14 1,50 2,13 2,14 1,68 1,55 1,77 1,91 1,00 1,00 2,41 1,18  

9.B 2,46 2,46 1,53 2,33 2,29 1,63 1,67 1,50 2,13 1,00 1,00 2,54 1,00  

 
 

Trieda 

F
IG

 

T
H

D
 

V
Y

V
 

V
U

M
 

H
U

V
 

T
S

V
 

5.A   1,00  1,00 1,00 

5.B   1,00  1,00 1,00 

6.A   1,00  1,00 1,00 

6.B   1,00  1,00 1,00 

7.A  1,04 1,00  1,00 1,04 

7.B  
1,00 1,00  1,00 1,00 

8.A  
1,04  1,00  1,00 

8.B  
1,07  1,00  1,07 

9.A 1,23   1,00  1,00 

9.B 1,00   1,00  1,00 
 

Údaje o výsledkoch žiakov 9. ročníka dosiahnutých  v celoslovenskom Testovaní 9-2015 

Matematika:  
Priemerný počet bodov: 10,35   Priemerný počet bodov v rámci SR: 10,54    
Priemerná percentuálna úspešnosť:   celoslovenská:  52,68 % našich žiakov: 51,74% 
Percentil školy: 51,35 
        

Slovenský jazyk a literatúra:   
Priemerný počet bodov: 15,67   Priemerný počet bodov v rámci SR: 15,02  
Priemerná percentuálna úspešnosť:   celoslovenská:  62,58 % našich žiakov: 65,31% 
Percentil školy: 67,32 
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V školskom roku 2014/2015 sa naša škola zapojila do národného projektu elektronického testovania 
žiakov. E-testovania z predmetov MAT a SJL sa zúčastnilo 15 žiakov 9. ročníka. 
 

Hodnotenie správania 

 

Výchovné opatrenia 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda 
Ospravedlnené VH  
(priemer na žiaka) 

Neospravedlnené 
VH (priemer na 

žiaka) 

Spolu vymeškané VH 
(priemer na žiaka) 

Počet žiakov  
s neospravedlnenou 

dochádzkou 

1.A 642 (27,91) 0 (0) 642 (27,91) 0 
1.B 622 (27,04) 0 (0) 622 (27,04) 0 
2.A 616 (28,00) 0 (0) 616 (28,00) 0 
2.B 940 (39,17) 0 (0) 940 (39,17) 0 
3.A 599 (26,04) 0 (0) 599 (26,04) 0 
3.B 585 (25,43) 0 (0) 585 (25,43) 0 
4.A 1084 (49,27) 0 (0) 1084 (49,27) 0 
4.B 679 (32,33) 0 (0) 679 (32,33) 0 
5.A 847 (36,83) 0 (0) 847 (36,83) 0 
5.B 647 (30,81) 0 (0) 647 (30,81) 0 
6.A 1035 (45,00) 0 (0) 1035 (45,00) 0 
6.B 879 (36,63) 0 (0) 879 (36,63) 0 
7.A 1169 (50,83) 0 (0) 1169 (50,83) 0 
7.B 1358 (61,73) 0 (0) 1358 (61,73) 0 
8.A 1549 (55,32) 0 (0) 1549 (55,32) 0 
8.B 2046 (70,55) 0 (0) 2046 (70,55) 0 
9.A 2105 (99,68) 27 (1,23) 2105 (99,68) 4 
9.B 2229 (92,88) 4 (0,17) 2229 (92,88) 1 

Spolu 19 631 (46,74) 31 (0,07) 19 631 (46,74) 5 
§ 2. ods. 1f) 

Činnosť školy v školskom roku 2014/2015 bola realizovaná podľa mesačných plánov školy 
a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2014/2015. 
Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný  v 1.-9. ročníku podľa rámcových plánov ŠkVP 
v súlade so ŠVP. 
 
 

 veľmi dobré uspokojivé menej uspokojivé neuspokojivé spolu 

I. polrok 417 1 1 0 419 

II. polrok 418 0 1 0 419 

 
Pochvaly TU Pochvaly RŠ 

Iné             
ocenenia 

Napomenutia 
TU 

Pokarhania 
TU 

Pokarhania 
RŠ 

1. polrok 49 68 0 4 3 4 

2. polrok 85 53 0 7 6 3 

Spolu 134 121 0 11 9 7 
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Primárne vzdelávanie ISCED 1: 

Ročník SJL ANJ PDA VLA MAT IFV PVC VYV HUV TEV NBV/ETV Spolu 

1.ročník 10 2   4   2 1 2 1 22 

2.ročník 8 2 1 1 4 1  2 1 2 1 23 

3.ročník 8 3 1 1 5 1  2 1 2 1 25 

4.ročník 8 3 2 1 5 1 1 1 1 2 1 26 

Spolu 34 10 4 3 18 3 1 7 4 8 4 96 

 

 

Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2: 

 

Ročník 

S
JL

 

A
N

J
 

N
E

J/
R

U
J 

F
Y

Z
 

C
H

E
 

B
IO

 

D
E

J
 

G
E

G
 

O
B

N
 

N
B

V
/E

T
V

 

M
A

T
 

IN
F

 

S
E

E
 

T
H

D
 

V
Y

V
 

H
U

V
 

V
U

M
 

F
IG

 

T
S

V
 Spo-

lu 

5.ročník 5 4    2 2 2 1 1 5 1   1 1   2 27 

6.ročník 5 4 1 1  2 2 2 1 1 5 1   1 1   2 29 

7.ročník 5 4 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 0,5 0,5 1 1   2 30 

8.ročník 5 4 2 2 2 1 2 2 0,5 1 5  0,5 0,5   0,5  2 30 

9. ročník  6 4 2 1 2 1 1 1 0,5 1 6 1     0,5 1 2 30 

Spolu 26 20 6 5 5 8 8 9 4 5 26 4 1 1 3 3 1 1 10 146 

 

§ 2. ods. 1g) 

Údaje o zamestnancoch  školy 

V školskom roku 2014/2015 pôsobilo na našej škole 30 pedagogických zamestnancov (28 
učiteľov, 2 vychovávateľky v ŠKD) a 1 odborný pracovník - špeciálna pedagogička. Jedna učiteľka 
pracovala súčasne i ako asistentka učiteľa a okrem nej počas školského roka pracovala s deťmi so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami asistentka učiteľa.  Na škole pôsobilo 7 prevádzko-
vých zamestnancov (1 referentka pre personalistiku a mzdy, 1 účtovníčka školy, 4 upratovačky a 1 
školník/kurič). 
  
 Údaje o pracovnom pomere zamestnancov školy 

*Vedúci záujmových útvarov pracujúci  na dohodu, správca siete. 

 

 

Pracovný pomer Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

na dobu určitú 7 0 

na dobu neurčitú 25 7 

na dohodu 13* 5 
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Údaje o pracovnom úväzku zamestnancov školy 

 

§ 2. ods. 1h) 

Údaje o dosiahnutom kariérovom stupni pedagogických zamestnancov školy 

Kariérový stupeň začínajúci samostatný s 1. atestáciou s 2. atestáciou 

Pedagogický  
zamestnanec 

1 11 14 4 

Odborný  
zamestnanec 

0 0 1 0 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

§ 2. ods. 1i) 
 

Údaje o zapojení a úspešnosti žiakov v súťažiach a reprezentácii školy 

Z množstva vedomostných, športových a umeleckých súťaží, do ktorých sa žiaci našej školy 
v školskom roku 2014/2015 zapojili ďalej postúpili a našu školu úspešne reprezentovali žiaci  
v rôznych predmetových súťažiach, olympiádach, športových súťažiach, projektoch. 

Matematika  
 

Členovia predmetovej komisie už niekoľko rokov ponúkajú žiakom široké spektrum matematických 
súťaží, fyzikálnych a informatických súťaží a olympiád. Úspechom pre nich je, že do súťaží sa za-
pojili v školskom roku 2014/2015 žiaci s rôznymi úrovňami vedomostí a zručností v matematike a 
informatike.  
 

Úväzok Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

základný 27 7 

znížený 5 0 

Druh vzdelávania Počet študujúcich Počet absolventov 

Adaptačné 1 1 

Špecializačné 0 0 

Funkčné 1 0 

Aktualizačné 6 6 

Vlastné aktualizačné 16 0 

Prípravné atestačné 0 0 

Inovačné 3 3 

Špecializačné inovačné 0 0 

Funkčné inovačné 1 1 

Kvalifikačné 0 0 
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 Celoslovenský matematický korešpondenčný seminár Maksík/Maks: 
 

 - spolu sa zapojilo 41 žiakov – 14 žiakov z 1.stupňa (MAKSÍK), 27 žiakov z 2. stupňa (MAKS) – 
niektorí žiaci úlohy riešili vo dvojiciach; 
 - počet riešiteľov/úspěšní riešitelia: 
5. ročník: 1žiak/1žiak; úspešný riešiteľ Šimon Hliník – 27. miesto v kraji, 324. miesto v SR 
6. ročník: 10 žiakov/1 žiak; Lenka Cvachová – 13. miesto v kraji; 210. miesto v SR 
 
8. ročník: 16 žiakov/ 4 žiaci; Lukáš Málik – Ivan Okruhlica (dvojica) – 19. miesto v kraji, 
212. miesto v SR 
Martin Samec – 24. miesto v kraji, 235. miesto v SR 
Igor Andel – 11. miesto v kraji, 149. miesto v SR 
 

 PYTAGORIÁDA – okresné kolo, 17. 03. 2015 
Do okresného kola boli pozvaní: 
5. ročník: Timotej Panták, Tomáš Málik, Šimon Hliník, MichaelaBugáňová, 
6. ročník: Fedor Grenčík, Jana Palajová, Alexandra Ďurinová, 
7. ročník: Martin Digaňa, Tomáš Holec, 
8. ročník: Igor Andel, Ivan Okruhlica, Lukáš Málik, Martin Cvacho. 
Z uvedených bola úspešná riešiteľka Jana Palajová (6. B), 22. miesto v OK Pytagoriády 
 

 medzinárodný seminár z matematiky TAKTIK 
- počet riešiteľov/umiestnenie: 
6. ročník: 6 žiakov: Aneta Poliaková(321. miesto); Michaela Synáková – Katarína Zimenová (338. 
miesto); Roman Krajčík (386. miesto) 
7. ročník: Martin Digaňa – Jakub Sedúch – Tomáš Holec (95. miesto);Patrik Kantor (110. miesto); 
Adriána Koššuthová (208. miesto); Martina Androvičová (258. miesto) 
8. ročník: Martin Samec – Ivan Okruhlica – Lukáš Málik(160. miesto); Igor Andel (160. miesto) 
                Kristína Stanková (215. miesto); Tomáš Williger (237. miesto) 
ostatní - 14 žiakov sa umiestnilo od 303. – 551. miesta v rámci SR 
 

 medzinárodná matematická súťaž  KLOKAN, 23.03. 2015 
- prihlásilo sa 144 žiakov (z I. stupňa 56 žiakov, z II. stupňa 86 žiakov) 
- prihlásení/úspešní riešitelia: 
5. ročník: 8 žiakov/ 1 úspešný riešiteľ – Šimon Hliník (5.B) 
6. ročník: 24 žiakov/1 úspešný riešiteľ – Aneta Poliaková (6.A) 
7. ročník: 14 žiakov/2 úspešní riešitelia – Jakub Sedúch , Martin Digaňa (7.A) 
8. ročník: 40 žiakov/5 úspešných riešiteľov – Martin Cvacho, Lukáš Málik, Matej Novosad, Ivan 
Okruhlica, Martin Samec (8.B) 
Za školského šampióna v riešení úloh KLOKANa v školskom roku 2014/2015 bol organizátormi 
(Talentída, n.o. Bratislava) určený žiak 8. B triedy Ivan Okruhlica (dosiahol úspešnosť 95,8 %).  
Obsadil 20. miesto v rámci Slovenska. 
 

 Vyhlásenie výsledkov školskej súťaže Hľadá sa najlepší matematik školy 
 
Za účasť a výsledky v matematických súťažiach Pytagoriáda, matematická olympiáda, MAKS, 
KLOKAN, TAKTIK bol PK  MAT- FYZ – INF – FIG ako víťaz školskej súťaže Hľadá sa najlepší 
matematik školy v školskom roku 2014/2015  určený žiak 8. B triedy Ivan Okruhlica. 
 
 

 



 14

Informatika  

 informatickej  súťaže  iBobor  sa zúčastnilo 140 žiakov 4. až 9. ročníka, 47 žiakov bolo ús-
pešných a získalo diplom, 

 žiaci na hodinách INF hrali on-line hry, kde si mohli vyskúšať reakcie človeka po požití ná-
vykovej látky, (www.infodrogy.sk), 

 v II. polroku šk. roku 2014/15 sa žiaci 6.A, 6.B. 5.A, 5.B zapojili do súťaže Moja família - 
je to súťaž o finančnej gramotnosti, vytváraní rodinného rozpočtu, domácej ekonomike. 
Súťaže sa zúčastnilo 164 škôl v rámci Slovenska. Výsledky našich žiakov: 
6.A - 102. miesto 4434b /5.B - 107. miesto 3760b /5.A - 112. miesto 3345b / 
6.B - 113. miesto 3340b. 

 

Spoločensko-prírodovedné  súťaže  
 

Učivo v jednotlivých triedach a jednotlivých ročníkoch bolo preberané v súlade so schvále-
nými tematickými výchovno-vzdelávacími  plánmi s minimálnymi obsahovými a časovými posun-
mi. Vo všetkých triedach boli splnené laboratórne práce a praktické aktivity. 
V triedach s rozšírenou časovou dotáciou boli vyučovacie hodiny zamerané na pokusy, pozorovania 
a tvorbu projektov a prezentácií. Na vyučovaní vyučujúci aktívne využívali doplnkovú literatúru 
a informácie  z internetu hlavne pri príprave na olympiády a súťaže. Novinkou bolo využívanie pro-
gramu ALF s pripravenými testami, ktoré žiaci mohli riešiť aj doma. Talentovaných žiakov sme za-
pojili do súťaží a olympiád. Vyučujúci sa im venovali v čase mimoškolskej činnosti. Na hodinách sa 
individuálne pristupovalo k žiakom so ŠVVP. Aktívne sme spolupracovali aj so ŠOP vo Varíne. 
 
 
Výsledky dosiahnuté v súťažiach:  

 Matej Novosad (8.B) – 1. miesto v OK  a 5. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády   

- 2. miesto v okresnom kole CHO a 9.miesto v KK CHO 
- 9. miesto v okresnom kole  GEO                              

 Dušan Kokosík (7.B) – 7. miesto v okresnom kole  GEO 

 Eva Halúsková (9. A) – 2. miesto v okresnom  BIO ktg. E – zoológia 

 Simona  Zavoďančíková (9.B) – 4. miesto v okresnom kole BIO ktg. E – botanika 

- úspešná riešiteľka OK GEO 
- Celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny – úspešný riešiteľ 

 Janka Cvachová (8.B) – Celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny –úspešný riešiteľ 

 Nikola Cvachová (9.A) – 3. miesto v okresnom  BIO ktg. E – geológia 

 Šimon Hliník (5.B) – 5. miesto v okresnom kole  GEO 

 Igor Andel (8.B) – úspešný riešiteľ okresnom kole  GEO 

 Katarína Hanuliaková (9.A) – úspešný riešiteľ okresného kola  BIO ktg. C 

 Katarína Zimenová (6.B)- 6. miesto okresné kolo BIO ktg. E – botanika 

 Michaela Akantisová (9.A) – 5. miesto okresné kolo  BIO ktg. E – zoológia 

 Adriana Michalčíková (8.A) – úspešný riešiteľ okresné kolo BIO ktg. E – zoológia 

 Natália Porubčanská (9.B)- 2. miesto okresné kolo BIO ktg. E – geológia 

- 6. miesto v krajskom kole BIO ktg. E – geológia 
 Natália Halečková (7.A) – 11. miesto v okresnom kole  BIO ktg. D  

 Martin Cvacho (8.B) – 1. miesto v okresnom kole CHO  

 Martin Cvacho (8.B) -  6. miesto v krajskom kole CHO v ktg. Dz 
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 Martin Cvacho (8.B) -  Celoštátne kolo olympiády mladých vedcov  IJSO – 13. miesto,    

úspešný riešiteľ 

 Lukáš Málik (8.B) – 10. miesto v okresnom kole CHO  

 Izabela Cvachová (9.A) – Celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny – úspešný riešiteľ 

 Veronika Brežná (9.A) - Celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny 

 
Exkurzie: 

 biologická exkurzia: Brhlovce – Topoľčianky (6.ročník) 

 biologicko – geografická exkurzia: Banská Štiavnica – sv. Anton –Kremnica (8.ročník) 

 geografická exkurzia: Spišský hrad – Levoča (7. ročník) 

 

 dejepisná exkurzia: Nitra (5. -7. ročník) 

 dejepisná exkurzia: Oswienčin – Krakow ( 8.-9. ročník) 

 
Besedy: 

 Prevencia vzniku závislosti na tabaku u žiakov ZŠ s MUDr. Stanislavou Potrebčiakovou  

(6. ročník) 

 Prenatálny vývin človeka s MUDr. Miroslavom Tavačom (7. ročník)  

 
Výstavy : 

 Národné parky Slovenska 

 Svetový deň rastlín 

 Slovenskí vedci a vynálezcovia 

 

Žiacke projekty: 
 Staň sa odborníkom – dejepisný projekt 

 Liečivé rastliny 

 Ochrana životného prostredia 

 

 
Zdravotnícka výchova a dopravná výchova 
 

 
V júni 2015 bol pre žiakov školy pripravený kvíz  O správnej výžive  - žiaci 7. až 9. ročníka si pre-
verili svoje vedomosti o potravinách, správnom stravovaní a o vplyve stravy na ľudský organizmus. 
Preukázali svoje vedomosti z biológie a chémie. Víťazi boli odmenení diplomom a zdravou chutnou 
odmenou. 
(1. miesto: žiačky z 9.B) 
 
 
Regionálna súťaž mladých zdravotníkov– zameranie na poskytnutie prvej pomoci prakticky aj 
teoreticky, test o darcovstve krvi a Červenom kríži. Zúčastnili sa žiaci 8.A  triedy a umiestnili sa na  
7. mieste: Anna Krajčíková, Lenka Pekárová, Šimon Akantis, Samuel Akantis a Andrej Akantis.   
         
 
Žiaci školy sa zapojili do súťaže Mladého záchranára –zážitkové vyučovanie, v triedach si žiaci pre-
cvičili  pomoc pri poranení a obväzovanie a prenos raneného.  
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V máji 2015 sa uskutočnil projektový deň spojený so zážitkovým vyučovaním – Dopravná výchova 
a mladý záchranár a prezentáciu Bezpečne na bicykli – Bezpečná cesta do školy, žiaci si preverili 
svoje vedomosti formou testu, prechádzali labyrintom dopravných značiek. Vyskúšali si vedomosti 
a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci. Počas dňa si žiaci vyskúšali svoje jazdecké zručnosti – 
stali sa vodičmi/spolujazdcami osobného auta pod vedením skúseného inštruktora Ing. Sameka.   
 
V piatych ročníkoch sa uskutočnila beseda s príslušníčkou policajného zboru, ktorá žiakov informo-
vala o dôsledkoch nevhodného správania sa na cestných komunikáciách a v dopravných prostried-
koch. Pani Krisková viedla besedu pre žiakov 8. ročníka, témou besedy bolo obchodovanie s ľuďmi, 
nelegálne obchodovanie, zadržiavanie, práca v zahraničí a riziká s ňou spojené.  
 
Na škole bola inštalovaná putovná výstava o prenatálnom vývine, výstavu si prišli pozrieť žiaci zo 
štátnej školy z Tepličky nad Váhom, výstavu si prenajala i Cirkevná základná škola Žofie Bosnia-
kovej v Tepličke nad Váhom. 
 
27. marca 2015  sme sa zapojili do celoslovenskej kampane na pomoc ľuďom chorým na rakovinu 

Žltý narcis. Liga proti rakovine poslala našej škole ďakovný list. 

 
   
 
Slovenský jazyk a literatúra 
 
Členovia predmetovej komisie slovenského jazyka sa v školskom roku 2014/2015 stretli na troch 
zasadnutiach, ktoré boli zamerané na plnenie týchto hlavných úloh: 
- rozvíjať u žiakov kladný vzťah ku knihe a k literatúre, 
- rozvíjať u žiakov prácu s informáciami a schopnosť argumentovať, 
- rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením. 
 
Dosiahnuté výsledky v druhom polroku šk. roku 2014/2015:  
 

 školské kolo Hviezdoslavov Kubín – realizované na 1.stupni 
Poézia: 
1. miesto – nebolo udelené 
2. miesto – Richard Dula – 2.B, Karin Stehlíková – 1.B 
3. miesto – Peter Bielik – 1.A 
Próza: 
1. miesto – Katarína Chobotová – 3.A 
2. miesto – Adriana Lopušanová – 2.A 
3. miesto – Lívia Kabatierová – 2.B 
Do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína  postúpila v kategórii  próza Katarína Chobotová. 
 

 školské kolo Hviezdoslavov Kubín – realizované na 2.stupni 
Poézia: 2. kategória 
1. miesto – Júlia Staníková – 6.A 
Poézia: 3. kategória 
1. miesto – Simona Hrušková – 8.B 
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Próza: 2. kategória 
1. miesto – Matej Rafajdus – 4.A – postup do okresného kola 
3. kategória 1. miesto – Martina Halúsková – 7.A 
V okresnom kole sa Martina Halúsková neumiestnila a Matej Rafajdus získal čestné uznanie. 
 

 súťaž v čitateľských zručnostiach 
Vyučujúce SJL pripravili pre žiakov 5.-9. ročníka ročníkovú súťaž v čitateľských zručnostiach. Cie-
ľom bolo primäť žiakov k čítaniu neznámeho textu, k čítaniu s porozumením, vedieť pracovať 
s neznámym textom, porozumieť zadaniu úlohy. Pre žiakov boli pripravené jednotné testy. V každej 
triede boli ocenení traja najlepší žiaci diplomami, ktoré mali žiakov motivovať k práci na hodinách 
SJL.  
Žiaci majú problém sústrediť sa, vrátiť sa k textu viackrát, aby vyhľadali informáciu o texte. Žia-
kom bol poskytnutý priestor i na sebahodnotenie. 
 
 

 Súťaž „Víkend neprečítaných kníh“ 
Išlo o druhý ročník súťaže, zapojilo sa menej žiakov ako minulý rok. Odráža sa tu celoslovenský fe-
nomén – klesanie záujmu mladých ľudí o čítanie. Našou snahou bolo prebudiť u žiakov záujem 
o knihy a čítanie. Po zvážení všetkých skutočností boli nakoniec ocenené tieto žiačky: 
1. miesto – Martina Beniačová – 9.B 
2. miesto – Karin Pražencová – 8.B 
3. miesto – Diana Vráblová – 8.A 
 

 Beseda o Ľudovítovi Štúrovi 
V miestnej knižnici vo Varíne sa uskutočnila beseda o Ľudovítovi Štúrovi, ktorej sa zúčastnili vy-
braní žiaci 8. ročníka. Beseda bola zameraná na osobnosť Ľudovíta Štúra a zároveň sa žiaci dozve-
deli množstvo nových informácií o tejto významnej osobnosti slovenského národa i o významných 
osobnostiach obce Varín. 

 Školské kolo literárnej súťaže „Spravme k sebe most“ 
V tomto roku sa konal 10. ročník  pod názvom Spravme k sebe most. Výber témy korešpondoval 
s výročím 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra. Do súťaže sa zapojilo 102 žiakov našej školy. 
Žiaci boli ocenení diplomami a sladkosťami. 

 Príprava žiakov na Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 
 
Ďalšie realizované aktivity v šk. roku 2014/2015: 
 

 exkurzie: 
5. ročník – Slovenská národná knižnica Martin 
8. a 9. ročník – Modra –jaskyňa Driny – hrad Červený Kameň 
 

 divadelné predstavenia v Mestskom divadle v Žiline -  zrealizované dve predstavenia 
 výstava posterov – Svetová literatúra 
 Príspevky do miestnej a regionálnej tlače 
 Kniha detstva mojich rodičov – 5. ročník 
 Pátranie po dobrodružstve – 6. ročník 
 Keď čítanie nie je trestom – 7. ročník 
 Škola priateľská k deťom – spolupráca s UNICEF 
 Čitateľský maratón  
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Športové súťaže 
 
V školskom roku 2014/15 sa žiaci zapojili do rôznych športových súťaží: Majstrovstvá okresu vo 
florbale žiakov ZŠ, COCA-COLA CUP futbalový turnaj,  Majstrovstvá okresu v malom futbale žia-
kov ZŠ Jednota CUP, Beh do strečnianskych hradných schodov.  
 
Žiaci 7. ročníka, v celkovom počte 33 žiakov,  sa zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku vo Val-
či. Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili základného plaveckého výcviku na Žilinskej plavárni – plavecká 
škola Nereus. Novinkou bol zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 5. ročníka.  
 
22. júna sa uskutočnil Olympijský deň školy. Súťažilo sa v tradičných ale aj v netradičných športo-
vých disciplínach, pre chlapcov bol pripravený futbalový turnaj, pre dievčatá turnaj vo vybíjanej.  
 
 

 
 

Protidrogová prevencia 
 
V novembri a v decembri 2014  sa naši žiaci zapojili do kampane Červené stužky. Kampaň bola 
spojená s aktivitami na podporu boja proti AIDS, žiaci zhotovili pohľadnice na tému kampane  
a pripravili nástenku a rozhlasovú reláciu. Celá kampaň vyvrcholila 1. decembra, keďže 1. decem-
ber  je Svetový deň boja proti AIDS. Žiaci našej školy prišli oblečení v červenom tričku a vytvorili 
živú červenú stužku – symbol boja proti AIDS. 
Žiaci školy sa aktívne zapojili do súťaže – „Drogy, toto je moja odpoveď“. Takisto sa zapojili do 
hodnotenia Detského činu roka. 
 
V novembri 2014 sa uskutočnil program pod názvom Európsky týždeň boja proti drogám, učitelia 
sa v rámci vyučovania venovali problematike závislostí, pripravili pre žiakov rôzne prezentácie 
o škodlivosti alkoholu, o rizikách spojených s užívaním drog, tabaku. 
Žiaci II. stupňa poslali svoje literárne práce do kampane Nebuď otrok drog, ich práce boli uverejne-
né tlačovou agentúrou TASR. 
 
V júni 2015 bol pripravený pre žiakov II. stupňa cyklus prednášok s protidrogovou tematikou pod 
vedením pána Pavla Prekopa. Spätná väzba žiakov bola vyhodnotená agentúrou. Prednášky boli nie-
len poučné, žiaci sa mohli zapájať, diskutovať o pálčivých problémoch. 
 
 
 
Environmentálna  výchova  
 

Naša škola v oblasti environmentálnej výchovy pripravila pre žiakov v školskom roku 2014/2015  
nasledovné aktivity:  

 aktivity uskutočnené v septembri - novembri 2014 
názov aktivity: Nástenka EkoKomiksy  
Obrázky ekokomiksov vtipne podali žiakom environmentálnu problematiku súčasnej doby. 

 aktivity v decembri - januári 2015 
názov aktivity:  Prikrmovanie vtákov v zimnom období 
Žiaci siedmeho ročníka zavesili v areáli školy lojové gule pre vtáky, pravidelne dokrmovali 
vtáčiky slnečnicovými semienkami. 
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  aktivity v marci  2015 
názov aktivity:  Deň vody 
Pri príležitosti Dňa vody sa uskutočnila v škole rozhlasová relácia s danou tematikou.  
Žiaci   6. ročníka robili v priebehu mesiaca marec 2015 na hodinách biológie rôzne ekoakti-

vity a ekohry na tému vody a kolobehu vody na Zemi. 
 

 aktivity v apríli 2015 

názov aktivity:  Svetový deň Zeme 

Naša škola sa zapojila k oslavám Dňa Zeme, tým že žiaci upravili okolie školy a časti obce Varín. 
Žiaci I. stupňa strávili deň v prírode spoznávaním liečivých bylín. Niektoré ročníky II. stupňa 
v areáli školy vysadili mladé stromčeky a upravili kvetinovú záhradku. Na škole sa uskutočnila roz-
hlasová relácia, ktorá žiakov upozornila na dôležitosť ochrany našej planéty.  

 

 

 aktivity v júni 2015 
názov aktivity: Starostlivosť o kvetinový záhon a vysadené stromčeky 

Žiaci na hodinách Svet práce a technika sa starali počas mesiaca jún2015 o čerstvo vysadené rastli-
ny a stromčeky v areáli školy. 

 

Aktivity počas šk. roka 2014/2015: 

 názov aktivity: Olympiáda o životnom prostredí EnvirOtazníky 

V II. polroku školského roka 2014/15 sa žiaci 7.-9. ročníka zapojili do súťaže EnvirOtazníky, 
ktorej cieľom je zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a o problematiku životného 
prostredia. Do súťaže sa zapojilo 45 žiakov našej školy. Najlepšie sa umiestnil žiak Igor An-
del z 8.B, ktorý získal 52 bodov zo 60.  

 

- obdobie konania aktivity január- apríl 2015 
 
 názov aktivity: Súťaž Ekofoto 

Cieľom súťaže je zachytiť pomocou fotografie prírodu v jej plnej kráse. V tomto školskom roku bo-
lo do súťaže zapojených 16 fotografií. Na 1. mieste sa umiestnila fotografia žiačky 9.A - Lucie  
Matejčíkovej. Žiaci na prvých troch miestach boli ocenení vecnými cenami.  

 
 názov aktivity: Zber plastových vrchnákov 

Do zberu plastových vrchnákov sa zapojili najmä žiaci nižších ročníkov. Plastové vrchnáky budú 
darované hendikepovanému športovcovi. 

 názov aktivity: Zber papiera 

Počas školského roka 2014/205 sa vyzbieralo 6032 kg papiera. Na konci školského roka boli ocene-
ní najšikovnejší žiaci a najlepšia trieda atraktívnymi vecnými cenami.  

 názov aktivity: Práca s odpadovým a prírodným materiálom 

Deti v ŠKD počas školského roka pracovali s odpadovým materiálom - vyrábali postavičky 
z plastových fliaš. Taktiež využívali pri pracovných aktivitách prírodný materiál- gaštany, listy.  
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Cudzie jazyky 
 
 

Učivo v jednotlivých triedach a jednotlivých ročníkoch bolo preberané v súlade so schvále-
nými tematickými plánmi. Na vyučovaní CUJ sa vyučujúce zameriavajú na rozvoj komunikačných 
schopností žiakov. Na každej vyučovacej hodine sme sa snažili vhodným motivačným rozhovorom 
navodiť cudzojazyčnú atmosféru, komunikovať v cu 

dzom jazyku. Vyučujúce cudzích jazykov využívajú jazykové laboratórium na rozvoj poslu-
chu, interaktívne tabule na rôzne aktivity, týkajúce sa vyučovania CUJ, počítačové učebne kde sme 
pracovali s edukatívnymi CD, a žiaci si tak mohli lepšie precvičiť či upevniť svoje vedomosti zá-
bavnou formou, alebo testami pri ktorých získali aj okamžitú spätnú väzbu. 
 
• marec 2015 – Celoslovenská jazyková súťaž v cudzích jazykoch – Jazykový kvet – v dráme si 
žiaci pripravovali divadlo  - Teen Angel – pre chorobu jedného z hlavných postáv sa žiaci s nacvi-
čeným divadelným predstavením  nemohli  zúčastniť súťaže. Našu školu však reprezentovala L. Pe-
kárová z VIII.A v prednese prózy. 
 
• v apríli 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese anglickej poézie 
a prózy s názvom Shakespeare´s  Day. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. – 9. ročníka, ktorí boli rozdele-
ní do troch kategórií. V prvej kategórii 2. – 4. ročník zvíťazila Vanessa Porubčanská zo IV.A trie-
dy. V kategórii 5. – 7. ročník bola najlepšia Anabela Lacková zo VII.B triedy a v kategórii 8. – 9. 
ročník si prvé miesto odniesla Lenka Pekarová z VIII.A triedy. Víťazi boli odmenení vecnými ce-
nami a postúpili do mestského kola v Žiline.  
 
• v marci a v apríli 2015 sa uskutočnil kvíz z ANJ pre žiakov 2.,3., a 4. ročníka. Úlohy pre jednot-
livé ročníky boli zamerané na prebraté učivo. Kvíz bol pripravený zábavnou formou – skladanie 
príbehu, priraďovanie, vystrihovačky. Žiaci so záujmom plnili jednotlivé úlohy a kvíz sa im veľmi 
páčil. 
 
• List adoptovanému spolužiakovi z Kenye - žiaci našej školy už niekoľko rokov podporujú žiaka 
z Afriky, ktorého si „adoptovali“ na diaľku. Benard Omondi Auma, ktorý chodí do školy v Afrike 
nám pravidelne posiela listy, v ktorých nám opisuje svoju krajinu, počasie, ako trávi voľný čas, ako 
pomáha pri prácach na poli, pestovaní plodín. Taktiež nám píše o tom, ako sa mu v škole páči, 
a ktoré predmety ho bavia viac, ktoré menej. Ku každému listu prikladá hodnotenie svojho prospe-
chu svojimi učiteľmi a riaditeľom školy. Keďže aj my chceme, aby vedel ako sa u nás máme, roz-
hodli sme sa mu napísať. Žiaci pripravili projekty, pridali sme sprievodný list a vložili do obálky, 
ktorá smerovala do Kene.  
 
• Na prelome apríla a mája 2015 (27.04.-01.05.2015) sme pre žiakov našej školy pripravili a zorga-
nizovali študijný vzdelávací pobyt do Anglicka a Francúzska. (Paríž – Eiffelova veža, rieka Sei-
na, katedrála Notre-Dame, Bazilika Sacré-Coeur, most Ponmt des Arts, Londýn, Oxford).  

• spolupráca škôl e-Twinning - v školskom roku 2014/2015 sa žiaci 6. ročníka zapojili do projektu 
v rámci programu e-Twinning. Spoluprácu nadviazali so školou z Českej republiky, z mesta Koste-
lec nad Orlicí. Projekt sme nazvali „Let´s talk together“. Spoločne žiaci vytvorili logo projektu, 
predstavili sa navzájom, pripravili si a poslali pozdravy k Vianociam, Valentínu, Veľkej noci. Pri-
pravili kvíz a prezentácie o Slovenskej republike, domácich zvieratkách. Nakoniec sme spoločne 
oslávili 10. výročie programu e.Twinning a aktívni žiaci boli odmenení. 

Okrem žiakov 6. ročníka sa do projektu e-Twinning  zapojili aj ôsmaci, ktorí pracovali so školami 
z Turecka, Poľska a Chorvátska. Ich projekt mal názov „Legends turning to paintings“. Tím 
z každej krajiny si pripravil krátke video o svojej škole, prezentáciu o krajine.  
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Potom začali pracovať na prezentáciách a kresbách o troch legendách z každej krajiny. Naši žiaci si 
vybrali Juraja Jánošíka, Alžbetu Báthoryovú a šaša z hradu Beckov. Vďaka tejto spolupráci mali 
možnosť vidieť prácu žiakov z iných európskych krajín a vyskúšať si inú výučbu anglického jazyka 

 
Výchovné predmety 
 

Učivo v jednotlivých triedach a jednotlivých ročníkoch bolo preberané v súlade so schvále-
nými tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi s minimálnymi obsahovými a časovými posun-
mi. Praktické činnosti v predmete Technika si žiaci mohli vyskúšať v školských dielňach. Praktická 
činnosť v I. polroku bola zameraná hlavne na prípravu výrobkov na Ondrejský jarmok. Už tradične 
dievčatá 7. a 8. ročníka súťažili v aranžovaní vianočných stolov. 
Na vyučovaní najmä v 8. ročníku, sme využívali IKT, pri tvorbe a prezentovaní vlastných prezentá-
cií. Na hodinách predmetu Svet práce sme pokračovali v starostlivosti o dva kvetinové záhony  pred 
budovou školy. Na jar sme vysadili nové trvalky a tuje, ktoré priniesli žiaci aj učitelia. Okrem toho 
žiaci vyrábali rôzne dekorácie, ktorými sa vyzdobovala škola, pripravovali darčeky pre budúcich 
prváčikov a darčeky k imatrikulácii prvákov. 
 
Na hodinách náboženskej výchovy vyučujúci pripravovali žiakov na dekanátne kolo Biblickej 
olympiády a na výtvarnú súťaž Biblia očami detí.  
Pokračoval aj zber použitých poštových známok, ktoré by mali pomôcť tým, ktorí to potrebujú.  
Vo vestibule školy bola umiestnená Výstava prenatálneho vývinu dieťaťa, na ktorú sa prišli pozrieť 
aj žiaci zo štátnej ZŠ v Tepličke nad Váhom.  
Po prvýkrát bola zorganizovaná akcia s názvom Noc s Bibliou, ktorá bola orientovaná na Starý zá-
kon a bola určená pre žiakov 5. a 6. ročníka.  
 
Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili na exkurzii vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne. Pán 
kaplán im ukázal a vysvetlil význam liturgických predmetov. 
 
25. marca sme si pripomenuli Deň počatého dieťaťa a nosením bielej stužky, symbol tohto dňa, žia-
ci prejavili úctu k životu už od jeho momentu počatia.  

 
Žiaci sa v školskom roku 2014/15 mali možnosť zapojiť sa do výtvarných súťaží : 
Vesmír očami detí, Nakresli svojho Sagana, Naša obec –MAS, Návrh obalu na žiacku knižku, Zele-
ný svet.  
11. marca 2015 sa v kinosále kultúrneho domu vo Varíne uskutočnil výchovný koncert Škola života, 
ktorý bol zameraný na muzikál. 
Vo februári 2015 sa uskutočnila beseda pre žiakov 8. ročníka na tému obchodovania s ľuďmi. Pred-
nášala p. Krisková, ktorá pracuje na MP v Martine.  
 
 
 

§ 2. ods. 1j) 
 
Údaje o zapojení školy do projektov 

ZŠ s MŠ O. Štefku Varín aktívne  spolupracuje s RESCUE TEAM SLOVAKIA, počas školského 
roka bol bezplatne pre žiakov školy zabezpečený časopis Mladý záchranár. 
Každoročne sa plnia úlohy vyplývajúce z projektu „Škola podporujúca zdravie“ (Žiaci a učitelia 
sa starajú sa o zdravie, humanizujú  život v škole, starajú sa o životné a pracovné prostredie. V spo-
lupráci so školskou jedálňou sa realizuje Mliečny program.  
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Každý rok prebieha na škole projekt „Správaj sa normálne“, určený pre žiakov 5. ročníka v spolu-
práci s Policajným zborom v Terchovej. Dlhodobý projekt, realizovaný v našej škole, bol  projekt z 
ESF pod názvom: „Počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím“, kto-
rého cieľom bola modernizácia a digitalizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, implementácia fo-
riem zážitkového učenia a interaktívnej výučby,  tvorba inovovaných vzdelávacích materiálov a vy-
užívanie moderných IKT vo výučbe. V školskom roku 2013/2014 bol projekt ukončený. 
V školskom roku 2014/15 prebieha následné monitorovacie obdobie, počas ktorého učitelia overujú 
vytvorený učebný materiál (DUM – digitálny učebný materiál) vo vyučovacom procese. 
V spolupráci s občianskym združením Humanistické centrum Narovinu sú zapojení žiaci 
i pedagógovia našej školy do projektu „Pomoc na diaľku“, ktorý zahŕňa adopciu afrického dieťaťa. 
Dieťa je podporované finančne – hradí sa mu školné, učebné pomôcky a povinná školská uniforma. 
O tom, ako sa dieťaťu darí a aké študijné výsledky dosahuje, je škola pravidelne informovaná. Dl-
hodobo sa žiaci a zamestnanci školy zapájajú  do projektov a aktivít UNICEF. 
V školskom roku 2014/2015 sme spolupracovali so zahraničnými školami v rámci projektu e-
Twinning. Teoretickú časť účelových cvičení – jesennú časť pomohol zorganizovať pán Roman 
Zubek, profesionálny vojak vo výslužbe, ktorý pre žiakov pripravil veku primerané prednášky 
o civilnej ochrane obyvateľstva, o zbraniach hromadného ničenia a spôsoboch evakuácie obyvate-
ľov. 
 
 
 
 
§ 2. ods. 1k) 
 
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

Následná inšpekcia sa vzťahovala na komplexnú inšpekciu, ktorá bola vykonaná dňa 30.09.2013 
a v dňoch od 01.10.2013 do 02.10.2013 do 08.10.2013 v Základnej škole s materskou školou On-
dreja Štefku, M.R. Štefánika 432 Varín, v jej súčasti – v základnej škole. Predmetom inšpekcie bola 
kontrola stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania 
v základnej škole. 
Následná školská inšpekcia bola vykonaná dňa 11.09.2014 Mgr. Ľubicou Schafferovou. V Správe 
o výsledkoch školskej inšpekcie je uvedené, že Plnenie opatrení bolo splnené – bola upravená dĺžka 
obedňajšej prestávky na 30 minút a zabezpečený dochvíľny príchod vyučujúcich na vyučovacie ho-
diny. 
Závery: Akceptáciou odporúčaní vytvorilo vedenie školy predpoklady na skvalitnenie činnosti me-
todických orgánov školy vo vzťahu k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov vo výchovno-
vzdelávacom procese. Zefektívnila sa hospitačná činnosť vedenia školy v oblasti plánovania kon-
krétnych cieľov s ohľadom na rozvoj kompetencií žiakov v oblasti IKT, hodnotiacich a sebahodno-
tiacich zručností ako i na rozvoj ich sociálnych a občianskych kompetencií. Učitelia viac pozornosti 
venovali diferenciácii úloh s ohľadom na rozdielne schopnosti a zručnosti žiakov, efektívnejšie sa 
využívala didaktická technika. Posilnil sa význam kontrolnej činnosti žiakov s dôrazom na analýzu 
zistení, kontrolu odstránenia nedostatkov a využívanie poznatkov na skvalitňovanie výchovy 
a vzdelávania. Vedenie školy zintenzívnilo kontrolnú činnosť práce pedagogických zamestnancov 
a kontrolu dodržiavania vnútorného systému hodnotenia a klasifikácie. Zvýšila sa vzájomná infor-
movanosť a odovzdávanie skúseností medzi pedagogickými zamestnancami. Zlepšila sa úroveň vy-
pracovania Školského vzdelávacieho programu v oblasti zaznamenávania aktuálnych zmien, použí-
vania správnej pedagogickej terminológie a vypracovania SWOT analýzy. 
Vedenie školy zabezpečilo dodržiavanie základných povinností učiteľov školy vo vzťahu k organi-
zácii vyučovania a zosúladilo tak stav s platnými právnymi predpismi. 
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§ 2. ods. 1l) 
 
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

Areál školy je pomerne veľký, s dvoma samostatnými budovami. Hlavná budova má suterén 
a 3 nadzemné podlažia. V suteréne je šatňa žiakov, plynová kotolňa, dielňa údržbára a skladové 
priestory. Na prízemí je päť učební – kmeňových tried, telocvičňa so šatňou, cvičná kuchynka a 
učebňa  pre prácu školskej špeciálnej pedagogičky. Na medziposchodí je kancelária referentky pre 
mzdy a personalistiku a ekonómku školy.  

Na prvom poschodí je zborovňa, riaditeľňa, kancelária zástupkýň riaditeľky školy, štyri 
kmeňové triedy  - učebne pre teoretické vyučovanie žiakov II. stupňa, dve jazykové učebne vybave-
né počítačmi z dodávky cez projekt Infovek a získané cez projekt „Jazykové laboratórium“ vyhláse-
ný MŠ SR. Jedno jazykové laboratórium bolo doplnené o nový dataprojektor, klasická tabuľa bola 
modifikovaná, spĺňa požiadavky interaktívneho vyučovania. Na tomto poschodí je umiestnená tiež  
školská knižnica spojená so študovňou, vybavená 2 počítačmi s trvalým prístupom na inter-
net, s nainštalovaným knižničným softvérom WINISIS a  multifunkčným zariadením.  

V spolupráci s Rodičovským združením sa podarilo získať dotykovú interaktívnu tabuľu, 
ktorá bola nainštalovaná v učebni pre žiakov II. stupňa. Z vlastných zdrojov bola zakúpená ďalšia 
interaktívna tabuľa, ktorá je umiestnená v kmeňovej triede na druhom poschodí a slúži na učiteľom 
a žiakom vo vyučovacom procese. Na druhom poschodí je päť kmeňových tried - učební pre teore-
tické vyučovanie. Celkovo máme v budove 5 interaktívnych tabúľ, jednu na prízemí, dve na prvom 
a dve na druhom poschodí. Na druhom poschodí sa nachádza tiež  odborná učebňa chémie 
s kabinetom, kabinet matematiky, fyziky a didaktickej techniky. Všetky kabinetné zbierky sa po-
stupne obnovujú podľa požiadaviek pedagógov. V hlavnej budove sa nachádza tiež odborná učebňa 
informatiky. V školskom roku 2014/2015 sa podarilo doplniť kabinet telesnej výchovy o moderné 
cvičebné pomôcky – fitlopty, gymnastické lopty, kužele, žinenky, frisbee, ktoré získali vyučujúce za 
absolvovanie inovačného študijného programu.  

Pre žiakov v hlavnej budove boli zakúpené šatňové skrinky na odkladanie ošatenia, úboru 
a pomôcok na výtvarnú výchovu. Zakúpenie skriniek vyhodnotila žiacka školská rada za najlepšiu 
akciu roka. Každý žiak sa učí zodpovednosti za svoju skrinku, eliminovalo sa zabúdanie školských 
pomôcok a úboru na telesnú výchovu a zamedzilo sa drobným krádežiam medzi žiakmi. Priestory 
žiackych šatní sa zatiaľ využívajú ako sklad učebných pomôcok a telovýchovného náradia  a slúžia 
i pre potreby vedúcich záujmových útvarov. 

V júni 2015 sa začalo s úpravou kabinetu chémie, vyradením pomôcok a s prestavbou miest-
nosti na učebňu. V spolupráci s obcou sa spevnila stena, zamurovali dvere. Bola zakúpená nová ta-
buľa a nový školský nábytok.  

 
Vedľajšia budova,  ako hlavná budova, má suterén a 2 nadzemné podlažia. V suteréne je učebňa vý-
počtovej techniky, v ktorej je umiestnených 19 počítačov využívaných nielen vo výchovno-
vzdelávacom procese, ale aj v mimo vyučovacom čase v rámci záujmovej činnosti a odborná učeb-
ňa technickej výchovy s kabinetom. Vďaka vybavenosti školy počítačmi sa mohla naša škola zapo-
jiť do pilotného projektu elektronického testovania – generálna skúška e-testovania. E-testovanie 
z predmetov slovenský jazyk a matematika si na našej škole vyskúšalo 15 žiakov. V budúcom škol-
skom roku bude potrebné vybaviť odbornú učebňu technickej výchovy a kabinetu, nakoľko sa 
v ŠVP rozšírila hodinová dotácia predmetu technika a tento predmet sa bude vyučovať od 5. roční-
ka. Na prízemí sú dve učebne pre žiakov 1. ročníka, ktoré v popoludňajších hodinách slúžia  pre po-
treby detí v ŠKD a "malá" zborovňa pre vyučujúcich prvého stupňa. Na druhom poschodí sú dve 
učebne pre žiakov 2. ročníka a sklad učebníc. V školskom roku 2014/2015 boli do tried zakúpené 
nové školské tabule. Vo vedľajšej budove majú učitelia k dispozícii 1 interaktívnu tabuľa a 1 inter-
aktívny projektor. 
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 Okrem vnútorných priestorov školy  je  žiakom a pedagógom k dispozícii vonkajší areál 
o výmere 3 080 m2 pozostávajúci z dvoch vyasfaltovaných ihrísk a trávnatej plochy. Je využívaný 
pri priaznivom počasí, najmä na vyučovanie telesnej výchovy, pre činnosť detí v  ŠKD, na športo-
vanie a  hry žiakov počas vyučovania i v mimo vyučovania. V školskom roku 2014/2015 začali žia-
ci využívať multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ktoré zriadilo obec. Žiaci našej školy môžu vyu-
žívať ihrisko v čase vyučovania na vyučovanie hodín telesnej a športovej výchovy. Po vyučovaní 
ihrisko slúži na záujmovú činnosť a žiaci ho môžu využívať i v čase víkendov a prázdnin. 
 

             Škola je v dobrom technickom stave. V roku 2008 prešla rozsiahlou rekonštrukciou. 
Aktuálna naďalej zostáva problematika vybudovania ďalších tried a druhej telocvične. Priebežne sa 
vedenie školy snaží vybaviť triedy a učebne školy novým školským nábytkom - školskými lavicami 
a stoličkami, skrinkami na notebooky.  V školskom roku 2014/2015 sa pokračovalo sa s postupnou 
výmenou násteniek v triedach a na chodbách. Nástenky boli vyrobené na zákazku, okrem informač-
nej funkcie plnia i úlohu estetickú.  

Obnovou a doplnením kabinetných zbierok, zavádzaním a využívaním informačno-
komunikačných technológií chce vedenie školy a pedagogický zbor  prispieť k modernizácii vyučo-
vacieho procesu a k premene tradičnej školy na modernú.   

Školský areál je rozsiahly, chýba tu oddychová zóna pre žiakov. Tiež je potrebné zrekon-
štruovať nevyhovujúce ihriská a revitalizovať atletickú dráhu a doskočisko. 
Materská škola a školská jedáleň sa nachádzajú v blízkosti školy, mimo areálu základnej školy.  

 

§ 2. ods. 1m) 
 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Údaje sú uvedené v správe o hospodárení, ktorá tvorí prílohu tejto správy. 
 

§ 2. ods. 1n) 

Plnenie cieľov školy stanovených na školský rok 2014/2015 

Plnenie cieľov školy bolo realizované svedomitým vykonávaním pracovných povinností 
všetkých zamestnancov školy, realizovaním ŠkVP školy, v súlade so ŠVP, POP  na školský rok 
2014/2015, s platnými školskými predpismi, využívaním moderných metód a foriem výchovy 
a vzdelávania, dostupných informačno-komunikačných technológií. Aktívne pracovali metodické 
orgány školy, výchovný poradca a školská pedagogička. O deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami sa starali dve asistentky učiteľa. 

 Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom  roku 2014/2015 bolo tiež zapojenie 
školy do rôznych ďalších projektov, kampaní, množstva užitočných a zaujímavých aktivít 
a podujatí:  
- zapojili sme sa do kampaní: Červené stužky, Deň narcisov, Deň bielych stužiek, 
-  zapojili sme sa do celoslovenských súťaží a projektov: Medzinárodný deň školských knižníc, 

Záložka do knihy spája slovenské školy, Škultétyho rečňovanky – národné kolo súťaže, 
- umožnili sme žiakom skúšobné testovanie z predmetov SJL a MAT, ktoré organizuje firma 

Exam – Komparo pre žiakov IX. ročníka, 
- umožnili sme žiakom, aby si vyskúšali elektronické testovanie z predmetov SJL, MAT – pilotný 

program e-testovania, 
- zapojili sme sa do celoslovenskej informatickej súťaže i-Bobor (všetky kategórie: Bobríci – žiaci 

III. s IV. ročníka, Benjamíni – žiaci V.-VII. ročníka, Kadeti – žiaci VIII.-IX. ročníka) 
- podarilo sa pokračovať v spolupráci so školami v Poľsku a Turecku v rámci projektu e-twinning, 
- v rámci svetového dňa Zeme sme čistili ulice obce Varín, povodie rieky Varínka, 
- zrealizovali sme zber sladkostí pre deti z detského domova, 
- zrealizovali sme zber papiera, zber vybitých batérií, 
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- pokračovali sme s aktívnym separovaním papiera a komunálneho odpadu v triedach, 

- zrealizovali sme zber vrchnákov z Pet fliaš na podporu hendikepovaného športovca, 

-   starali sme sa o vtáčikov v zime – dokrmovaním, 

-   na podporu misií sme zbierali použité poštové známky, 

- zrealizovali sme výcvik žiakov v rámci dopravnej výchovy na dopravnom  ihrisku v Krasňanoch, 
- aktívne sme spolupracovali so Školou ochrany prírody vo Varíne – žiaci 4. ročníkov sa zúčastnili 

programu Environmentálne dni, s kultúrnym strediskom vo Varíne, s obcou Varín (Mesiac úcty 
k starším, Ondrejský jarmok, Deň matiek, kultúrny program pre Zväz telesne postihnutých Žili-
na, čistenie obce, separácia odpadu, pravidelné príspevky do mesačníka Varínčan), 

- zabezpečili sme pre žiakov zaujímavé besedy a výstavy: beseda s členmi dobrovoľného hasič-
ského zboru vo Varíne – o nebezpečenstvách spojených s používaním pyrotechniky,  
s príslušníkmi Policajného zboru SR, prednáška pre dievčatá 6. ročníkov – Čas premien, beseda 
s gynekológom MUDr. M. Tavačom pre žiačky 7. ročníka, besedy s protidrogovou tematikou, 
s detskými lekárkami MUDr. Potrebčanská, MUDr. Murajdová – starostlivosť o zdravie, pred-
chádzanie chorobám a úrazom,  fungovanie ľudského tela – pre žiakov I. stupňa, cyklus predná-
šok pre žiakov II. stupňa – protidrogová problematika Povedz drogám: nie! - pod vedením p. 
Pavla Prekopa, prednášky pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka o stredných školách – študijné 
a učebné odbory, beseda o Ľ. Štúrovi, beseda s Miroslavom Sanigom – autor knihy Rozprávky 
babičky prírody, beseda o látkových a nelátkových závislostiach, beseda o prevencii závislosti  
na tabaku pre žiakov 6. ročníka, 

- na škole sa uskutočnila putovná výstava o embryonálnom vývine dieťaťa, 
- projektové dni a školské akcie: výstava ovocia a zeleniny, súťaž Bezpečne na bicykli, Šarkaniá-

da, školská literárna súťaž – desiaty ročník – Spravme k sebe most, projektový deň Svetový deň 
zdravej výživy, Ice diskotéka pre žiakov, projektový deň Deň čísla 112, Slávnostné imatrikulácie 
prvákov, Týždeň priateľstva, Mikuláš v škole, súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried, via-
nočné besiedky, výstava vianočných stolov, projektový deň – Európsky deň jazykov, výtvarný 
projekt – Rodokmeň rodiny – rodinný portrét, aktivity pri príležitosti týždňa priateľstva, valen-
tínska pošta, karneval, týždeň hlasného čítania, súťaž o najkrajšiu jarnú výzdobu triedy, Týždeň 
zdravej výživy, školský kvíz o knihe pre žiakov II.-IV. ročníka, čitateľský maratón – Čítajme si, 
teplákový deň, projektový deň – Svetový deň mlieka, zber liečivých rastlín, zážitková hodina de-
jepisu, Olympijský a športový deň detí a priateľov varínskej školy, výstava posterov 
o slovenských divadlách – Deň divadla, ročníkové projekty zo slovenského jazyka, ročníkové 
projekty z literatúry – Mimočítanková literatúra v projektoch, hodiny slovenčiny v školskej kniž-
nici, výstava slovenskí vynálezcovia, Deň Zeme, Deň bielej stužky, Deň boja proti fajčeniu, pro-
jektový deň z náboženstva Noc s Bibliou pre žiakov 5. ročníka, Starý zákon, Svetový deň zvierat, 
Hradná škola – aktivity na hrade Strečno, 

- školské súťaže: školské kolo súťaže Rozprávkové vretienko, školské kolo Hviezdoslavovho Ku-
bína, spevácka súťaž –Slávik školy, výtvarná súťaž – Biblia očami detí, výtvarná súťaž Vesmír 
očami detí, literárna súťaž Najkrajší príbeh, súťaž v čitateľských zručnostiach, Víkend neprečíta-
ných kníh, výtvarná súťaž – Najkrajší návrh žiackej knižky, Shakespeare´s day, EKO-foto – 2. 
ročník fotografickej súťaže, 

- školské kolo olympiád: olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda z anglického jazyka, olym-
piáda z geografie, olympiáda z chémie, olympiáda z dejepisu, olympiáda z biológie, olympiáda 
z BIO – Poznaj a chráň,  

- okresné a krajské kolá súťaží: výtvarná súťaž Vesmír očami detí, Šaliansky Maťko, Štúrov Zvo-
len, Škultétyho rečňovanky, Detská divadelná Žilina, literárna súťaž – Nebuď otrok drog, vý-
tvarná súťaž Ekostopa, Zelený svet, 

- šírenie ľudových tradícií – Chodenie Lucií, 
- technická súťaž pre chlapcov – Zručnosti pre úspech, 
- športové súťaže: turnaj vo vybíjanej, turnaj vo volejbale, turnaj vo futbale, florbal, Beh do streč-

nianskych hradných schodov, Coca-cola cup 
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- pravidelné vysielanie a rozhlasové relácie v školskom rádiu ŠkVeR, 
- účasť žiakov a pedagógov na 1. ročníku majstrovstiev sveta v súťaži Klobúčik, hop! 
- zorganizovali sme množstvo výletov a exkurzií,  
- absolvovali sme divadelné predstavenia a výchovné koncerty: divadelné predstavenie v anglic-

kom jazyku pre žiakov VI.-VIII. ročníka The egg on the trip, výchovný koncert pre I. a  II. stu-
peň- Zneužívanie moci, výchovný koncert pre I. a II. stupeň – v podaní J. Gaža a R. Pažeja  - 
Hudba, ktorá nás spája – Muzikálový mix, divadelné predstavenie pre žiakov 8. a 9. ročníka – 
Reparát z povinného čítania, divadelné predstavenie pre detí z ŠKD – Mišo a jeho svet, divadelné 
predstavenie pre žiakov V.-VII. ročníka Na skle maľované,  

-   žiaci sa zúčastnili aj na filmových predstaveniach v kine Ster Century Cinemas v Žiline  – podľa 
veku a záujmu detí: Snehová kráľovná,   medvedík Paddington, Veľká šestka, Noc v múzeu 3 
- žiaci 7. ročníka úspešne absolvovali základný lyžiarsky výcvik, žiaci 3. ročníka základný plavec-

ký výcvik a žiaci 5. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik, 
- žiaci VIII. B triedy zorganizovali zbierku a návštevu krízového centra Náruč pre týrané matky 

s deťmi. 
  
 

 
V školskom roku 2014/15 sa uskutočnil poznávací 5 dňový zájazd pre žiakov II. stupňa do Paríža, 
Londýna a Oxfordu. Po prvýkrát sa uskutočnil výlet pre najlepších žiakov školy – podľa výberu 
triednych učiteľov, za dosiahnuté úspechy, reprezentáciu školy – na Moravu – Moravský kras, Pun-
kevní jaskyňa, priepasť Macocha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exkurzie a výlety 
Bratislava – výstava Tutanchamóna, 
Devín 

II. stupeň Levoča, Spišský hrad VII.A, 
VII.B 

Modra – pamätná izba Ľ. Štúra, jas-
kyňa Driny, hrad Červený Kameň 

VIII.-IX. Habakuky – Donovaly - výlet IV.A, IV.B 

Brodzany – Múzeum slovanskej vzá-
jomnosti, Puškinovo múzeum 

II. stupeň 
(RUJ) 

skanzen Zuberec - výlet II.A, II.B 

Martin – Národná knižnica V.A, V.B Slanický ostrov umenia VI.B, VII.B 
Hrad Trenčín, putovné miesto Skal-
ka 

IV.A, 
IV.B 

Banská Štiavnica – Sv. Antol - 
Kremnica 

VIII.A, 
VIII.B 

predvianočná Viedeň II. stupeň Bojnice – Festival duchov a stra-
šidiel 

V.A,V.B, 
VI.A, VI.B 

Topoľčianky – žrebčín, zubria obora, 
Brhlovce 

VI.A, 
VI.B 

Vrátna – Symbolický cintorín V.A, V.B 

Terchová – pamätná izba J. Jánoší-
ka, Diery 

II. stupeň Martin - výlet V.A, V.B 

Nitra – katedrála sv. Emeráma VII.A, 
VII.B 

Kunerád – dvojdňový výlet IX.A 

Poľsko – Oswienčim - Krakov VIII.-IX. Bratislava- výlet VII.B 
Orava – Oravský hrad III.A, III.B Vysoké Tatry, Štrbské pleso – 

dvojdňový výlet 
II. stupeň 
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§ 2. ods. 2a) 
 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

 Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku každého školského roka boli 
všetci žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, v odborných učebniach, na chodbách, na 
školskom dvore a v telocvični. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia predchádzalo 
vždy každej hromadnej školskej akcii, školskému výletu, exkurzii a pod.  
Všetci zamestnanci školy absolvovali pravidelné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a požiarnej ochrane. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa stanoveného harmonogramu, revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov 
a telocvičného náradia a zabezpečené je následné odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov reví-
zií. 
 
 
§ 2. ods. 2b) 
 

Voľnočasové aktivity: 

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru 

Angličtina  Mgr. Mária Halečková 

Kreatív Mgr. Jana Líšková 

Zumba Mgr. Mária Rafajdusová (do decembra 2014) 

Futsal, Florbal (IV.-VI. ročník) Mgr. Monika Staňová 

Futsal, Florbal (VII.-IX. ročník) Mgr. Pavol Lajčiak 

Informáčik PaedDr. Monika Mihaliaková  

Mladá gazdinká Mgr. Anna Synáková  

Matematika pre deviatakov Mgr. Mária Barthánusová, Mgr. Martin Oslanec  

Mažoretky  Lucia Ľuptáková  

Matematika pre ôsmakov I., II. Mgr. Eva Andelová  

Počítačový krúžok p. Marián Holúbek  

Prírodovedný krúžok Mgr. Magdaléna Tavačová  

Slovenčina pre deviatakov Mgr. Oľga Huťková  

Z rozprávky do rozprávky Mgr. Monika Solárová  

Športovo - turistický Mgr. Jolana Smolková  

Karate I.,II.  sl. Miriam Hýllová 

Zemepisno- turistický I., II. Mgr. Eva Andelová  

Vybíjaná a pálkovaná Mgr. Barbora Miková 

Lukostrelecký  p. Pavol Ďugel 
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§ 2. ods. 2c), 2d) 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi, s verejnosťou 

 Spolupráca rodiny a školy je v našej škole na dobrej úrovni. Na začiatku každého školského 
roka býva celoškolské plenárne rodičovské združenie, zo zástupcov rodičov jednotlivých tried je vy-
tvorená Rada rodičov. V priebehu školského roka bolo trikrát triedne rodičovské združenie, kde ro-
dičia žiakov získali potrebné informácie o práci školy, triedy, ktorú navštevuje ich dieťa a o prejave 
a dosahovaných výsledkoch svojho dieťaťa. 
S rodičmi našich žiakov participujeme v oblasti prípravy ich detí na život, no rodičia sú ochotní 
pomáhať škole i v rôznych iných smeroch, najmä finančne a tiež ako dozor pri exkurziách a iných 
aktivitách školy. 
I v tomto školskom roku RZ pomohlo škole finančne pri organizovaní exkurzií, lyžiarskeho výcvi-
ku, základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, pri zabezpečovaní metodického 
a výukového technického materiálu pre školu, pri zabezpečovaní  cien a odmien pre žiakov pri rôz-
nych súťažiach a darčekov pri príležitosti Mikuláša, projektových dní a Dňa detí. 
 Spolupráca školy s verejnosťou je realizovaná najmä prostredníctvom Rady rodičov, Rady 
školy a zriaďovateľa. Škola spolupracuje s obcou pri príprave kultúrneho programu ku Dňu matiek, 
k Mesiacu úcty k starším, pri organizovaní Ondrejského jarmoku vo Varíne, pravidelne prispieva do 
obecného časopisu Varínčan.  
V školskom roku 2014/15 sme zorganizovali vianočný kultúrny program pod názvom Vianočné ta-
jomstvo pre rodičov, priateľov školy a širokú občiansku verejnosť.  
Pod vedením skúsených pedagógov si žiaci našej školy pripravili krásny kultúrny program pre Zväz 
telesne postihnutých Žilina. Škola pomohla pri organizácii Medzinárodného dňa detí v obci zapoži-
čaním telovýchovného náradia a náčinia. 
V rámci olympijského dňa sa uskutočnili i tradičné športové aktivity – turnaj vo volejbale.V tomto 
roku sa po prvýkrát súťažilo o Putovný pohár riaditeľky školy. 
Dlhodobú a veľmi dobrú spoluprácu máme so Školou ochrany v prírode vo Varíne. Spolupracujeme 
tiež  so Spojenou školou v Belej – so základnou umeleckou školou, ktorej poskytujeme priestory na 
výučbu v hudobných a výtvarných odboroch.  
 
 
 
 
 
 
 
Záver: 

Vypracovala: Mgr. Anna Bielková, riaditeľka školy    Vo Varíne   03.09.2015 

 
 
 


