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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   
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, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín 

za školský rok 2015/2016 
Predkladá:       
PaedDr. Monika Filová, riaditeľka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku     

PEDAGOGICKÁ RADA 
Prerokované 
v Pedagogickej rade ZŠ s MŠ Ondreja Štefku   dňa     06.10.2016 
Záver z pedagogickej rady: 

Pedagogická rada ZŠ s MŠ Ondreja Štefku   
berie na vedomie 

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

za školský rok 2015/2016 
 

Vo Varíne 05.10.2016  
         .................................................                                         .................................................  
               PaedDr. Monika Filová                                               Mgr. Monika Solárová 
                  riaditeľka školy                     zástupca pedagógov 

RADA ŠKOLY 
Prerokované 
v Rade školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku                      dňa ............ 2016 
Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku  
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, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín 
                                                       za školský rok 2015/2016 
Vo Varíne .......... 2016  

............................................................... 

 

  

  
  

Bc. Adriana Šťastná
predsedkyňa Rady školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku

ZRIAĎOVATEĽ
Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín
Stanovisko zriaďovateľa:
Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, 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 
materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín
za školský rok 2015/2016
 
Vo Varíne .......... 2016 ............................................ 
                Ing. Michal Cvacho, starosta obce 
Vypracovala:  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 2015/2016 

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 za školský rok 2015/2016, 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií, 
6. Informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, 
7. Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015/2016, 
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  
 
Adresa školy:    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 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. 

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, 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. 

Bc. Mária Romana Jurková asistentka učiteľa, vychovávateľka v ŠKD 

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

PaedDr. Peter Húšťava, PhD. učiteľ 5.-9. roč. – TSV 

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

Rozália Sobolová vedúca 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 – zástup za PN 

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

Mgr. Ida Ďuráková učiteľka 5.- 9.roč., SJL, RUJ – zástup za PN 

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. Štefan Vančo 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 2015/2016: 
 

Koordinátori Meno a priezvisko učiteľa 
Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Mária Barthánusová 
Koordinátor záujmovej činnosti a voľnočasových aktivít PaedDr. Monika Filová 
Koordinátor výchovy ku zdraviu a zdravému životnému 
štýlu 

Mgr. Monika Staňová – I. stupeň 
Mgr. Jana Milová – II. stupeň 

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 

Ľubomír Sečkár za zriaďovateľa 

Mgr. Ing. František Pekara za zriaďovateľa 

Mgr. Katarína Šutáková 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 

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 
MZ učiteľov 1.stupňa ZŠ 

Mgr. M. Solárová 
všetky predmety  
1.- 4.roč., ŠKD 

PK slovenského jazyka a literatúry Mgr. A. Košútová SJL 

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

PK spoločensko-prírodovedných predmetov 
Mgr. M. Romančíková 

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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Rada rodičov 

Trieda Meno a priezvisko rodiča – člena výboru 

1.A p. Eva Beniačová 
1.B p. Mária Hliníková 
1.C p. Zuzana Michaľaková 
2.A p. Jana Mravcová 
2.B p. Mariana Kapasná 
3.A p. Andrea Kožiaková 
3.B JUDr. Zuzana Kucková 
4.A Mgr. Jana Chebeňová 
4.B Mgr. Mariana Bohačiaková 
5.A Mgr. Dagmar Vojteková 
5.B p. Martina Willigerová 
6.A Bc. Mária Melišová 
6.B p. Miroslava Hliníková 
7.A p. Jozef Mestický 
7.B p. Andrea Prekopová 
8.A p. Monika Halúsková 
8.B p. Darina Ťažká 
9.A p. Vladimír Staňo 
9.B p. Zuzana Máliková 

 
 

§ 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 2015/2016 navštevovalo školu 437 žiakov, 
224 chlapcov a 213 dievčat. Z celkové počtu žiakov bolo 422 žiakov z vlastného školského obvodu 
(65 žiakov z Krasnian, 14 žiakov z Nezbudskej Lúčky)  a 15 žiaci boli prijatí do školy mimo vlastného 
školského obvodu (1 žiak – Košťany nad Turcom, 2 žiaci – Stráža, 1 žiačka – Lysica, 3 žiaci – Belá, 
1 žiak z Nesluše, 1 žiak z Kotešovej, 3 žiaci zo Žiliny, 1 žiak z Trenčianskej Teplej, 1 žiak z Kamennej 
Poruby, 1 žiak zo Šoporne).   
Žiaci boli rozdelení do 19 tried. 
Siedmi žiaci si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. 

Údaje o rozdelení žiakov do tried: 

Trieda 1.A 1.B 1.C 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 18 17 18 23 23 23 24 23 23 29 27 24 18 23 24 23 22 28 27 

z toho 

dievčatá 

10 10 9 11 10 13 11 12 11 15 13 13 10 12 9 11 12 15 17 

z toho chlapci 8 7 9 12 13 10 13 11 12 14 14 11 8 11 15 12 10 13 10 

integrovaní 

žiaci 
0 

    
0 1 0 1 2 2 2 3 1 1 1 0 3 2 1 2 4 2 
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V školskom roku 2015/2016 bol počet  integrovaných žiakov - žiakov  so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  začlenenými v bežnej triede 27. 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 2016/2017 bolo zapísaných  52 žiakov, o odloženie 
školskej dochádzky na základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne požiadali rodičia 3 
detí. Žiadostiam zákonných zástupcov bolo vyhovené. V júli 2016 požiadali o odklad ďalší 2 rodičia. 
V školskom roku 2016/17 plánujeme otvoriť 3 prvé triedy. 
  
§ 2. ods. 1d) 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV KONČIACICH ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V  NAŠEJ ŠKOLE 

 Školskú dochádzku v školskom roku 2015/2016 ukončilo v našej škole 55  žiakov.  
Žiaci 9. ročníka: 

Škola Gymnáziá OA 
Pedagog. 
akadémia 

SPŠ 
 

Zdravotná 
škola 

Dopravná 
akadémia 

SŠ  
spojen

é 
SOŠ Spolu 

Počet 
žiakov 

14 5 3 5 3 1 13 11 55 

 
 

Žiaci z nižších ročníkov:  
 
 

 

 

Žiaci z nižších ročníkov:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník Počet žiakov Škola 

5. 2 osemročné gymnázium - GVARZA 

Spolu 2  

Ročník Počet žiakov Škola 

8. 1 bilingválne gymnázium Sučany 

Spolu 1  
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Tabuľka Typy stredných škôl, na ktoré boli prijatí naši žiaci na školský rok 2016/2017 
 

Typ SŠ Celkový 
počet 
žiakov 

Škola Počet 
žiakov 

Gymnázia 17 Gymnázium Veľká okružná 7 
Gymnázium Jesenského, Kysucké Nové Mesto 1 
Gymnázium sv. Františka Assisi 1 
Gymnázium V.P.Tótha, Malá hora 3, Martin 1 
Športové gymnázium  1 
Gymnázium Kráľovnej pokoja 3 
Bilingválne gymnázium Sučany (žiačka 8. ročníka) 1 
Gymnázium Varšavská (osemročné, žiaci 5.ročníka) 2 

Obchodná akadémia 5 OA Veľká okružná 2 
OA Veľká okružná -bilingválna 2 
OA T. Akvinského 1 

SPŠ 5 SPŠ stavebná Veľká okružná 4 
SPŠ stavebná Tulipánova –učebný odbor 1 

SOŠ 11 SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto 2 
SOŠ elektrotechnická, Komenského, Žilina 1 
SOŠ J. Robotníka, Saleziánska 5 
SOŠ drevárska Zvolen 1 
SOŠ lesnícka Liptovský Hrádok 1 
Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodska cesta, 
Žilina 

1 

Pedagogická 
a sociálna 
akadémia 

3 PaS akadémia, Turčianske Teplice 1 
PaS akadémia sv. Márie Goretti, Čadca 2 

Dopravná akadémia 1 Dopravná akadémia, Rosinská cesta, Žilina 1 
Zdravotná škola 3 Stredná zdravotná škola, Hlboká cesta, Žilina 3 
SŠ (spojené školy) 13 Hotelová akadémia Hlinská, Žilina 2 

SŠ-org.zl.SOŠ strojárska, Červenej armády, Martin 1 
SPŠ a OA Kysucké Nové Mesto 5 
Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica 3 
Spojená škola internátna, Žilina 2 

 
 
 

§ 2. ods. 1e) 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

Hodnotenie prospechu v II. polroku školského roka 2015/16 
V školskom roku 2015/2016  prospeli všetci žiaci školy (437 žiakov). Z toho bolo: žiakov, ktorí 
prospeli s vyznamenaním 244 (55,83 %) 
v tom 165 žiakov s absolútnym prospechom  1,00  a ostatných s vyznamenaním 79 žiakov, ktorí 
prospeli veľmi dobre bolo 85 (19,45 %), žiakov, ktorí prospeli bolo 103 (23,56 %), v tom slabo 
prospievajúcich žiakov 32 (7,32 %). 
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Žiaci 1.A 1.B 
 

1.C 
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 0 0 
 
0 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 

Neklasifikovaní 
0 0 

  
0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospeli 
 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prospeli 
18 17 

 
18 2 0 0  0  1  0  7 1 4 4 5 2 7 4 9 4 103 

Prospeli s 
vyznamenaním 

0 0 
0 

19 21 17 21 16 19 11 17 12 10 12 15 11 13 14 16 244 

Prospeli veľmi 
dobre 

0 0 
0 

1 1 5 3 6 4 10 9 8 4 6 6 5 5 5 7 85 

Spolu 18 17 18 22 22 22 24 23 23 28 27 24 18 23 23 23 22 28 27 438 

  
Klasifikácia tried po predmetoch 

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

1.A 1,17   1,00  1,00   1,00 1,00 1,00 abs. 

1.B 1,18   1,00  1,00   1,00 1,00 1,00 abs. 

1.C 1,00   1,00  1,00   1,00 1,00 1,00 abs. 

2.A 1,50 1,18 1,00  1,00 1,32 1,00  1,00 1,00 1,00 abs. 

2.B 1,32 1,05 1,00  1,00 1,32 1,00  1,00 1,00 1,00 abs. 

3.A 1,82 1,64 1,23  1,18 1,45 1,00  1,00 1,00 1,00 abs. 

3.B 1,50 1,26 1,00  1,00 1,43 1,00  1,00 1,00 1,00 abs. 

4.A  2,04 1,65 1,39  1,48 1,78 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 

4.B 1,57 1,61 1,00  1,26 1,48 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 

 
    

 
        

 

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 2,04 1,32     1,46 1,79 1,86  abs. 2,00 1,29  

5.B 1,81 2,00     1,38 1,26 1,38  
abs. 

1,81 1,00  

6.A 1,83 1,88 1,08 1,55 1,79  1,46 1,54 1,83 1,00 abs. 2,13 1,08  

6.B 2,06 2,22 1,25 1,90 1,72  1,33 1,39 1,89 1,00 abs. 2,17 1,17  

7.A 1,74 2,22 1,10 2,62 1,96 1,70 1,70 1,61 1,61 1,13 abs. 1,96 1,35 1,00 

7.B 1,39 2,00 1,07 2,13 1,48 1,26 1,26 1,13 1,48 1,26 abs. 1,78 1,17 1,00 

8.A 2,17 2,09 1,14 2,44 2,13 1,74 1,61 1,35 1,52 1,00 
abs. 

2,22  1,00 

8.B 1,91 1,86 1,21 2,13 2,00 1,45 1,36 1,27 1,64 1,00 abs. 2,27  1,00 

9.A 2,07 2,07 1,06 2,64 2,00 1,68 1,46 1,68 1,64 1,07 abs. 2,18 1,07  

9.B 1,85 2,11 1,30 2,14 1,96 1,56 1,33 1,22 1,44 1,07 
abs. 

1,89 1,04  
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Trieda 

F
IG

 

T
H

D
 

V
Y

V
 

V
U

M
 

H
U

V
 

T
S

V
 

5.A  1,00 abs.  abs. 1,19 

5.B  1,00 abs.  abs. 1,08 

6.A   abs.  abs. 1,29 

6.B   abs.  abs. 1,11 

7.A  1,00 abs.  abs. 1,67 

7.B  1,04 abs.  abs. 1,22 

8.A  1,00  abs.  1,22 

8.B  1,00  abs.  1,14 

9.A 1,36   abs.  1,18 

9.B 1,00   abs.  1,04 
 
Údaje o výsledkoch žiakov 9. ročníka dosiahnutých  v celoslovenskom Testovaní 9-2016 
 
Matematika:  
Priemerný počet bodov školy: 12,13   Priemerný počet bodov v rámci SR: 10,6    
Priemerná percentuálna úspešnosť:   celoslovenská:  52, 8% našich žiakov: 61,4% 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %): 8,6 
        

Slovenský jazyk a literatúra:   
Priemerný počet bodov školy: 17   Priemerný počet bodov v rámci SR: 15,6    
Priemerná percentuálna úspešnosť:   celoslovenská:  62,6 % našich žiakov: 68,0% 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %): 5,4 
 
 
Údaje o výsledkoch žiakov 5. ročníka dosiahnutých  v celoslovenskom Testovaní 5-2015 
Počet testovaných žiakov školy:52 
Matematika:  
Priemerný počet bodov: 20,10   Priemerný počet bodov v rámci SR: 18,60   
Priemerná percentuálna úspešnosť:   celoslovenská:  61,99 % našich žiakov: 66,99% 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %): 5,00 
        

Slovenský jazyk a literatúra:   
Priemerný počet bodov: 19,62   Priemerný počet bodov v rámci SR: 19,99  
Priemerná percentuálna úspešnosť:   celoslovenská:  66,62 % našich žiakov: 65,38% 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %): -1,24 
 
 
V školskom roku 2015/2016 sa naša škola zapojila do národného projektu elektronického testovania 
žiakov. E-testovania z predmetov MAT a SJL sa zúčastnilo 15 žiakov 5. ročníka. 
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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 904 (50,22) 0 (0) 904 (50,22) 0 
1.B 479 (28,18) 0 (0) 479 (28,18) 0 
1.C 631 (35,06) 0 (0) 631 (35,06) 0 
2.A 810 (36,82) 0 (0) 810 (36,82) 0 
2.B 817 (37,14) 0 (0) 817 (37,14) 0 
3.A 1184 (53,82) 0 (0) 1184 (53,82) 0 
3.B 1029 (44,74) 0 (0) 1029 (44,74) 0 
4.A 680 (29,57) 0 (0) 680 (29,57) 0 
4.B 523 (22,74) 0 (0) 523 (22,74) 0 
5.A 1401 (50,04) 0 (0) 1401 (50,04) 0 
5.B 1327 (51,04) 2 (0,08) 1325 (50,96) 1 
6.A 986 (41,08) 0 (0) 986 (41,08) 0 
6.B             753 (41,83) 0 (0)             753 (41,83) 0 
7.A 1230 (53,48) 0 (0) 1230 (53,48) 0 
7.B 1068 (46,43) 0 (0) 1068 (46,43) 0 
8.A 1097 (47,70) 0 (0) 1097 (47,70) 0 
8.B 1290 (58,64) 6 (0,27) 1284 (58,36) 1 
9.A 2901 (103,61) 2 (0,07) 2899 (103,54) 2 
9.B           2353 (87,15) 0 (0)           2353 (87,15) 0 

Spolu 21 463 (49,91) 10 (0,02) 21 463 (49,91) 4 
§ 2. ods. 1f) 

Činnosť školy v školskom roku 2015/2016 bola realizovaná podľa mesačných plánov školy a 
v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ VV a Š SR na školský rok 2015/2016. 
Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný  v 1. a 5. ročníku podľa inovovaného ŠkVP, podľa 
rámcových plánov a v súlade so ŠVP. Výchovno-vzdelávací proces v 2.-4. ročníku, 6.-9. ročníku bol 
realizovaný podľa ŠkVP, podľa rámcových plánov a v súlade so ŠVP. 
 
 

 veľmi dobré uspokojivé menej uspokojivé neuspokojivé spolu 

I. polrok 437 0 0 0 437 

II. polrok 436 1 0 0 437 

 Pochvaly TU Pochvaly RŠ 
Iné             

ocenenia 
Napomenutia 

TU 
Pokarhania 

TU 
Pokarhania 

RŠ 
1. polrok 85 91 0 3 6 2 

2. polrok 152 87 0 7 8 6 

Spolu 237 178 0 10 14 8 
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Primárne vzdelávanie ISCED 1: 

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

1.ročník 9 2  1  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 1 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
 Spol

u 

5.ročník 5 4    2 2 2  1 5 1  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 2015/2016 pôsobilo na našej škole 32 pedagogických zamestnancov (28 
učiteľov, 3 vychovávateľky v ŠKD, 1 asistentka učiteľa) a 1 odborný pracovník - špeciálna 
pedagogička. V školskom roku 2016/2017 pracovali s deťmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 1 asistentka učiteľa na plný úväzok a 1 asistentka na polovičný úväzok..  
Na škole pôsobilo 8 prevádzkových zamestnancov (1 referentka pre personalistiku a mzdy, 1 
účtovníčka školy, 4 upratovačky, 1 školník/kurič, 1 údržbár pre ZŠ a MŠ). 
  
 Údaje o pracovnom pomere zamestnancov školy 

*Vedúci záujmových útvarov pracujúci  na dohodu, správca siete. 

Pracovný pomer Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

na dobu určitú 6 2 

na dobu neurčitú 25 6 

na dohodu 9* 6 
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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 12 12 6 

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 2015/2016 zapojili ďalej postúpili a našu školu úspešne reprezentovali žiaci  
v rôznych predmetových súťažiach, olympiádach, športových súťažiach, projektoch. 

 
 
 
 

Úväzok Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

základný 27 8 

znížený 5 0 

Druh vzdelávania Počet študujúcich Počet absolventov 

Adaptačné 1 1 

Špecializačné 0 0 

Funkčné 1 1 

Aktualizačné 3 3 

Vlastné aktualizačné 0 0 

Prípravné atestačné 0 0 

Inovačné 0 0 

Špecializačné inovačné 0 0 

Funkčné inovačné 0 0 

Kvalifikačné 0 0 
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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 
zapojili v školskom roku 2015/2016 žiaci s rôznymi úrovňami vedomostí a zručností v matematike a 
informatike.  
Podľa  Plánu práce PK MAT – FYZ – INF – FIG predmetová komisia zorganizovala: 
 
1. súťaže 
a) zapojila žiakov do matematického korešpondenčného seminára MAKS  
(zodpovedná: Mgr. E. Andelová)                                                                                                                                                     
- do súťaže sa prihlásilo:                                                                                                                                    
5. ročník – 5 žiakov (vyučuje Mgr. M. Barthánusová)                                                                                           
6. ročník – 0 žiakov(vyuč. Ing. I. Komperdová)                                                                                                 
7. ročník – 9 žiakov (Mgr. E. Andelová–5 žiakov v 7.A,vyuč. Mgr. M. Barthánusová–4 žiaci v 7.B)                                
8. ročník – 1žiak (vyuč. Mgr. M. Barthánusová)                                                                                                  
9. ročník – 21 žiakov (vyuč. Mgr. E. Andelová)                                                                                                      
-  väčšina žiakov riešia úlohy vo dvojiciach, v tomto období žiaci vyriešili úlohy 3. kola 
- PK organizačne zabezpečuje MAKSÍKA pre žiakov I. stupňa – 22 žiakov, niektorí riešia úlohy so 
spolužiakmi vo dvojiciach, 
 
b) zapojila žiakov do medzinárodného seminára z matematiky TAKTIK (zodpovedná:  Mgr. 
Barthánusová) 
- do súťaže sa prihlásilo: 5. ročník – 1 žiakov- Matej Rafajdus (vyučuje Mgr. M. Barthánusová) 
                                        6. ročník – 0 žiakov(vyuč. Ing. Ľ. Komperdová 
                                        7. ročník – 1 žiak (vyuč. Mgr. E. Andelová) 
                                        8. ročník – 1 žiak (vyuč. Mgr. M. Barthánusová) 
                                        9. ročník – 0 žiakov (vyuč. Mgr. E. Andelová) 
 
-  žiaci majú možnosť riešiť úlohy sami, vo dvojiciach, ale aj v trojiciach. V súčasnosti žiaci riešia 
úlohy 3. série. Výsledky úloh v spolupráci so svojimi vyučujúcimi odosielajú elektronicky. 
 
c) zorganizovala informatickú súťaž  iBobor (zodpovedná: Ing. Ľ. Komperdová) – 11.,12.,13. 
november 2015. 
Žiaci riešili v stanovenom čase (40 minút alebo 30 minút) on-line súťažný test s logickými úlohami  
s rôznou  náročnosťou. Do súťaže sa prihlásilo 198 žiakov 3. – 9. ročníka, súťažili v 3 kategóriách: 
Bobríci 3. – 4. ročník, Benjamíni 5. – 7. ročník a Kadeti 8. – 9. ročník.  
 
Úspešní riešitelia za svoju šikovnosť získali diplom. Boli to nasledujúci žiaci: 
3. ročník: Martin Franek (3.A) 
4. ročník: Adam Verčík (4.A), Noema Roman (4.B) 
6. ročník: Tomáš Málik (6.B) 
7. ročník: Anetta Jankovská (7.B), Ema Prekopová (7.B) 
8. ročník: Lukáš Cabadaj, Marek Gacho, Jakub Sedúch - (8.A), Jakub Šušoliak (8.B) 
9. ročník: Martin Bajaník (9.A), Ivan Okruhlica, Martin Cvacho, Benjamín Vrábel – (9.B), 
 
d) zapojila žiakov do SEZAMu – matematický korešpondenčný seminár (seminár zo zaujímavej 
matematiky)- prebieha letná časť, 1. séria. Žiaci 5. – 9. ročníka dostali zadania 4 úloh, ktoré majú 
vyriešiť do určeného času (zodpovední: vyučujúci matematiky v jednotlivých triedach) 
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e) zapojila žiakov do Matematickej  olympiády – žiaci 5. a 9. ročníka mali odovzdať riešenia 
domáceho kola do 14. decembra 2015.Zapojení  žiaci nesplnili podmienky postupu do obvodového 
kola. Žiaci 6. – 8. ročníka riešia úlohy domáceho kola do 29.2.2016. 
(zodpovední: vyučujúci MAT v jednotlivých triedach) 
 
f) zorganizovala 1.12. 2015 pre žiakov 2. – 5. ročníka vedomostnú súťaž VŠETKOVEDKO 
(zodpovedná za organizáciu súťaže: Mgr. E. Andelová a príslušné triedne učiteľky 2. – 4. ročníka, 
vyučujúca MAT 5. ročníka) 
- zúčastnilo sa jej 25 žiakov: 2. ročník – 9 žiakov; 3.ročník – 11 žiakov; 4. ročník – 4 žiaci 
5. ročník – 1 žiak. Za riešenie testu mohli žiaci získať max 5 smajlíkov = žiak sa stal vtedy 
úspešným riešiteľom. 
Úspešnými sa stalo 16 žiakov.  Úspešní riešitelia boli odmenení diplomami a vecnými cenami. 
Žiačka 2.B triedy Vanesska Mestická obsadila 1.miesto v rámci SR a bola uvedená medzi 
najlepších riešiteľov v rámci Slovenska  do Galérie slávy. 
 
g) zorganizovala školské kolo Pytagoriády (zodpovedná: Mgr. E.Andelová, zrealizovali: vyuč. 
MAT v jednotlivých triedach 3. - 4. a 5. – 8. ročníka) 
- PK zorganizovala v dňoch 8.12.2015 (3.,4.,5. ročník) a  09.12.2015 (6. – 8. ročník) školské kolo 
Pytagoriády. Úlohy riešilo spolu 162 žiakov z II. stupňa, úspešných riešiteľov bolo 9 žiakov 
(navrhnutí do okresného kola). 
 
Za jednotlivé ročníky sa zúčastnilo:  
5. ročník          počet žiakov: 43            úspešných riešiteľov: 3 
6. ročník          počet žiakov: 42            úspešných riešiteľov: 1 
7. ročník          počet žiakov: 42            úspešných riešiteľov: 2 
8. ročník          počet žiakov: 35            úspešných riešiteľov: 3 
 
Do okresného kola ( uskutoční sa 8. a 9. marca) boli navrhnutí nasledovní žiaci: 
5. ročník: Marek Bugáň, Marek Svoboda, Alexandra Komačková 
6. ročník: Tomáš Málik 
7. ročník: Fedor Grenčík, Alexandra Ďurinová 
8. ročník: Dušan Kokosík, Lukáš Novák, Natália Lovásová 
 
 
h) Súťaž 3D bezpečne na bicykli 

Súťaž prebiehala počas prvého polroka školského roku 2015/2016. Zverejnené výsledky sú k 
31.01.2016. 

3D Bezpečne na bicykli  je internetová hra pre deti a mládež - cyklistov. Hra obsahovala cca 40 
rôznych dopravných situácií, ktoré musel účastník cestnej premávky - cyklista správne prejsť v čo 
najkratšom čase v reálnom prostredí. Do súťaže sa prihlásilo 240 škôl, žiaci odohrali 3904 hier. 

Umiestnenie: 
Šimon Akantis (9.A) získal  9. miesto,  89 401bodov – získal tablet 
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku- 3. miesto za počet odohraných hier - 136 hier 
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku – 3. miesto za počet zapojených žiakov - 91žiakov 
 
Šimon Akantis sa zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení 1. ročníka súťaže Bezpečne na bicykli – 
interaktívna 3D hra, ktoré bolo spojené s odovzdaním ceny, 20. apríla 2016 na Detskom dopravnom 
ihrisku RM JET, Bratislavská 80, Trnava. 
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i) Moja família – počítačová hra na zvýšenie finančnej gramotnosti. 
Umiestnenie jednotlivých tried: 
7.A-  54. miesto, 6.B-  71.  miesto, 6.A. – 88. miesto, 5.B-  109. miesto, 7.B- 114. miesto,  
5.A- 120. miesto, 2.B -128. miesto, 2.A- 130. miesto 
 
 
2. celoslovenské merania (zodpovední: Mgr. E. Andelová, vyučujúca MAT v 9.A a 9.B; Mgr. M. 
Barthánusová – vyučujúca MAT v 8.A a Mgr. M. Oslanec – vyučujúci MAT v 8.B) 
 
V spolupráci so ZRŠ zorganizovala: 
a) skúšobné testovanie žiakov 8. ročníka  KOMPARO 2015/2016 z matematiky (testovaní boli 18 
žiaci z 8.A a 17 žiaci z 8.B)  
 
Dosiahnuté výsledky: 
celoslovenský priemer:  64,2% 
priemer školy:               61,4 % ( - 2,8% oproti Ø v SR) 
8.A dosiahla:             Ø 66,1 % ( + 1,9 % oproti Ø v SR ; vyučujúca Mgr. M.  Barthánusová) 
8. B dosiahla:             Ø 56,4 % ( - 7,8 % oproti Ø v SR; vyučujúci Mgr. M. Oslanec) 
 
b)skúšobné testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2015/2016 z matematiky  
(testovaní boli 27 žiaci z 9.A a 26 žiaci z 9.B)  
 
Dosiahnuté výsledky: 
celoslovenský priemer:  60,7% 
priemer školy:               66,0 % (+ 5,3 %  oproti Ø v SR) 
 9.A dosiahla:            Ø 61,7 % ( + 1 %  oproti Ø v SR ; vyučujúca Mgr. E. Andelová) 
 9. B dosiahla:           Ø 70,6 % (+ 9,9 % oproti Ø v SR; vyučujúca Mgr. E. Andelová) 

 

- škola sa výsledkom skúšobného testovania KOMPARO v 9. ročníku z matematiky zaradila 

úrovňou vedomostí žiakov medzi 25% najlepších škôl na Slovensku 

 

3. zabezpečuje prípravu  na celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka z matematiky 

Testovanie 9 – 2016- žiakov rámci záujmových útvarov Matematika pre deviatakov 9.A 

a Matematika pre deviatakov 9.B – záujmové útvary vedie Mgr. E. Andelová 

 

Podľa  Plánu práce PK MAT – FYZ – INF – FIG predmetová komisia v II. polroku školského roka 
2015/2016 zorganizovala/pripravila pre žiakov na nasledujúce akcie: 
 
1. Celoslovenské testovanie a meranie: 
 
a) Testovanie žiakov 5. ročníka (25. 11.2015)v spolupráci so ZRŠ 
 
Celoslovenský priemer (národný priemer) bol  61,99 %, priemerná úspešnosť za Žilinský kraj  
bola 66,4%, priemer školy bol 66,99%  
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol + 5 %.  
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b) Testovanie žiakov 9. ročníka v oblasti finančnej gramotnosti (04.02.2016) 
 
Testovania sa zúčastnilo 21 žiakov 9.A triedy. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v oblasti „Finančná 
zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí”, najslabšie v oblasti „Riadenie rizika a poistenie”. 
 
Celoslovenský priemer (národný priemer) bol  50,63 %, priemerná úspešnosť za Žilinský kraj 
bola 50,96%, priemerná úspešnosť školy bola 51,75% . 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol + 1,12 %.  
 
 
 
c)Pilotné overovanie testovacích nástrojov z matematiky( 23.02. a  24. 02. 2016)v 9. ročníku 
 
Pilotného overovania sa dňa 23.02.2016 zúčastnilo 24 žiakov z 9.A, dňa 24. 02. 2016 sa zúčastnilo 
25 žiakov z 9.B triedy. Žiaci mohli za test získať 20 bodov.V 9.A získali priemerne 9,1 boda na 1 
žiaka; v 9.B získali priemerne 11,2 boda na 1 žiaka.                                                                    
Priemerná percentuálna úspešnosť za školu bola 50,9 %. 
Priemerná percentuálna úspešnosť žiakov v 9.A bola 45,6%, v 9.B bola 56%. 
Celoslovenský priemer z pilotného overovania nebol zistený.  
 
d)  Testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky Testovanie 9  - 2016: 
 
Celoslovenský priemer  52,8 %, priemer školy 61, 4 %.  
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol + 8,6%. 

Obe triedy pripravovala Mgr. Andelová 

 

2.  Zapojenie a umiestnenie žiakov v súťažiach: 

PK sa už niekoľko rokov ponúka žiakom široké spektrum matematických súťaží a informatických 
súťaží a olympiád. Úspechom pre PK je, že do súťaží sa zapojili aj v školskom roku 2015/2016 žiaci 
s rôznymi  úrovňami  vedomostí a zručností v matematike a  informatike.  
 
 
a) celoslovenský matematický korešpondenčný seminár MAKSÍK, MAKS  
 - spolu sa zapojilo 58 žiakov – 22 žiakov z 1.stupňa (MAKSÍK), 36 žiakov z 2. stupňa (MAKS) – 
niektorí žiaci úlohy riešili vo dvojiciach;  
 Žiaci z I. stupňa riešili úlohy v 5 kolách a  odpovede posielali na papierovom odpovedníku. Žiaci 
na druhom stupni riešili úlohy v 10 kolách a posielali odpovede cez počítač.Organizačne súťaž 
zabezpečovala počas celého roku Mgr. Andelová.   
 - počet riešiteľov/úspešní riašitelia: 
5. ročník: 5žiakov/2 žiaci 
7. ročník: 9 žiakov/ 8 žiakov 
8. ročník: 1 žiak/1 žiak 
9. ročník: 17 žiakov/9 žiakov 
Niektorí žiaci súťaž nedokončili, lebo v stanovenom termíne neposlali vypracované úlohy. 
 
b) PYTAGORIÁDA – okresné kolo  
Do okresného kola sme nedostali pozvánku, hoci riaditeľka CVČ Žilina pozvánku poslala. 
                                                                                                                                                                                                                             
c)  medzinárodný seminár z matematiky TAKTIK  
- organizačne zabezpečovala 4 kolá  Mgr. M. Barthánusová 
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d) medzinárodná matematická súťaž  KLOKAN, 21.03. 2016 
- prihlásilo sa 157 žiakov ( z I. stupňa 57 žiakov, z II. stupňa 100 žiakov), súťaž riešilo 155 žiakov 
(58 žiakov z I. stupňa, 97 žiakov z II. stupňa) 
- prihlásení/úspešní riešitelia 
5. ročník: 11 žiakov/ 1 úspešný riešiteľ – Ondrej Blaško (5.A) 
6. ročník: 11 žiakov/ 2 úspešní riešitelia – Tomáš Málik (6.B), Šimon Hliník (6.B) 
7. ročník: 21 žiakov/ 0 úspešných riešiteľov  
8. ročník: 11 žiakov/ 0 úspešných riešiteľov  
9. ročník: 43 žiakov/ 5 úspešných riešiteľov – Igor Andel, Martin Cvacho, Rene Lacko,   
Lukáš Málik, Ivan Okruhlica – všetci žiaci z 9.B 
 
Za školského šampióna v riešení úloh KLOKANKA,KLOKANA v školskom roku 2015/2016 bol 
organizátormi (Talentída, n. o. Bratislava) určený žiak 3.A triedy Martin Franek (dosiahol 
úspešnosť100,0 %) .Obsadil 1. - 77. miesto v rámci Slovenska. 
 
 

Zdravotnícka výchova a dopravná výchova 
 

 
Mgr. Katarína Dominiaková a pani Renáta Novosadová sa zúčastnili zdravotníckeho výcviku – 
Kurz prvej pomoci, ktorý organizoval Slovenský Červený kríž v Žiline dňa 27.04.2016. Obe 
zamestnankyne školy získali preukaz, ktorý ich oprávňuje poskytovať prvú pomoc žiakom 
a ostatným zamestnancom, preškolenie bude v roku 2018. Naučili sa 1. pomoc pri popálenine, 
poleptaní kyselinou alebo zásadou, zlomenine, pri topení sa, naučili sa oživovať dýchaním z úst do 
úst, precvičili si nepriamu masáž srdca a prvú pomoc pri dusení sa. 
 
Regionálna súťaž mladých zdravotníkov– zameranie na poskytnutie prvej pomoci prakticky aj 
teoreticky, test o darcovstve krvi a Červenom kríži. Súťaž družstiev mladých zdravotníkov sa 
uskutočnila 24. mája 2016 sa na Základnej škole V. Javorku v Žiline. Našu školu reprezentovali za 
druhý stupeň Mária Gáborová, Simona Hrušková, Andrej Akantis, Samuel Akantis, Šimon 
Akantis - žiaci deviateho ročníka. Súťaže sa zúčastnilo trinásť základných škôl. Žiaci si preverili 
testom svoje vedomosti z histórie Červeného kríža a poskytovania prvej pomoci. V praktickej časti 
ukázali svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri resuscitácii zraneného, pri otvorenej 
zlomenine, pri poranení elektrickým prúdom, pri epileptickom záchvate, pri poranení hlavy a ruky. 
Po súťaži nasledovalo vyhodnotenie. Naše družstvo získalo 3. miesto.         
 
Žiaci školy sa zapojili do súťaže Mladého záchranára –zážitkové vyučovanie, v triedach si žiaci 
precvičili  pomoc pri poranení a obväzovanie a prenos raneného.  
 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra 
 
Predmetová komisia priebežne rozvíja 3 hlavné úlohy: 
 

• Rozvíjanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a k literatúre. 

• Rozvíjanie práce s informáciami a schopnosť argumentovať. 

• Rozvíjanie schopnosti čítať s porozumením a čitateľskú gramotnosť. 
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     Na vyučovacích hodinách SJL žiaci pracujú na projektoch, pripravujú a prezentujú projekty, 
zúčastňujú sa na súťažiach organizovaných školou i mimoškolských, pravidelne na hodinách 
pracujú so slovníkmi, s krásnou literatúrou, mnohí sú členmi KMČ a ALBATROSU, venujú sa 
vlastnej literárnej tvorbe, navštevujú kultúrne i divadelné predstavenia v Mestskom divadle v Žiline. 
V tomto školskom roku veľmi dobre prebiehalo objednávanie kníh prostredníctvom ALBATROSU, 
žiaci si objednali knihy vo veľkom počte. 
 

Vyhodnotenie úloh, projektov a súťaží žiakov 
 
október 2016 
Obvodné kolo olympiády zo SJL – II. miesto, Matej Novosad, IX.B 
literárne práce – Čo pre mňa znamenajú starí rodičia (Adela Prekopová, Tomáš Williger – IX.B, 
Timea Jedličáková, Ondrej Blaško – V.A) 
 

apríl 2016 – Víkend neprečítaných kníh 
Dňa 25.04.2016 boli vyhlásené výsledky akcie pre žiakov 1. – 9. ročníka pod názvom Víkend 
neprečítaných kníh. Piati ocenení žiaci získali nákupné poukážky v hodnote 10,- eur na nákup knihy 
v kníhkupectve, 6 žiaci dostali knihy. Finančne v hodnote 50,- eur prispelo ZRŠ. Akcia splnila svoj 
cieľ, žiakov zaujala a podporila čítanie u žiakov. 
 
Výsledková listina žiakov 
Mária Zatráková, 7.A, Martina Halečková, 1.A, Martina Štefúnová, 7.A, Branislav Dominiak, 3.A, 
Aneta Poliaková, 7.A, Simona Ferjancová, 7.B, Kristína Ďurčová, 7.A, Petra Cáderová, 7.B 
Adriána Michalčíková, 9.A, Mária Beniačová, 1.A, Lenka Cvachová, 7.B 
 
máj 2016 – Školská literárna súťaž –„ Splnil sa mi sen, stretol som sa so svojím idolom“ 
 
     V tomto školskom roku PK zorganizovala už IX. ročník školského kola literárnej súťaže, aby 
podporila tvorivé písanie u žiakov našej školy. Do súťaže sa zapojilo 68 žiakov 1. – 9. ročníka 
(zoznam žiakov v prílohe). Každý žiak dostal diplom a sladkosť, ktorú zaplatilo ZRŠ. Súťaž 
organizačne zabezpečila Mgr. Vojteková v spolupráci s vyučujúcimi PK SJL. 
     Účasť žiakov bola dobrá, slabšia bola úroveň. Lepšia bola účasť žiakov 1. stupňa. Súťaž bude 
vyhodnotená koncom októbra 2016. Práce boli zaslané do 30. júna 2016 a školu budú reprezentovať 
práce žiačky Niny Kožiakovej z 3.A triedy a Simony Trnkovej zo 7.B. 
 
jún 2016 – Čitateľský maratón – Čítajme si 2016 
 
     Aj v tomto školskom roku sme sa ako škola zapojili do projektu Linky detskej istoty pod názvom 
Čítajme si 2016. Pôvodne sa do podujatia prihlásilo 431 žiakov zo všetkých tried našej školy. 
Výsledný počet zapojených žiakov bol 357. Každý žiak sa zapojil, získal od Linky detskej istoty 
záložku do knihy ako spomienku na deň, keď prispel k prekonaniu celoslovenského rekordu 
z minulého roka. Podujatie organizačne zabezpečila Mgr. Vojteková s triednymi učiteľmi 
a vyučujúcimi SJL. 
 
Formy práce na rozvíjanie mimočítankovej literatúry 

• 5. ročník – Kniha detstva mojich rodičov, čítanie nepovinnej literatúry, vedenie Čitateľských 
denníkov 

• 6. ročník – Pátranie po dobrodružstve 

• 7. ročník – Keď čítanie nie je trestom 

• 8. ročník – Minulosť i budúcnosť – i vtedy žili a budú žiť ľudia 
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• 9. ročník – Láska a domov v literatúre našich a svetových autorov 

 
 

Mimočítankové čítanie 

 V rámci predmetu SJL na 1. i 2. stupni sa zameriavame na rozvoj čitateľskej gramotnosti vo 
všetkých ročníkoch. Texty sú zamerané najmä na prácu s textom a  čítanie s porozumením. V 
jednotlivých ročníkoch realizujeme mimočítankové čítanie a  v V.A a  IX.B  si žiaci robia záznamy 
do čitateľských denníkov. V iných triedach žiaci vypracujú z prečítanej knihy projekt, ktorý 
následne prezentujú pred celou triedou. Týmto vedieme žiakov k samostatnosti, vštepujeme im 
vzťah ku knihe a získavanie nových informácií prostredníctvom krásnej literatúry.  

 Každý mesiac žiaci V.A riešili úlohy v literárnom časopise Slniečko, zapájali sa do súťaží po d 
vedením PaedDr. M. Filovej. Žiačka Dominika Tichá z V.A bola úspešnou riešiteľkou v súťaži 
O slniečkárský  bicykel a vyhrala dievčenský bicykel. 

Exkurzia v 5. ročníku (PaedDr. M. Filová, Mgr. O. Kiššová) – Slovenské národné múzeum, 
Národný cintorín  

Literárne súťaže 

Štúrov Zvolen – súťaže sa zúčastnili žiak Matej Rafajdus z 5. A triedy, ktorý sa umiestnil na 2. 
mieste a Silvia Matejčíková, žiačka 8.B triedy, ktorá získala 3. miesto vo svojej kategórii. 

Súťaž - Čo pre mňa znamená starý otec/stará mama - literárna súťaž -  vyhodnotenie súťaže 
neprebehlo, nebola zaslaná výsledková listina. 

Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva - zapojili sa triedy V.A a IX.B. Téma žiakov zaujala a 
zaujala ich aj téma Svätopluk vo virtuálnom svete - čakáme na vyhodnotenie. Do tejto súťaže sa 
zapojili Ivan Okruhlica, Matej Novosad, Adela Prekopová, Martin Cvacho - IX.B a Ondrej Blaško, 
Erika Vráblová - V.A trieda. 

Žiaci sa zapojili aj do  moderovania školských akcií Vianočné tajomstvo, Imatrikulácie prvákov, 
Rozlúčka s deviatakmi. 

 

Výchovné predmety 

Telesná výchova 
 

• Volejbalový turnaj dievčat – sa uskutočnil 23.3.2016 v Žiline v ZŠ Karpatská. Turnaja sa 
zúčastnilo 6 družstiev. Hralo sa v skupinách každý s každým, naše žiačky obsadili 3. miesto: 
Adela Prekopová (9.B), Ema Prekopová(7.B), Vanesa Kulmanová (9.B), Emma Ďuranová 
(9.B), Martina Štefúnová (7.B), Aneta Jankovská (7.B), Júlia Ďugelová (8.A), Kristína 
Ripelová (8.A) – žiačky pripravoval PaedDr. P. Húšťava, PhD. 
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• Dni nádeje 2015 

• Hokejbalový turnaj v Kysuckom Novom Meste 

• Beh 17. novembra 

• Mikulášsky volejbalový turnaj v Belej 

• Školský futbalový turnaj žiakov (PaedDr. P. Húšťava, PhD.) – 31.3.2016-  zápasy sa 
odohrali na multifunkčnom ihrisku našej školy. Družstvá tvorili kolektívy tried 1+5 (2 
náhradníci). Odohralo sa 12 duelov, systémom každý s každým.  

Umiestnenie: 1.miesto: 9.A, 2.miesto: 8.B, 3.miesto: 9.B 

• Volejbalový turnaj dievčat (PaedDr. P. Húšťava, PhD.)  – sa uskutočnil 7.4.2016 na ZŠ 
v Strečne. Zúčastnili sa 4. družstvá. Naše hráčky Ema Prekopová(7.B), Vanesa Kulmanová 
(9.B), Emma Ďuranová (9.B), Martina Štefúnová (7.B), Aneta Jankovská (7.B), Júlia 
Ďugelová (8.A), Kristína Ripelová (8.A), Sušienková Lívia (9.B), Matejčíková Silvia (8.B), 
Vráblová Diana (9.A), Mária Gachová (9.A) obsadili posledné, 4. miesto.  

• Beh do strečnianských hradných schodov 26.5.2016 (Mgr. Monika Staňová, Mgr. Jana 
Milová) – zúčastnilo sa ho 26 žiakov 4. -9. ročníka. Súťaž organizovala Žilinská univerzita. 
Žiak 4.A triedy Matej Chebeň sa umiestnil na 1. mieste vo svojej kategórii. 
 

• Základný lyžiarsky výcvik – 7. ročník 
 
Lyžiarsky výcvik – zjazdové lyžovanie je súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy, 
je účinným prostriedkom pri plnení zdravotnej, sociálnej a rekreačnej činnosti žiakov. Žiaci 
sa naučili základné techniky zjazdového lyžovania – zjazd priamo, jazda v obojstrannom 
prívrate po spádnici – v pluhu, jazda na vleku, jazda šikmo svahom, odšliapavanie, 
zosúvanie. Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka sa uskutočnil pod vedením Mgr. 
Moniky Staňovej, PaedDr. Petra Húšťavu, PhD. a externého dozoru, ktorý vykonával Mgr. 
Miroslav Pravdík. Žiaci boli rozdelení do 3 skupín – pokročilí, stredne pokročilí lyžiari 
a lyžiari začiatočníci. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v Terchovej – Paseky, Gavurky. Žiaci 
boli ubytovaní v Hoteli Gold. 

 
 

• Zdokonaľovací plavecký výcvik – 5. ročník 
V dňoch 18.04. -22.04.2016 sa uskutočnil zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 5. 
ročníka v Mestskej plavárni v Žiline. Výcvik bol organizovaný pod vedením 
kvalifikovaných inštruktorov Plaveckej školy Nereus. Žiaci boli rozdelení podľa výkonnosti 
do 4 skupín. Každú skupinu si podľa plánu viedol pridelený inštruktor, ktorý so žiakmi 
vykonával rôzne činnosti (ponory, skoky, lovenie predmetov z dna bazéna, detské hry, 
plávanie na výdrž, ...) a snažil a žiakov motivovať na lepšie výkony. Žiaci boli 
disciplinovaní, čo potvrdili aj inštruktori. Na konci kurzu získali ohodnotenie svojich 
výkonov v podobe MOKRÉHO VYSVEDČENIA a tiež CD s fotografiami z výcviku. 
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• Základný plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka – jún 2016 - Výcvik bol organizovaný 
pod vedením kvalifikovaných inštruktorov Plaveckej školy Nereus, pedagogický dozor 
vykonávala Mgr.Ľubica Brennerová a Mgr. Jana Belková. 
 
 

• Olympijský deň (Mgr. Ľubica Brennerová, PaedDr. Monika Filová, členovia Olympijského 
výboru Žilina) – 10. júna 2016 sa na školskom dvore a ihrisku uskutočnil už jeho 2. ročník. 
Aj takto sme si pripomenuli blížiace sa letné olympijské hry v Rio de Janeiro. Žiaci od 1. -9. 
ročníka si mohli zmerať svoje sily v rôznych tradičných (skok z miesta, beh na 60m, štafeta, 
hod kriketovou loptičkou, ...) ale i netradičných disciplínach (lyžovanie na tráve, slalom, 
člnkový beh, ...). Najlepší žiaci si mohli vystúpiť na stupne víťazov  a byť odmenení aj 
medailami aj vecnými cenami. Akciu finančne podporil zriaďovateľ školy a Výbor 
rodičovského združenia. 

 
Náboženská výchova 
 

 
• Zber použitých poštových známok – akcia dlhodobá (Mgr. Mária Rafajdusová) 

• Dekanátne kolo Biblickej olympiády 2016 – 10. marca 2016 sa na našej škole uskutočnilo 
dekanátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 8 trojčlenných družstiev z 8 škôl. 
Prišli žiaci zo Stráňav, Dolnej Tižiny, Varína, Terchovej, Strečna, Gbelian, Brodna a Belej. 
Z našej školy nás reprezentovali Ondrej Blaško z 5.A a Simona Hrušková. Tretí člen chýbal 
z dôvodu lekárskeho vyšetrenia. Žiaci riešili 5 druhov úloh s rôznou tematikou. Riešili 
testovú úlohu – zakrúžkuj správnu odpoveď, rozhodni, či výrok správny alebo nesprávny, 
riešiť krížovku, pracovať s obrazmi a pod. Úlohy boli naozaj náročné.  
Vyhodnotenie:  
1.miesto: ZŠ Dolná Tižina – 82b 
2.miesto: Spojená škola Belá – 75,5b 
3.miesto: ZŠ Brodno – 73b 
Všetci žiaci boli odmenení vecnými cenami a diplomami za účasť a osobitne boli odmenení 
žiaci za 1. -3. miesto. Ceny financovali kňazi jednotlivých farností. Žiakov na olympiádu 
pripravovala Mgr. Mária Rafajdusová, ktorá zároveň dekanátne kolo BO pripravila. 
 

• Exkurzia v kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne – pre 5. ročník (Mgr. M. Rafajdusová) 
18. marca 2016 boli žiaci 5. ročníka na exkurzii vo farskom kostole vo Varíne. Boli si 
pozrieť bohoslužobné predmety, rúcha, liturgické knihy a ďalšie liturgické predmety. Na 
vlastné oči si pozreli to, o čom sa učia na hodinách NBV. Dozvedeli sa, že kostol je 
významná kultúrna pamiatka, že pochádza z 12. -13. storočia a že je to jeden z najstarších 
kostolov v okolí. Bol v ňom pokrstený Juraj Jánošík a nachádza sa tu aj vzácna kamenná 
krstiteľnica. Veľkým prekvapením bolo, keď zistili, že pod kostolom sa nachádzajú krypty, 
kde sú pochované malé deti, zámožní ľudia, kňazi a má tam aj hrobku rod Pongrácovcov.  
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Občianska náuka 
 
Olympiáda ľudských práv – školské kolo, určená pre žiakov 6. -9. ročníka. Zúčastnilo sa 38 
žiakov, ktorí riešili rôzne modelové situácie - Mgr. Kristína Chobotová 
 
                     1.miesto: Koššúthová Adriána 8.A 
                     2.miesto: Digaňa Martin 8.A 
                    3.miesto: Sedúch Jakub 8.A 
 
 
Výtvarná výchova 
 

Výtvarné súťaže:  
• Hasiči budúcnosti (marec 2016) – 1. miesto a postup do celoslovenského kola získali 

Petra Cáderová (7.B) a Viktória Jánošková (7.B) – žiakov pripravovala  Mgr. Kristína 
Chobotová 

• 4 živly + človek = ? (apríl 2016) – výtvarná súťaž zameraná na ochranu prírody. Téma 
veľkým aj malým autorom dáva priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a o vzťahu 
ľudí k nej – Mgr. Kristína Chobotová 

• Moje ľudské práva (máj 2016) – žiaci ľubovoľnou výtvarnou technikou tvorili plagáty 
na témy: Život zdravotne postihnutých – žiaci sa aj „výtvarne“ zamysleli nad 
každodenným zložitým životom osôb so zdravotným postihnutím a ich snahe 
o integráciu (pripútaných na invalidný vozík, sluchovo či zrakovo postihnutých, ....) 

 Sloboda prejavu sa týka aj mňa – žiaci sa zamýšľali nad právom slobodne sa 
vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ich týkajú –napr. sloboda vyhľadávať 
a rozširovať informácie – Mgr. Kristína Chobotová 
 

• Olympijské symboly. Odkaz Slovenska olympijskému RIU de Janeiro. Slovensko 
a Hry XXXI. Olympiády Rio de Janeiro 2016 (jún 2016) – téma: nakresliť symbol 
regiónu, v ktorom žijú v spojení s olympijskými symbolmi (olympijská vlajka, 
olympijský oheň, športovci, ...),  očami detí na Slovensku zachytiť olympijské hry, 
olympijské symboly a prepojenie symbolov regiónov Slovenska a Ria de Janeiro. Po 
skončení súťaže bude pripravená mozaika, ktorá bude vystavená na slávnostnom sľube 
členov Slovenského olympijského tímu Rio 2016, v olympijskej dedine a v Slovenskom 
reprezentačnom dome v Rio de Janeiro počas konania olympijských hier. V mozaike 
bude zastúpený každý z 21 regiónov Slovenska (sídla olympijských klubov). Naši žiaci 
sa umiestnili: 

1. miesto: Androvičová Martina 8.A 
2. miesto: Androvičová Anna 7.A 
3. miesto: Cáderová Petra 7.B   
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• Naša obec – naša miestna akčná skupina (jún 2016) – 3. ročník výtvarnej súťaže pre 
žiakov základných škôl regiónu miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina. Cieľom 
súťaže je dať deťom priestor výtvarne stvárniť svoju obec, prírodu, pamiatky, tradície 
a kultúru v našom regióne, ako aj projekty a aktivity miestnej akčnej skupiny. 
1. miesto: Nikola Trnková, 5.B 

 
• Medové umenie (jún 2016) – cieľom súťaže je prostredníctvom výtvarného prejavu 

viesť mladých ľudí k ochrane životného prostredia, vytváraniu vzťahu k prírode v ktorej 
má nezastupiteľné miesto včela medonosná.  
 
2. miesto: Ema Mária Ševčíková, 2.B (Mgr. Anna Synáková) 

 
 
 
Hudobná výchova 
 
Výchovný koncert – populárna slovenská i svetová hudba (pop-music) pre žiakov 1. -9. ročníka 
v MKS vo Varíne 
 
Technika/Svet práce 

• starostlivosť o kvetinové záhony, hrabanie trávy a úprava školského pozemku  
 

 
Protidrogová prevencia 
 
V novembri a v decembri 2015  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. 
december  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 2016. 
 
V novembri 2015 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. 
 
V školskom roku 2015/2016 bol pripravený pre žiakov II. stupňa – 5. ročník cyklus prednášok 
s protidrogovou tematikou pod vedením pána Pavla Prekopa z občianskeho združenia Slovensko 
bez drog. Spätná väzba žiakov bola vyhodnotená agentúrou. Prednášky boli nielen poučné, žiaci sa 
mohli zapájať, diskutovať o pálčivých problémoch. 
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Environmentálna  výchova  
 

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

- obdobie konania aktivity  september- október 2016 

názov aktivity  Kvetinová výzdoba tried 
Žiaci si na začiatku školského roku zútulnili priestory triedy črepníkovými kvetmi, o ktoré sa starali 
počas celého školského roka. 
za priebeh aktivity zodpovedal: triedni učitelia 
 
 – obdobie konania aktivity  september- október 2015 
názov aktivity  projekt „Moje obľúbené zvieratko“ 
Žiaci na hodinách prírodovedy a výtvarnej výchovy vytvorili projekty na tému „Moje obľúbené 
zvieratko“, z ktorých vytvorili nástenky vo vlastných triedach 
za priebeh aktivity zodpovedal: učitelia I. stupňa 
 
 
 – obdobie konania aktivity  november- december  2015 
názov aktivity  Výroba kŕmidiel 
Chlapci na hodinách THD vyrobili z dreva kŕmidlá pre vtáky. 
 za priebeh aktivity zodpovedal: Ing. Ľ. Komperdová 
– obdobie konania aktivity  marec 2016 
 
názov aktivity  Deň vody 
Pri príležitosti Dňa vody sa uskutočnila v škole rozhlasová relácia s danou tematikou. Žiaci 6. 
ročníka robili v priebehu mesiaca na hodinách biológie rôzne eko aktivity a eko hry na tému vody a 
kolobehu vody na Zemi. 
za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Romančíková, Mgr. M. Barthánusová 
 
 – obdobie konania aktivity január- marec 2016 
názov aktivity  Zelený svet  
Zelený svet je súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorej tohtoročnou témou boli „Parky  a 
záhrady - najlepšie miesta pre oddych“. Do súťaže sme poslali približne 20 výtvarných prác I. 
stupňa, za priebeh aktivity zodpovedal: učitelia VYV 
 
– obdobie konania aktivity február -apríl 2016 
názov aktivity  Ekofoto 2016  
Cieľom súťaže je zachytiť pomocou fotografie prírodu v jej plnej kráse. V tomto školskom roku 
bolo do súťaže zapojených 32 fotografií. Na 1. mieste sa umiestnila fotografia žiaka Martina 
Cvacha z 9.B. Žiaci na prvých piatich miestach boli ocenení vecnými cenami.  
za priebeh aktivity zodpovedal: učitelia VYV 
 
– obdobie konania aktivity  február- apríl 2016 
názov aktivity  Olympiáda o životnom prostredí EnvirOtazníky 
V šk. roku 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 
približne 70 žiakov našej školy. Najlepšie sa umiestnila žiačka Alexandra Komačková z 5.A, ktorá 
získala 49 bodov zo 60, za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Barthánusová, Mgr. E. Andelová  
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– obdobie konania aktivity  marec 2016 
názov aktivity  Tajomstvo stromu 
Tajomstvo stromu je výtvarná súťaž vyhlásená organizáciou Strom života, do ktorej sa zapojili 
žiačky Adriana Koššuthová (8.A) a Mária Anna Zatráková (7.A), ktorá za svoju prácu získala 
diplom a vecnú cenu. 
 za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Romančíková 
 
– obdobie konania aktivity  apríl 2016 
názov aktivity  Svetový deň Zeme. 
Počas Svetového dňa Zeme učitelia a žiaci pracovali na vyučovacích hodinách s rôznym učebným 
materiálom s danou tematikou. Žiaci na I. stupni čítali rozprávky s témou znečisťovania Zeme, 
riešili pracovné listy (slovenský jazyk, matematika,...) Žiakom vyšších ročníkov bola daná 
problematika sprostredkovaná pomocou prezentácie, diskusie a spoločným riešením testových 
otázok  o životnom prostredí. Na hodinách informatiky hrali interaktívne hry, kde sa učili ako 
chrániť životné prostredie a šetriť elektrickú energiu.  Na škole sa uskutočnila rozhlasová relácia, 
ktorá žiakov upozornila na  dôležitosť ochrany našej planéty.  
za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Barthánusová , všetci učitelia 
 – obdobie konania aktivity  jún 2015 
 
 
názov aktivity  Starostlivosť o kvetinový záhon  
Žiaci sa na hodinách SEE starali o kvetinový záhon pred hlavným vchodom ZŠ.  
za priebeh aktivity zodpovedal: Ing. Ľ. Komperdová  
 
– obdobie konania aktivity  počas šk. roka 2015/2016 
názov aktivity  Zber plastových vrchnákov 
Do zberu plastových vrchnákov sa v tomto školskom roku zapojili takmer všetky triedy. Najviac 
kilogramov nazbierala trieda 6.A. Plastové vrchnáky budú darované občianskemu združeniu 
Trdielko, za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Barthánusová 
 
– obdobie konania aktivity počas šk. roka 2015/2016 
názov aktivity  Zber papiera 
Počas šk. roka 2014/205 sa vyzbieralo 6736 kg papiera. Najviac kilogramov papiera priniesol žiak 
Pavol Chabada z 2.B a najusilovnejšou triedou v zbere papiera stala 3.A Najšikovnejší žiaci 
a najlepšia trieda boli ocenení atraktívnymi vecnými cenami.  
za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. Barthánusová, nepedagogickí pracovníci  
 
– obdobie konania aktivity  počas šk. roka 2015/2016 
názov aktivity  Zber použitých bateriek  
Žiaci mali možnosť priniesť staré batérie do školy. Najviac bateriek priniesla trieda 5.A. Vyzbierané 
baterky boli odoslané do súťaže Recyklohry. 
za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Barthánusová 
 
– obdobie konania aktivity  počas šk. roka 2015/2016 
názov aktivity  Nástenka EkoKomiksy 
Obrázky ekokomiksov vtipne podali žiakom environmentálnu problematiku súčasnej doby. 
za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr.M. Barthánusová 
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– obdobie konania aktivity  počas šk. roka 2015/2016 
názov aktivity  Envitalent 
Envitalent je biologická súťaž pre žiakov základných škôl, ktorá je kvalitnou prípravou detí a 
mládeže na biologickú olympiádu. Súťaž pozostáva zo 6 kôl. Žiak Branislav Dominiak z 3.A sa 
v 3. kole umiestnil na 3. mieste, za čo bol odmenený vecnou cenou a diplomom Rady Stromu 
života, za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Romančíková 
 
Cudzie jazyky 
 
 
V školskom roku 2015/2016 bolo cieľom PK cudzích jazykov cielene rozvíjať tieto tri hlavné úlohy: 
 
1. Rozvíjať u žiakov komunikačné zručnosti, schopnosť vyjadrovať sa písomne a ústne, rozvoj 

posluchu hovoreného slova  
2. Rozvíjať u žiakov prácu s informáciami – tvorba projektov,  posterov 
3.   e-Twinning – rozvíjať spoluprácu s inými školami 
 
 
 Formy práce na podporu rozvíjania hlavných úloh:  
 

1) Besedy, dramatizácia, vedomostné kvízy, olympiády, rozhlasové relácie, interview. 
2) Príprava a prezentácia projektov; príprava referátov, prezentácií, posterov; práca so slovníkmi; práca 

s časopismi , novinami,  hodiny CUJ v knižnici, v jazykových laboratóriách 
   Listy priateľom, mailová komunikácia, zapájanie sa do súťaží a olympiád v cudzom    jazyku 
Učivo v jednotlivých triedach a jednotlivých ročníkoch bolo preberané v súlade so 

schválenými 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 cudzom jazyku. 
Vyučujúce cudzích jazykov využívajú jazykové laboratórium na rozvoj posluchu, 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 zábavnou formou, alebo testami 
pri ktorých získali aj okamžitú spätnú väzbu. Vyučujúce na hodinách anglického jazyka používali 
tieto učebnice: Busy Bee (1. ročník), First Friends (2. ročník),  Family a Friends (3.,4. ročník),  
Project (5.- 9. ročník) 
  

Učivo v jednotlivých triedach a jednotlivých ročníkoch bolo preberané v súlade so schválenými 
tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi. Na vyučovaní CUJ sa vyučujúce zameriavajú na rozvoj 
komunikačných schopností žiakov. Na každej vyučovacej hodine sa snažili vhodným motivačným 
rozhovorom navodiť cudzojazyčnú atmosféru, komunikovať v cudzom jazyku. 
Vyučujúce cudzích jazykov využívajú jazykové laboratórium na rozvoj posluchu, interaktívne tabule 
na rôzne aktivity, týkajúce sa vyučovania CUJ, počítačové učebne kde pracujú s edukatívnymi CD, 
a žiaci si tak mohli lepšie precvičiť či upevniť svoje vedomosti zábavnou formou, alebo testami pri 
ktorých získali aj okamžitú spätnú väzbu. 
 
• V septembri 2015 – 23.9.2015 sa na našej škole konali aktivity v rámci Európskeho dňa jazykov. 
Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho 
dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora žiakov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú 
svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ. Žiaci absolvovali rôzne jazykové aktivity, PP 
prezentácie, kvízy, besedy, či on-line aktivity. 
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• V rámci Európskeho dňa jazykov sa konalo divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre žiakov 
3. – 9. roč.  – Bratia Grimmovci – The Grimm brothers. Predstavenie bolo prevedené vo dvoch 
úrovniach, pre ž. 3.-5. ročníka a pre ž. 6.-9. ročníka. Bolo prevedené zaujímavou a pútavou formou, 
žiaci si rozšírili slovnú zásobu a precvičili komunikačné zručnosti. 
 
•V októbri 2015 sa uskutočnili otvorené hodiny výučby anglického jazyka, ktoré si pre žiakov 
pripravil native speaker Paul z Veľkej Británie, v rámci projektu English One, do ktorého sa zapojili 
žiaci našej školy pod vedením Mgr. Jany Milovej a Mgr. Márie Halečkovej. Žiaci 9.a 7. ročníkov mali 
možnosť využiť svoje jazykové znalosti a precvičiť si konverzáciu v anglickom jazyku. 
• Žiaci sa v rámci projektu English One zapojili aj do súťaže na portáli Planéta vedomosti. Žiaci 
postupne vypracovali 10  testov, ktoré následne p. učiteľky zaregistrovali a zaslali do súťaže. 
•V októbri 2015 , dňa 24.11.2015  sa žiaci 6. ročníkov zúčastnili exkurzie do Britského centra 
Krajskej knižnice v Žiline. Pre žiakov bola pripravená prezentácia spojená s aktivitami, pod názvom 
Londýn, ako ho nepoznáme. Žiaci si rozšírili svoje vedomosti, slovnú zásobu a oboznámili sa 
s cudzojazyčným oddelením Krajskej knižnice v Žiline. 
 
V mesiaci december 2015 vyučujúce cudzích jazykov pripravovali vyučovacie hodiny, ktoré boli 
venované tradícií Vianoc v Anglicku, v Amerike, v Nemecku. Naučili sme žiakov vianočné piesne 
veku primerané v jednotlivých ročníkoch. 
 
•V decembri 2015 prebehlo školské kolo olympiády ANJ, v dvoch kategóriách: 1. kategória: 1A – 
6.-7.ročník, a kategória: 1B, pre 8.-9. ročník. 
 Najúspešnejší riešitelia: Halečková Natália, 8.A v kategórii 1B, a Jánošková Viktória, 7.B v kategórii 
1A.  
Tieto žiačky sa zúčastnili okresného kola v Žiline v januári 2016. Halečková Natália, 8.A sa 
umiestnila na 17.mieste, a Jánošková Viktória, 7.B na 20.mieste. 
 
• e- Twinning – žiaci 6. a 7. roč. vytvorili vianočné pozdravy a odoslali ich partnerskej škole 
v Poľsku. Žiaci z partnerskej školy zase poslali pozdravy našim žiakom. Žiaci pokračujú v práci 
v rámci e- twinningu, pripravujú si krátke vizitky o sebe, aby sa navzájom lepšie spoznali. 
 
Vyučujúce pracujú v súlade s TVVP, nevyskytol sa závažný problém. 
Adaptácia žiakov v 1. a 5. ročníku vo výučbe cudzích jazykov prebieha bez komplikácii. 
Ku integrovaným žiakom pristupujeme individuálne, pripravujeme im testy a úlohy a spolupracujeme 
so špeciálnou pedagogičkou.  
 
•Dňa 19.04. 2016 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, v počte 19, ktorí 
boli rozdelení do 3. kategórií. V prvej kategórii 2. – 4. ročník zvíťazila Júlia Chytilová zo IV.B triedy. 
V kategórii 5. – 7. ročník bola najlepšia Tereza Schrollová zo VI.B triedy a v kategórii 8. – 9. ročník 
boli udelené dve druhé miesta: Lenka Pekarová a Michaela Dikošová z IX.A triedy. Víťazi boli 
odmenení vecnými cenami a postúpili do mestského kola v Žiline.  
Michaela Dikošová našu školu reprezentovala na mestskom kole v Žiline. 
 
 
• 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. Keďže aj my chceme, aby vedel ako sa u nás máme, 
rozhodli sme sa mu napísať. Žiaci pripravili projekty, pridali sme sprievodný list a vložili do obálky, 
ktorá smerovala do Kene. Benard odpovedal na našu korešpondenciu, potešil sa listu od našich žiakov. 
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Korešpondencia ako aj materiály ohľadom adopcie uchováva Mgr. E. Andelová, ktorá za celý priebeh 
adopcie zodpovedá. 

•Spolupráca škôl e-Twinning - V školskom roku 2015/2016 sa žiaci 6. a 7. ročníka zapojili do 
projektu v rámci programu eTwinning so školou z Poľskej republiky. Žiaci si pripravili vianočné 
pozdravy v anglickom jazyku, ktoré si navzájom vymenili. 

V tomto školskom roku boli objednané nové učebnice pre ročníky 6. – 9. Project 4.edícia, v 5. roč. 
pokračujeme naďalej Projectom 3. edícia. Do 1. ročníka pre nasledujúci školský rok 2016/2017 sme 
objednali učebnice a pracovné zošity First Friends 1, namiesto doterajších učebníc Bussy Bee. 

 
 
 
Spoločensko-vedné predmety  (Geografia, Biológia, Chémia, Dejepis) 

 
Členovia PK pracovali v I. polroku školského roka 2015/2016 podľa schválených TVVP,  avšak 
zníženie časovej dotácie pre predmet geografia v 9.ročníku sa javí ako nedostatočné,  v ostatných 
ročníkoch a predmetoch sa nevyskytli závažnejšie problémy. 

 

• Každý mesiac mali žiaci možnosť zapojiť sa do internetovej  súťaže Envitalent,  ktorou si  
opakovali a rozširovali vedomosti z biológie. 

• Posledný septembrový týždeň  bola vo vestibule nainštalovaná Mgr. Zuzanou Bielikovou 
dejepisná výstava žiackych prác  pod názvom Staň sa odborníkom. 

• Dňa 20.10.2015 sa v priestoroch kinosály vo Varíne  uskutočnila výstava ovocia a zeleniny 
otvorená  pre verejnosť, na ktorej sa podieľali žiaci prvého a druhého stupňa, pani učiteľky: 
Mgr. Z. Bieliková, Mgr. A. Synáková, Mgr. J. Smolková, Mgr. M. Romančíková. 

• Prvý decembrový týždeň sme na hodinách BIO a CHE rozprávali o dôležitosti čísla 112. 

• V priebehu týždňa  7.12. – 11.12. 2015 sa uskutočnili školské kolá dejepisnej olympiády pre 
žiakov 6.-9.ročníka. Test, ktorý žiaci riešili, pozostával z učiva z ročníka, určeného 
monotematického celku a regionálnych dejín. Žiakov pripravovali vyučujúce dejepisu- Mgr. 
Raždíková a Halečková. Zo 6.ročníka sa zúčastnilo 17 žiakov, zo 7.ročníka 7 žiakov, 
z 8.ročníka 21 žiakov a z 9.ročníka 10 žiakov.  

 Do obvodného kola postupujú najúspešnejší riešitelia: zo 6. ročníka Šimon Hliník a Patrik 
Dziásek. Z 8.ročníka postúpili Dušan Kokosík a Andrea Zichová a z 9.ročníka Matej Novosad 
a Ivan Okruhlica. 

• V decembri sa uskutočnilo aj školské kolo  geografickej olympiády  pre žiakov druhého 
stupňa. Z 5.ročníka z 21 zúčastnených žiakov bolo 11 úspešných, zo 6.a 7.ročníka (kategória 
F) bolo z 30 žiakov úspešných 7 a zo 43 žiakov z kategórie E bolo úspešných 25 žiakov.  
Žiakov pripravovali vyučujúce geografie: Mgr. E. Andelová, Mgr. M. Barthánusová a RNDr. 
I. Ječmenová. 

Do okresného kola postúpili žiaci:  v kategórii G (5.ročník)- Marek Bugáň, Ondrej Blaško, 
Marek Svoboda;  v kategórii F (6.a 7. ročník)- Šimon Hliník, Aneta Poliaková, Jana Palajová; 
v kategórii E (8.a 9.ročník)-  Dušan Kokosík, Igor Andel a Matej Novosad. 
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• Marec 2016 - 10.03. 2016 sa na Základnej škole Javorku v Žiline uskutočnilo okresné kolo 
chemickej olympiády v kategórii D.  Zúčastnili sa jej aj naši traja žiaci: Martin Cvacho (9.B), 
Matej Novosad (9.B) a Šimon Akantis (9.A), ktorí sa pripravovali na chemickom krúžku pod 
vedením Bc. T. Bublíka.  
Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi: Martin Cvacho z IX.B sa umiestnil na 1.mieste 
(90b zo 100), Matej Novosad z IX. B sa umiestnil na 3.mieste (82,50 zo 100) a Šimon 
Akantis z IX. A bo na 19.mieste (55b zo 100). 

 

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. Z dôvodu dlhodobej PN 
vyučujúcej nebol na hodinách chémie a biológie splnený požadovaný počet laboratórnych prác a 
praktických aktivít. Talentovaní žiaci boli zapojení do súťaží a olympiád.  
 
 

a) Výsledky dosiahnuté v súťažiach a na olympiádach 
  

Geografická olympiáda: 
• OK - kategória G: Ondrej Blaško (5.A) – 5. miesto (úspešný riešiteľ). 

  
Biologická olympiáda: 

OK – kategória C:   
• Martina Halúsková (8.A) – 13. miesto (úspešný riešiteľ) 

• Natália Halečková (8.A) – 14. miesto (úspešný riešiteľ) 
 

 
OK – kategória E – botanika: 

• Martin Cvacho (9.B) – 3. miesto (úspešný riešiteľ) 

• Katarína Zimenová (7.B) – 4. miesto (úspešný riešiteľ) 
 
OK – kategória E – zoológia: 

• Lukáš Cabadaj (8.A) – 4. miesto (úspešný riešiteľ) 

• Jakub Šušoliak (8.B) – 8. miesto (úspešný riešiteľ) 
 
Chemická olympiáda: 

OK – kategória D: 
• Martin Cvacho (9.B) – 1. miesto (úspešný riešiteľ) 

• Matej Novosad (9.B) – 3. miesto (úspešný riešiteľ) 

• Šimon Akantis (9.A) – 19. miesto (úspešný riešiteľ) 
 
Krajské kolo – kategória D: 

• Martin Cvacho (9.B) – 1. miesto (úspešný riešiteľ) 

• Matej Novosad (9.B) – 21. miesto (úspešný riešiteľ) 
 

Dejepisná olympiáda: 
 OK – kategória C: 

• Matej Novosad (9.B) – 9. miesto (úspešný riešiteľ) 
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Envirootázniky – celoslovenská vedomostná súťaž 
Najúspešnejší: Alexandra Komačková (5.A), Jana Palajová (7.B), Lenka Cvachová (7.B). 
 
Envitalent – celoslovenská environmentálna súťaž 
- Branislav Dominiak (3.A) – v mesiaci február – 3. miesto 
 
Tajomstvo stromu – výtvarná súťaž  
Anna Mária Zatráková (7.A) – získala diplom a vecnú cenu 
Adriána Koššuthová (8.A) 
 
Exkurzie:  
 

• biologicko-geografická exkurzia: Banská Štiavnica –  Múzeum sv. Anton  (8.ročník) – 
20.5.2016 (RNDr. I. Ječmenová, Mgr. K. Chobotová) 
 

• geografická exkurzia: Spišský hrad – Levoča (7. ročník) – 20.6.2016 (Mgr. E.Andelová. Ing. 
Ľ. Komperdová) 

 
Besedy, prednášky: 

• Prednáška pre žiačky 6. ročníka – Čas premien (15.4.2016 – Mgr. Viera Holecová  z MP 
Education) 

 
Výstavy : 

• Slovenskí vedci a vynálezcovia – výstavy žiackych prác vo vestibule ZŠ 

• Výstava ovocia a zeleniny – na Obecnom úrade Varín 
 
Žiacke projekty: 

• Voda, vzduch a zdroje ich znečistenia – projekty na hodinách biológie a chémie 
 
 

Dňa 26. marca 2016 sa naša škola pod vedením Mgr. Z. Bielikovej v spolupráci s Úniou žien 
zapojili do celoslovenskej kampane na pomoc ľuďom chorým na rakovinu „Žltý narcis“. Liga proti 
rakovine poslala našej škole ďakovný list. 

 
 
Vyhodnotenie práce špeciálneho pedagóga 
 
V školskom roku 2015/2016 bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga 51  žiakov. Z toho 
27 žiakov evidovaných ako integrovaných-začlenených. Zvyšnú skupinu, 24 žiakov, tvorili žiaci  
(I. stupeň 23, II. stupeň 1) s podozrením na špecifické vývinové poruchy učenia, poruchy správania, 
poruchy aktivity a pozornosti, s neurotickými prejavmi, s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
s oneskoreným vývinom reči.   
Z celkového počtu 51 je  33 žiakov I. stupňa ZŠ a 18 žiakov II. stupňa ZŠ.  
 
Hlavnú náplň činnosti školského špeciálneho pedagóga tvorili  reedukačno-terapeutické a preventívne 
intervencie so žiakmi školy a poradenstvo s pedagógmi,  rodičmi a odbornými zamestnancami 
poradenských zariadení. Monitorovanie psychického vývinu zdravotne znevýhodnených žiakov 
a sociálne vzťahy v triede, podľa potreby v spolupráci s ostatnými pedagógmi a rodičmi  boli 
realizované  potrebné intervencie.   
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Konzultačná činnosť: 
� začiatok šk. roka – individuálne konzultácie s vyučujúcimi k začleneným žiakom podľa 

dohodnutého termínu,  
� priebežné konzultácie s vyučujúcimi k začleneným žiakom, 
� konzultácie s odbornými zamestnancami zariadení výchovného poradenstva a prevencie, 
� konzultácie s rodičmi začlenených žiakov – podrobné prekonzultovanie aktualizovaného IVP, 
� konzultácie s rodičmi problémových žiakov – špeciálno-pedagogické intervencie, 

odporúčanie postupov a cvičení v domácom prostredí, 
� konzultácie s učiteľkami MŠ -  podklady k zápisu do 1. ročníka ZŠ. 

Reedukačno-terapeutická činnosť: 
� reedukačné a stimulačné cvičenia realizovala špeciálna pedagogička so žiakmi 

v dopoludňajších hodinách podľa stanoveného plánu,  
� priebežná reedukačno-terapeutická činnosť u začlenených žiakov aj v súlade s IVP 

a obsahom špecifických predmetov (Individuálne logopedické intervencie, Rozvíjanie 
špecifických funkcií, Čítanie a písanie hrou, Pohybová výchova a Terapeutické a korektívne 
cvičenia), 

� preventívne špeciálno-pedagogické intervencie zamerané na stimuláciu oslabených 
percepčno-kognitívnych schopností najmä u žiakov 1.-2. ročníka, 

� v starostlivosti 51 žiakov – príprava cvičení v domácom prostredí, následná kontrola. 

Spolupráca s CPPP a P Žilina : 
� 1-krát do mesiaca do ZŠ dochádzala psychologička z CPPPaP v Žiline – PhDr. Ľ. Halásová 

– obsahom jej činnosti boli naplánované diagnostiky našich žiakov, konzultácie s rodičmi, 
pedagógmi a školskou špeciálnou pedagogičkou. 

� Spolupráca so špeciálnou pedagogičkou CPPPaP v Žiline  Mgr. K. Visczorovou – 
konzultácie. Zodpovedne sme pristupovali k tvorbe individuálnych vzdelávacích programov, 
k vedeniu dokumentácie integrovaných žiakov v súlade s platnou legislatívou. Pripravovali 
sme podklady pre diagnostiku v zariadení výchovného poradenstva a prevencie.  
 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
 
September 2016  – Deň ústneho zdravia - žiaci 1. stupňa sa zapojili do aktivít v rámci svojich tried 
zameraných na dentálnu hygienu, hygienu ústnej dutiny  a prevencie proti kazom detských zúbkov. 
                                                                                                           
Október 2016  – Mesiac úcty k starším, rodičom a dospelým –uskutočnili sa v triedach besedy a 
triedne učiteľky sa snažili pôsobiť na žiakov, aby pomáhali dospelým a starým ľuďom nielen vo 
svojej rodine, ale aj na verejnosti. Téma bola  zaktualizovaná rozprávkami, výtvarnými, 
projektovými prácami na tému Staroba.  Uskutočnilo sa vystúpenie v obci v MKS prepojené 
s výstavou týchto prác a výstavou  ovocia  a zeleniny, ktorú pripravili žiaci našej školy.  
 
November 2016 – Žiaci výtvarne stvárňovali rodinný portrét - Moja rodina, písali slohové práce, 
tvorili básne. Kreslili  ilustrovaný strom života so znázornením jednotlivých členov rodiny. Na 
druhom stupni na VYV a OBV vytvárali rodokmeň svojej rodiny a rozširovali si poznatky 
o rodinných vzťahoch a spoznávali vzdialenejších členov svojej rodiny - pátrali po minulosti 
predkov. 
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December 2016 – deti vytvárali pozdravy, drobné darčeky pre  blízkych, niektorí písali List 
Ježiškovi. Zapojili sa do prípravy, ale i do samotného  vystúpenia pred verejnosťou na vianočnom 
vystúpení Vianočné tajomstvo.  
 
 Január 2016  - Novoročné priania – po prázdninách si vzájomne popriali v triede, rozprávali sa 
o plánoch do nového roku a dávali si novoročné predsavzatia, ktoré by chceli splniť a tak byť 
lepšími.  Rozvíjali sme  multikultúrne vzťahy, pri zasielaní symbolických  pozdravov do celého 
sveta na triednických hodinách. O  Deklarácii práv dieťaťa,  a antidiskriminačnom  zákone, ako  
uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných sa učili na občianskej 
výchove.  
 
Február 2016 -  uskutočnil sa projekt pod názvom: Týždeň priateľstva 
 Začal sa na 1. stupni ZŠ projektovým dňom Cestujeme za priateľmi. Kreslili a maľovali obrázky. 
Písali slohovú prácu na tému Môj priateľ. V celej škole bolo vyučovanie  počas týždňa zamerané na 
rozvíjanie priateľských vzťahov, vzájomnú pomoc, vzájomné správanie sa chlapcov a dievčat, 
slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, ochotu si pomáhať, gavalierstvo, odvahu a na utužovanie 
triedneho kolektívu. Žiaci sa zapojili sa do valentínskej pošty.  
 
Marec 2016  
Mesiac knihy - návšteva knižnice žiakmi našej školy. 
Slávnostný zápis prvákov do obecnej knižnice vo Varíne 
 Pri príležitosti Mesiaca knihy a Týždňa  knižníc sa   naši prváci zúčastnili slávnostného zápisu 
v knižnici. Od pani Rolkovej sa dozvedeli, čo všetko treba vedieť ak sa stanú jej členom a ako to 
v knižnici funguje. Vysvetlila im  ako sa požičiavajú knihy a ako sa o  knihy staráme. Po tejto 
besede ich slávnostne zapísala do knižnice a odovzdala im preukaz čitateľa s malou sladkosťou. 
Deti si potom mohli vybrať a požičať  prvú knihu. 
Druháci  mali vyučovanie v knižnici. Zoznámili sa s Pavlom Dobšinským a jeho zberateľskou 
činnosťou. Čítali jeho rozprávky a súťažili. Kvíz z prečítaných textov preveril ich schopnosti 
a vedomosti. Na záver  ich čakalo malé pohostenie. 
 
 V marci žiaci druhého ročníka gratulovali občanovi obce pánovi Jozefovi Bielikovi pri príležitosti 
jeho stých narodenín. 
 
Apríl 2016 – Do triednických hodín sme zaradili tému zdravia pri príležitosti Svetového dňa 
zdravia, rozprávanie o zdraví, o zdravej desiate.  
 
Reprezentácia školy na verejnosti- Druháci boli v rámci cezhraničnej spolupráce v Třanoviciach na 
Morave. Zúčastnili sa prehliadky detských divadelných súborov Děti před oponou. Predstavili sa 
tam s  dvoma predstaveniami Červená čiapočka a Horí, horí mačkin dom. S predstavením Horí, horí 
mačkin dom vystúpili aj na oslavách 140. Výročia DHZ vo Varíne a obecnej slávnosti pri 
gratulovaní  jubilantom obce. 
Deň Zeme - Zachovajme krajinu a Zem pre ďalšie ľudské generácie -  si deti pripomenuli  
environmentálnymi  aktivitami  vo vyučovaní. 
 
Máj 2016 – vystúpenie v obci ku Dňu matiek 
.  
Jún 2016 - Deň otcov si pripomenuli počas vyučovacieho procesu prostredníctvom rôznych aktivít 
– kreslili, rozprávali sa o ňom, o jeho veľkej zodpovednosti za rodinu.  
 
Počas celého školského roka sa reprezentovali školu aj v rôznych iných výtvarných, literárnych 
súťažiach – Červená čiapočka, Detská rozprávková Žilina, Vesmír očami detí, Zelený svet, Moja 
obec, Čitateľský oriešok, Školská literárna súťaž – Splnil sa mi sen, Medové umenie, Hasiči a iné. 
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§ 2. ods. 1j) 
 
Údaje o zapojení školy do projektov 

ZŠ s MŠ O. Štefku 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 
spolupráci so školskou jedálňou sa realizuje Mliečny program.  
Dlhodobý projekt, realizovaný v našej škole, bol  projekt z ESF pod názvom: „Počujem a zabudnem, 
vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím“, ktorého cieľom bola modernizácia a digitalizácia 
výchovno-vzdelávacieho procesu, implementácia foriem zážitkového učenia a interaktívnej výučby,  
tvorba inovovaných vzdelávacích materiálov a využívanie moderných IKT vo výučbe. V školskom 
roku 2013/2014 bol projekt ukončený. V školskom roku 2015/16 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. Dlhodobo sa žiaci a zamestnanci školy zapájajú  do projektov a aktivít 
UNICEF. 
V školskom roku 2015/2016 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 obyvateľov. 
 
Naša škola sa zapojila do prvého ročníka celoslovenskej kampane - Na bicykli bezpečne. Cieľom 
bolo, aby žiaci prichádzali do školy na bicykli, dodržiavajúc pravidlá cestnej premávky.  
 
Do kampane a súťaže www.nabicykli3D.sk sa v školskom roku 2015/2016 zapojilo 240 škôl, 
celkovo bolo odohratých 3904 hier. Naša škola sa umiestnila na treťom mieste v počte odohraných 
hier (136) a na 9.mieste sa umiestnil Šimon Akantis z IX.A triedy (skóre 89401)a na 32. mieste 
Samuel Akantis z IX.A triedy (skóre 85264). 
 
V školskom roku 2015/2016 boli za najlepších žiakov školy (výborný prospech, vzorné správanie, 
mimoškolská činnosť, reprezentácia školy, úspešní riešitelia olympiád) vyhlásení: 
Martin Cvacho z IX.B a Matej Novosad z IX.B. 
 
 
 
§ 2. ods. 1k) 
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Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 
 
V školskom roku 2015/2016 nebola vykonaná v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne inšpekčná 
činnosť. 
 
Na základe poverenia vedúceho odboru školstva Okresného úradu Žilina, Komenského 35, Žilina 
bola vykonaná zamestnankyňou Mgr. Emíliou Berzákovou kontrola priebehu Testovania 5-2015 dňa 
25.11.2015. Záznam o výsledku kontroly: Priebeh testovania bol realizovaný v zmysle pokynov 
NUCEM-u. 
 
 
V mesiaci marec 2016 sa na škole uskutočnilo pilotné overovanie testovacích nástrojov z predmetov 
slovenský jazyk a literatúra a matematika. Národný ústav certifikovaných meraní vzdalávania 
administráciou pilotného testovania poveril PaedDr. Evu Polgáryovú. 
 
Pilotné overovanie testovacích nástrojov z matematiky( 23. 02. a  24. 02. 2016)v 9. ročníku 
 
Pilotného overovania sa dňa 23.02.2016 zúčastnilo 24 žiakov z 9.A, dňa 24. 02. 2016 sa zúčastnilo 
25 žiakov z 9.B triedy. Žiaci mohli za test získať 20 bodov.V 9.A získali priemerne 9,1 boda na 1 
žiaka; v 9.B získali priemerne 11,2 boda na 1 žiaka.                                                                    
Priemerná percentuálna úspešnosť za školu bola 50,9 %. 
Priemerná percentuálna úspešnosť žiakov v 9.A bola 45,6%, v 9.B bola 56%. 
Celoslovenský priemer z pilotného overovania nebol zistený.  
 
Štátna školská inšpekcia podľa §13 ods. 3 a 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školství a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
pověřila Mgr. Adrianu Mičudovú vykonaním tematickej inšpekcie v čase od 04.02. 2016 do 
07.03.2016. Predmetom školskej inšpekcie bola. Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti 
finančnej gramotnosti – testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy. 
 
 
Testovania sa zúčastnilo 21 žiakov 9.A triedy. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v oblasti „Finančná 
zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí”, najslabšie v oblasti „Riadenie rizika a poistenie”. 
 
Celoslovenský priemer (národný priemer) bol  50,63 %, priemerná úspešnosť za Žilinský kraj bola 
50,96%, priemerná úspešnosť školy bola 51,75% . 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol + 1,12 %.  
 
 
§ 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.  
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Na prvom poschodí je zborovňa, riaditeľňa, kancelária zástupkýň riaditeľky školy, štyri 
kmeňové triedy  - učebne pre teoretické vyučovanie žiakov II. stupňa, dve jazykové učebne vybavené 
počítačmi z dodávky cez projekt Infovek a získané cez projekt „Jazykové laboratórium“ vyhlásený 
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 
internet, 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 
teoretické 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 
postupne obnovujú podľa požiadaviek pedagógov. V hlavnej budove sa nachádza tiež odborná učebňa 
informatiky.  

 
 Vedľajšia budova,  ako hlavná budova, má suterén a 2 nadzemné podlažia. V suteréne je 
učebňa výpočtovej 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 učebňa 
technickej výchovy s kabinetom. Vďaka vybavenosti školy počítačmi sa mohla naša škola zapojiť 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 
školskom 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. ročníka. 
Na prízemí sú dve učebne pre žiakov 1. ročníka, ktoré v popoludňajších hodinách slúžia  pre potreby 
detí v ŠKD a "malá" zborovňa pre vyučujúcich prvého stupňa. Na druhom poschodí sú dve učebne 
pre žiakov 2. ročníka a sklad učebníc. Vo vedľajšej budove majú učitelia k dispozícii 2 interaktívne 
tabule a 1 interaktívny projektor. 
 
 
 

 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 športovanie 
a  hry žiakov počas vyučovania i v mimo vyučovania. V školskom roku 2015/2016 využívali žiaci 
multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ktoré zriadilo obec. Žiaci našej školy môžu využívať 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.  I v školskom roku 2015/2016 sa pokračovalo sa s postupnou 
výmenou násteniek v triedach a na chodbách. Nástenky boli vyrobené na zákazku, okrem 
informačnej 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 
vyučovacieho procesu a k premene tradičnej školy na modernú.   
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Školský areál je rozsiahly, chýba tu oddychová zóna pre žiakov. Tiež je potrebné 
zrekonštruovať 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 2015/2016 

Plnenie cieľov školy bolo realizované svedomitým vykonávaním pracovných povinností 
všetkých zamestnancov školy, realizovaním ŠkVP školy, v súlade so ŠVP, POP  na školský rok 
2015/2016, 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 2015/2016 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, 
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, Olympiáda ľudských práv 

- umožnili sme žiakom skúšobné testovanie z predmetov SJL a MAT, ktoré organizuje firma Exam 
– Komparo pre žiakov VIII. a IX. ročníka, 

- umožnili sme žiakom, aby si vyskúšali elektronické testovanie z predmetov SJL, MAT – pilotný 
program e-testovania – 5. a 9. ročník 

- 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, 
- zrealizovali sme zber sladkostí pre deti z detského domova, 
- zrealizovali sme zber papiera, zber starých batérií, 
- 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 –s obcou Varín (Mesiac úcty 

k starším, Ondrejský jarmok, Deň matiek, 140. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru, 
separácia odpadu, pravidelné príspevky do mesačníka Varínčan), 

- zabezpečili sme pre žiakov zaujímavé besedy a výstavy: 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. K. Murajdová – 
starostlivosť o zdravie, predchádzanie chorobám a úrazom,  fungovanie ľudského tela – pre žiakov 
I. stupňa, cyklus prednášok pre žiakov II. stupňa – protidrogová problematika Povedz drogám: nie! 
- pod vedením p. Pavla Prekopa – Občianske združenie Slovensko bez drog, prednášky pre žiakov 
ôsmeho a deviateho ročníka o stredných školách – študijné a učebné odbory,  
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- projektové dni a školské akcie: výstava ovocia a zeleniny, súťaž Bezpečne na bicykli, 
www.nabicykli3D.sk, Šarkaniáda, školská literárna súťaž – jedenásty ročník –, projektový deň 
Svetový deň zdravej výživy, Katarínska diskotéka pre žiakov, Deň čísla 112, Slávnostné 
imatrikulácie prvákov, Týždeň priateľstva, Mikuláš v škole, súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu 
tried, školská vianočná akcia – Vianočné tajomstvo , výstava vianočných stolov, projektový deň – 
Európsky deň jazykov, výtvarný projekt – Rodokmeň rodiny – rodinný portrét, aktivity pri 
príležitosti týždňa priateľstva, valentínska pošta, karneval pre žiakov 1.-4., 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, zber liečivých rastlín, zážitková hodina dejepisu, 
Olympijský a športový deň detí a priateľov varínskej školy, ročníkové projekty z literatúry – 
Mimočítanková literatúra v projektoch, hodiny slovenčiny v školskej knižnici, Deň Zeme, Deň 
bielej stužky, Deň boja proti fajčeniu, Svetový deň zvierat, Hradná škola – aktivity na hrade 
Strečno, 

- školské súťaže: školské kolo súťaže Rozprávkové vretienko, školské kolo Hviezdoslavovho 
Kubína, spevácka súťaž –Slávik školy, výtvarná súťaž – Biblia očami detí, výtvarná súťaž Vesmír 
očami detí, literárna súťaž Najkrajší príbeh, súťaž v čitateľských zručnostiach, Víkend 
neprečítaných kníh, výtvarná súťaž – Najkrajší návrh žiackej knižky, Shakespeare´s day, EKO-
foto – 3. ročník fotografickej súťaže,  

- školské kolo olympiád: olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda z anglického jazyka, 
olympiáda z geografie, olympiáda z chémie, olympiáda z dejepisu, olympiáda z biológie, 
olympiáda z BIO – Poznaj a chráň, Olympiáda o ľudských právach 

- okresné a krajské kolá súťaží: výtvarná súťaž Vesmír očami detí, Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen, 
Škultétyho rečňovanky, Detská divadelná Žilina, literárna súťaž – Čo pre mňa znamenajú starí 
rodičia, Svätoplukovo víťazstvo, výtvarná súťaž Ekostopa, Zelený svet, Shakespeare´s day 

- šírenie ľudových tradícií – Chodenie Lucií, 
- športové súťaže: turnaj vo vybíjanej, turnaj vo volejbale, turnaj vo futbale, florbal, Beh do 

strečnianskych hradných schodov, Coca-cola cup 
- pravidelné vysielanie a rozhlasové relácie v školskom rádiu ŠkVeR, 
- účasť žiakov a pedagógov na 2. ročníku majstrovstiev sveta v súťaži Klobúčik, hop! 
- zorganizovali sme množstvo výletov a exkurzií,  
- absolvovali sme divadelné predstavenia a výchovné koncerty: divadelné predstavenie v anglickom 

jazyku pre žiakov VI.-VIII. ročníka The Brothers Grimm, výchovný koncert pre I. a  II. stupeň-  
moderná populárna hudba (slovenská a zahraničná hudba),  

-   žiaci 7. ročníka úspešne absolvovali základný lyžiarsky výcvik, žiaci 3. ročníka základný plavecký 
výcvik a žiaci 5. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik, 
- zážitkový program – edukácia s asistenciou canisterapeutických psov pod vedení Mgr. art. Martiny 
Michalkovej, 
- vystúpenie sokoliarov (Sokoliari Kráľa Svätopluka z Banskej Bystrice) pre žiakov 1.-6. ročníka, 
- výchovný koncert pre žiakov I. stupňa – Popolvár (baroková hudba), 
- výtvarná súťaž (návrh plagátu) – Moje ľudské práva (Predstav si život zdravotne postihnutého), 
Moje C/centrum vedy, Vták roka (Vrabec domový) 
- projektový deň – 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, 
- výstava „Biblia na cestách“ pre 5. ročník, výstava – 150. výročie narodenia Jozefa Murgaša, výstava 
o zvieratách v spolupráci so Správou Národného parku a v spolupráci so Záchrannou stanicou Zázrivá 
– Záchrana zvierat – „Záchrana ranených, slabých alebo inak indisponovaných voľne žijúcich 
živočíchov“ – pre žiakov 1.-9. ročník, 
- tvorivé literárne dielne – Mladý moderátor 
- cirkusové predstavenie Cirkus Jacko pre žiakov 1.-6. ročníka, 
- rozvoj čitateľskej gramotnosti – Čitateľský oriešok pre žiakov II., III., IV. ročníka, 
- divadelné predstavenie v Bábkovom divadle v Žiline pre I. a II. ročník – Klára a 12 mesiačkov, 
divadelné predstavenie pre III. a IV. ročník – Zvedavý sloník, 
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- vianočné predstavenie pre žiakov na motívy baletu P.I.Čajkovského – Luskáčik, 
- súťaž Najlepšia trieda roka – My Žilinské noviny – V.A trieda (Mgr. M. Rafajdusová), 
- technická súťaž pre žiakov II. stupňa – Zručnosti pre úspech 
  
 
Exkurzie a výlety 
 
Miesto 
exkurzie/výletu 

Trieda Miesto 
exkurzie/výletu 

Trieda 

Bratislava – výstava 
Titanic, Slovenské 
národné divadlo – 
opera Figaro 

VII.A, VII.B Exkurzia z GEG – 
Spišský hrad, Spišské 
Podhradie, Levoča 

VIII.A, VIII.B, IX.B 

Martin – Slovenské 
národné múzeum, 
Národný cintorín 

V.A, V.B Exkurzia  a do 
Demänovskej jaskyne 
a archeoskanzenu 
Havránok 

II.A, II.B 

Exkurzia do Banskej 
Štiavnice a svätého 
Antona 

VIII.A, VIII.B Koncoročný výlet – 
Štrbské pleso, skanzen 
Pribylina 

VII.B 

Košice – Technické 
múzeum, ZOO 

VIII.A Martin – Jahodnícke 
háje skanzen, výlet 

III.A, III.B 

Trojdňový koncoročný 
výlet – Vysoké Tatry 

IX.A, IX.B Vychylovka (skanzen, 
železnička) - výlet 

I.A, I.B, I.C 

Exkurzia – Expedícia 
na Budatínsky hrad – 
Ľudovít Štúr, Žilina 
a jej pamiatky 

V.B, VII.A, VII.B Koncoročný výlet – 
Vrátna dolina 

VI.A, VI.B 

Exkurzia do 
Diagnostického centra 
Lietavská Lúčka 

VIII.A, VIII.B   

 

Škola v prírode 
 
V školskom roku 2015/2016 sa 45 žiakov IV. ročníka zúčastnilo päťdňového pobytu v škole v prírode 
v penzióne Kamzík v Ždiari. Žiakom bola poskytnutého celodenná strava a pitný režim. Počas pobytu 
žiaci absolvovali turistické vychádzky, športové a tanečné hry, súťaže. Pracovali aj pod vedením 
animátoriek a pani učiteliek: Mgr. M. Barthánusovej, PaedDr. M. Mihaliakovej, Mgr, M. Staňovej. v 
 

§ 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.  
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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 revízií. 
 
 
§ 2. ods. 2b) 
 

Voľnočasové aktivity: 

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru 

Literárno-dramatický Mgr. Zuzana Bieliková 

Kreatív Mgr. Jana Líšková 

Výtvarný krúžok Mgr. Zuzana Bieliková 

Učíme sa kresliť Mgr. Anna Synáková 

Futbalový krúžok PaedDr. Peter Hušťava, PhD. 

Matematický krúžok pre VIII. ročník Mgr. Mária Barthánusová 

Matematika pre deviatakov I. Mgr. Eva Andelová 

Matematika pre deviatakov II. Mgr. Eva Andelová 

Mažoretky I. Dana Štefánková 

Mažoretky II. 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  

Kynologický krúžok Mgr. art. Martina Michalková 

Športovo - turistický Mgr. Jolana Smolková  

Zemepisno-turistický I.  RNDr. Igor Andel 

Zemepisno- turistický II. Mgr. Eva Andelová  

Lukostrelecký I. p. Pavol Ďugel 

Lukostrelecký II. p. Pavol Ďugel 

Literárny krúžok Mgr. Oľga Kiššová 

Prírodovedný krúžok Bc. Tomáš Bublík 

 

§ 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 sa uskutočnilo celoškolské plenárne rodičovské združenie, zo zástupcov rodičov jednotlivých 
tried je vytvorená Rada rodičov. V priebehu školského roka bolo trikrát triedne rodičovské združenie, 
kde rodičia 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. 
V školskom roku 2015/2016 RZ pomohlo škole finančne pri organizovaní exkurzií, základného 
lyžiarskeho výcviku, základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, pri zabezpečovaní 
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metodického a výukového technického materiálu pre školu, pri zabezpečovaní  cien a odmien pre 
žiakov pri rôznych 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, 140. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne, 
pravidelne prispieva do obecného časopisu Varínčan.  
V školskom roku 2015/16 sme zorganizovali 2. ročník vianočnej školskej akcie pod názvom 
Vianočné tajomstvo pre rodičov, priateľov školy a širokú občiansku verejnosť a vianočnú burzu 
výrobkov našich žiakov a učiteľov. 
Škola pomohla pri organizácii Medzinárodného dňa detí v obci zapožičaním telovýchovného náradia 
a náčinia. Žiaci počas roka viackrát vystupovali v Dome opatrovateľskej služby vo Varíne. 
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.  
Pokračujeme v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou – mikroregión Terchová – žiaci 2. ročníka 
pod vedením Mgr. Anny Synákovej sa zúčastnili na projekte cezhraničnej spolupráce – Deti pred 
oponou v Třanoviciach s vlastným divadelným predstavením. 
Naši žiaci sa zúčastnili výtvarnej súťaže vyhlásenej MAS- mikroregión Terchová – Naša obec, naša 
miestna skupinka. V kategórii A (1.-3. ročník) sa na 3. mieste umiestnila Vanessa Mestická z II.B 
a v kategórii B (4.-6. ročník) školu reprezentovala a na 3. mieste sa umiestnila Nikola Trnková 
z V.B. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Záver: 
Vypracovala: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy    Vo Varíne   05.10.2016 
 
 
 

 




