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Zá kl adná  šk o l a  s  ma t ersk ou  šk o lo u  On dre j a  Š t e f ku   

M . R .  Št 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 2016/2017 

Predkladá:       

PaedDr. Monika Filová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou  Ondreja Štefku  

   

PEDAGOGICKÁ RADA 

Prerokované 
v Pedagogickej rade Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku   dňa  10.10.2017 

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 2016/2017 

 

Vo Varíne 10.10.2017  

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

               PaedDr. Monika Filová                                               Mgr. Monika Solárová 

                  riaditeľka školy                     zástupca pedagógov 

RADA ŠKOLY 

Prerokované 
v Rade školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku                      dňa 12.10.2017 

Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku  

berie na vedomie 
a odporúča zriaďovateľovi školy 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 2016/2017 

Vo Varíne 12.10.2017  

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

                         Bc. Adriana Šťastná 

             predsedkyňa Rady školy pri Základnej škole s materskou školou 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 2016/2017 

 

Vo Varíne .....10.2017    ............................................ 

                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 2016/2017 

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 Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku za školský rok 2016/2017, 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií, 

6. Informácií o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku, 

7. Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2016/2017, 
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 kontakty:               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; riaditel@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: PaedDr. Monika Filová– riaditeľka školy     

 

            Mgr. Ľubica Brennerová –  

            zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť 

 

    Bc. Mária Melišová – zástupkyňa riaditeľky školy  

pre predprimárne vzdelávanie 

   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 

mailto:skola@skola-varin.sk
http://www.skola-varin.sk/
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ZLOŽENIE PORADNÝCH ORGÁNOV ŠKOLY 

 

Pedagogická rada školy 

 

Meno a priezvisko Funkcia – aprobácia (ďalšie vyučované predmety) 

PaedDr. Monika Filová  riaditeľka školy – I. stupeň, SJL, koordinátor testovania T9 

Mgr. Ľubica Brennerová zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť, 1.-9.roč. 

Iveta Grichová asistentka učiteľa 

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

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

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

Mgr. Jana Mikolajová učiteľka 5.-9.roč. – DEJ, SJL, NBV 

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, vedúca PK 

Mgr. Martin Marcinek učiteľ 5.-9. roč. - TSV 

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

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

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

Mgr. Jana Líšková učiteľka 1.-4.roč. 

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

Bc. Mária Romana Jurková asistentka učiteľa, vychovávateľka v ŠKD (I. polrok) 

Mgr. Iveta Mahútová asistentka učiteľa, vychovávateľka v ŠKD (II. polrok) 

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

Mgr. Michaela Machynová učiteľka  1.-4. roč. 

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. Tomáš Bublík učiteľ 5.-9.roč. – CHE, BIO  

Mgr. Anna Novosadová učiteľka 1.-4.roč. – zástup za PN/MD 

Mgr. Zuzana Synáková učiteľka 5.- 9.roč., NBV, BIO 

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

Mgr. Mária Horváthová učiteľka 5.-9. roč. – ANJ (máj-jún 2017) 

Mgr. Oľga Peciková odborný pracovník, špeciálna  pedagogička 

Mgr. Eva Babišová vychovávateľka v ŠKD 

Bc. Žaneta Horáková vychovávateľka v ŠKD 

Mgr. Ing. František Pekara dekan, učiteľ NBV 

Mgr. Ľubomír Matúška kaplán, učiteľ NBV 

PaedDr. Elena Boleková asistentka učiteľa, MAT – zástup za MD 
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Metodické združenie pre I. stupeň ZŠ a predmetové komisie pre II. stupeň ZŠ 

 

 

Koordinátori pôsobiaci na škole v školskom roku 2016/2017: 

 

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

Koordinátor záujmovej činnosti a voľnočasových aktivít Mgr. Eva Andelová 

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. Kristína Chobotová 

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. 

PK slovenského jazyka a literatúry Mgr. A. Košútová SJL 

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

PK spoločensko-prírodovedných predmetov 
RNDr. I. Ječmenová 

OBN, DEJ, BIO, GEG, 

CHE,  

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

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. Mária Mikulová 

1.B p. Jana Mihová 

1.C p. Zuzana Michaľaková 

2.A p. Eva Beniačová 

2.B p. Mária Hliníková 

3.A p. Jana Mravcová, Bc. Katarína Šušoliaková – II. polrok 

3.B p. Mariana Kapasná 

4.A p. Andrea Kožiaková 

4.B JUDr. Zuzana Kucková 

5.A Mgr. Mariana Bohačiaková 

5.B Mgr. Jana Chebeňová 

6.A Mgr. Dagmar Vojteková 

6.B p. Martina Willigerová 

7.A Bc. Mária Melišová 

7.B p. Miroslava Hliníková 

8.A p. Jozef Mestický 

8.B p. Andrea Prekopová 

9.A p. Monika Halúsková 

9.B p. Darina Ťažká 

 

 

 

§ 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 2016/2017 navštevovalo školu 440 žiakov, 220 

chlapcov a 220 dievčat. Z celkové počtu žiakov bolo 420  žiakov z vlastného školského obvodu (60 

žiakov z Krasnian, 15 žiakov z Nezbudskej Lúčky)  a 11 žiaci boli prijatí do školy mimo vlastného 

školského obvodu (1 žiak – Dlhé Pole, 1 žiačka – Stráža, 2 žiačky – Lysica,  1 žiak – Belá, 2 žiaci zo 

Žiliny, 1 žiak - Mojš, 1 žiak – Kamenná Poruba, 2 žiaci zo Dolnej Tižiny).  9 žiakov si plnilo povinnú 

školskú dochádzku mimo územia SR. 

 

Žiaci boli rozdelení do 19 tried. V II. polroku sa žiaci I.B rozdelili do I.A a I. C triedy (počet 

žiakov, dlhodobá PN triednej učiteľky). 
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Údaje o rozdelení žiakov do tried: 

 

 

 

V školskom roku 2016/2017 bol počet  integrovaných žiakov - žiakov  so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  začlenenými v bežnej triede 25. Pre žiakov boli vypracované integrované 

výchovno-vzdelávacie plány, so žiakmi intenzívne pracovala špeciálna pedagogička a dve 

asistentky učiteľa (úväzok 1,5). 

 

§ 2. ods. 1c) 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROČNÍKA  

Do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018 bolo zapísaných  55 žiakov, o odklad povinnej 

školskej dochádzky na základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne a všeobecného 

lekára  požiadali rodičia 5 detí. Žiadostiam zákonných zástupcov bolo vyhovené. PŠD v zahraničí 

budú plniť 2 žiaci prvého ročníka. Do nultého ročníka – pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou v Mojšovej Lúčke  nastupuje 1 žiak. V školskom roku 2017/18 sa otvorili 3 prvé triedy. 

  

 

 

§ 2. ods. 1d) 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV KONČIACICH ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V  NAŠEJ ŠKOLE 

 Školskú dochádzku v školskom roku 2016/2017 ukončilo v našej škole 44 žiakov. Z 

deviatakov bolo 42 žiakov prijatých po talentových skúškach a po 1.kole prijímacích skúšok, 2 žiaci 

sa zúčastnili 2. kola prijímacích skúšok a boli prijatí na Spojenú školu - Športové gymnázium, 

Rosinská cesta 4, Žilina a SOŠ podnikania Sasinkova 45, Žilina, odbor cukrár. 

 

Žiaci 9. ročníka: 

Škola Gymnáziá OA 
Pedagogická 

akadémia 
SPŠ 

 

Umelecká

škola 

Dopravná 

akadémia 

SŠ  

spojen

é 

SOŠ Spolu 

Počet 

žiakov 
13 3 2 6 3 5 6 6 44 

 

Trieda 1.A 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 
24 24 25 26 22 23 18 24 29 29 27 25 26 18 24 24 24 20 

z toho 

dievčatá 
12 11 12 12 10 13 8 13 15 15 14 14 12 8 12 15 12 9 

z toho 

chlapci 
12 13 13 14 12 10 10 11 14 14 13 11 14 10 12 9 12 11 

žiaci so 

ŠVVP 
   1 1 2 3 2 2 3 1 1 1  3 2 2 1 
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Na 8-ročné gymnázium si podalo prihlášku 5 žiakov 5. ročníka. (4 žiačky na Gymnázium Varšavská 

a 1 žiačka na Gymnázium sv. Františka z Assisi). Na osemročné gymnázium nebol nikto prijatý.    

 
Tabuľka Prijatí žiaci so ŠVVP pre školský rok 2017/2018 z 9.ročníka–začlenení žiaci 

 

Por. 

číslo 

Priezvisko a 

meno 

Trieda Dĺžka 

štúdia 

Stredná škola 

1. Košturiak Maroš IX.B 4 SOŠ elektrotechnická Komenského 50, Žilina 

2. Kriska René IX.B 3 DA, Rosinská cesta 2, Žilina 

3. Ripelová Kristína IX.A 3 SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina 

 

 

Tabuľka Typy stredných škôl, na ktoré boli prijatí naši žiaci na školský rok 2017/2018 

 

Typ SŠ Celkový 

počet 

žiakov 

Škola Počet 

žiakov 

Gymnázia 13 

Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina 5 
Gymnázium Hlinská 29, Žilina 3 
Gymnázium sv. Františka Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina 1 
Spojená škola -Športové gymnázium, Rosinská cesta 4, Žilina 1 
SŠ -Gymnázium Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina 1 
Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3, Žilina 2 

Obchodná akadémia 3 

OA Veľká okružná 32, Žilina –obchodná akadémia 2 
Súkromná OA, Jarná 13, Žilina – manažment regionálneho 

cestovného ruchu 
1 

SPŠ 

6 

SPŠ stavebná Veľká okružná 25, Žilina –geodézia, kartografia 

a kataster(2)/staviteľstvo(1) 
3 

SPŠ stavebná Tulipánová 2, Žilina –mechanik hasičskej techniky 

(1)/stavebno-inštalačných zariadení (1)/technik energetických 

zariadení(1) 
3 

SOŠ 6 

SOŠ strojnícka, Športová 1326,  Kysucké Nové Mesto –

programátor obrábacích a zváracích strojov 

a zariadení(2)/mechanik PC sietí (1) 
3 

SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, Žilina -mechanik PC 

sietí 
1 

SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 82, Žilina –manažment 

regionálneho. cestovného ruchu  
1 

SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina - cukrár 1 

Pedagogická a sociálna 

akadémia 
2 

PaS akadémia, Turčianske Teplice –učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo 
1 

PaS akadémia sv. Márie Goretti, Čadca - učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo 
1 

Dopravná akadémia 
5 

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina –autoopravár 

mechanik(3)/prevádzka a ekonomika dopravy 
5 

SŠ (spojené školy) 

6 

Hotelová akadémia Hlinská 31, Žilina –hotelová 

akadémia(3)/manažment regionálneho cestovného ruchu 

(1)/kuchár (2) 
6 

Umelecká škola 3 

Súkromná SUŠ, ul. J. Lettricha 3, Martin –hudobno-dramatické 

umenie(1)/dizajn-grafický a priestorový dizajn (1) 
2 

Súkromná SUŠ, Hálkova 2968/22, Žilina –propagačné 

výtvarníctvo 
1 
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§ 2. ods. 1e) 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

Hodnotenie prospechu v II. polroku školského roka 2016/2017 

V školskom roku 2016/2017  prospeli všetci žiaci školy (431 žiakov, 9 žiakov si plnilo PŠD v 

zahraničí). Z toho bolo: žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním 247 (57,30 %) 

v tom 152 žiakov s absolútnym prospechom  1,00  a ostatných s vyznamenaním 95. 

Žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre bolo 88  (20,41 %). Žiakov, ktorí prospeli bolo 96 (22,27 %), v 

tom slabo prospievajúcich žiakov bolo 36 (8,35 %). 

 

Žiaci 1.A 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 

PŠD v 

zahraničí 
0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9 

                    

Neklasifikovaní 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9* 

Neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 

Prospeli 24 22 0 0 1 0 1 0 5 4 7 3 4 4 6 5 6 4 96 

Prospeli s 

vyznamenaním 
0 0 24 23 18 19 12 17 16 18 10 13 15 9 11 14 12 12 243 

Prospeli veľmi 

dobre 
0 0 1 3 2 3 4 6 8 7 9 8 7 5 7 4 6 4 84 

Spolu 24 24 25 26 22 23 18 24 29 29 27 25 26 18 24 24 24 20 432 

 

 uvedení žiaci plniaci si PŠD v zahraničí 

  

Klasifikácia tried po predmetoch 

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

1.A 1,33 1,00  1,00  1,13   1,00 1,00 1,00 abs. 

1.C 1,64 1,00  1,00  1,23   1,00 1,00 1,00 abs. 

2.A 1,31 1,00  1,00  1,19   1,00 1,00 1,00 abs. 

2.B 1,42 1,12  1,08  1,12   1,00 1,00 1,00 abs. 

3.A 1,35 1,61 1,35  1,17 1,43 1,00  1,00 1,00 1,00 abs. 

3.B  1,5 1,36 1,23  1,09 1,14 1,00  1,00 1,00 1,00 abs. 

4.A  1,81 1,76 1,48  1,52 1,38 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 

4.B 1,88 1,75 1,17  1,29 1,63 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. 

 

Priemer 1,52 1,31 1,30 

 

1,02 1,27 1,28 1,03 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

     abs. 
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Trieda 

S
J

L
 

A
N

J
 

R
U

J
 

N
E

J
 

F
Y

Z
 

C
H

E
 

B
IO

 

D
E

J
 

G
E

G
 

O
B

N
 

N
B

V
 

E
T

V
 

M
A

T
 

IN
F

 

S
E

E
 

5.A 1,90 2,07     1,59 1,55 1,69  abs. 1,72 1,07  

5.B 1,69 1,86     1,48 1,21 1,55  
abs. 

1,86 1,24  

6.A 2,42 2,46   1,77  2,04 1,62 1,81 1,08 
abs. 

2,04 1,08  

6.B 2,17 1,96   1,58  2,04 1,54 1,17 1,04 
abs. 

1,83 1,04  

7.A 1,92 1,96 1,50 1,58 1,69 1,54 1,77 1,42 1,77 1,00 abs. 2,31 1,08 1,00 

7.B 2,06 2,22 1,50 1,80 1,61 1,78 2,00 1,72 1,72 1,11 
abs. 

2,06 1,39 1,00 

8.A 1,79 2,25 1,30 2,64 2,33 2,21 2,00 1,79 1,71 1,25 
abs. 

2,42  1,08 

8.B 1,57 1,91 1,27 1,75 1,78 1,87 1,52 1,43 1,65 1,00 
abs. 

1,87  1,22 

9.A 2,21 2,00 1,47 1,67 2,38 2,04 1,75 1,67 1,58 1,08 
abs. 

2,17 1,25  

9.B 2,20 1,75 1,08 1,75 1,85 1,80 1,50 1,60 1,60 1,05 
abs. 

2,15 1,15  

priemer 1,98 2,05 1,35 1,92 1,88 1,87 1,76 1,54 1,63 1,08 
abs. 

2,03 1,15 1,08 

 

 

Trieda 

F
IG

 

T
H

D
 

V
Y

V
 

V
U

M
 

H
U

V
 

T
S

V
 

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

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

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

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

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

7.B  
1,04 

abs.  abs. 1,00 

8.A  
1,04  abs.  1,00 

8.B  
1,09  abs.  1,00 

9.A 1,00   abs.  1,00 

9.B 1,00   abs.  1,00 

priemer 1,00 1,02    1,00 

 

Údaje o výsledkoch žiakov 9. ročníka dosiahnutých  v celoslovenskom Testovaní 9-2017 

 

Základné údaje/Predmety 

 

MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy  

 

44 44 

Maximálny počet bodov v teste 

 

20 25 
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Trieda MAT SJL 

9.A 61,66 59,83 

9.B 55,25 58,75 

 

 

Údaje o výsledkoch žiakov 5. ročníka dosiahnutých  v celoslovenskom Testovaní 5-2016 

 

Základné údaje/Predmety 

 

MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy 

 

57 57 

Maximálny počet bodov v teste 

 

30 30 

Priemerný počet bodov školy 

 

20,4 20,1 

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,7 18,9 

Priemerná úspešnosť školy v % 

 

68,1 66,9 

Priemerná úspešnosť v SR – 

národný priemer v % 

62,3 63,1 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy 

oproti národnému priemeru v % 

5,8 3,8 

 

 

Hodnotenie správania 

 

Výchovné opatrenia 

 

Priemerný počet bodov školy 

 

11,8 15,7 

Priemerný počet bodov v SR 

 

11,3 15,3 

Priemerná úspešnosť školy v % 

 

58,8 62,7 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 56,4 61,2 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru v % 

2,4 1,5 

 veľmi dobré uspokojivé menej uspokojivé neuspokojivé spolu 

I. polrok 436 1 0 0 437 

II. polrok 435 1 1 0 437 

 
Pochvaly TU Pochvaly RŠ 

Iné             

ocenenia 

Napomenutia 

TU 

Pokarhania 

TU 

Pokarhania 

RŠ 

1. polrok 158 1 0 7 10 1 

2. polrok 129 55 0 2 4 5 

Spolu 287 56 0 9 14 6 
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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 1230(51,25) 0(0) 1230(51,25) 0 

1.C 869(36,21) 0(0) 869(36,21) 0 

2.A 1824(72,96) 0(0) 1824(72,96) 0 

2.B 1185(45,58) 0(0) 1185(45,58) 0 

3.A 1872(85,09) 0(0) 1872(85,09) 0 

3.B 1507(65,52) 0(0) 1507(65,52) 0 

4.A 913(50,72) 0(0) 913(50,72) 0 

4.B 1596(66,5) 0(0) 1596(66,5) 0 

5.A 1850(63,79) 0(0) 1850(63,79) 0 

5.B 1971(67,97) 0(0) 1971(67,97) 0 

6.A 1888(69,93) 2(0,07) 1890(70) 1 

6.B 1745(69,8) 0(0) 1745(69,8) 0 

7.A 1960(75,38) 0(0) 1960(75,38) 0 

7.B 1272(70,67) 0(0) 1272(70,67) 0 

8.A 2219(92,46) 49(2,04) 2268(94,5) 1 

8.B 2037(84,88) 0(0) 2037(84,88) 0 

9.A 3912(163) 51(2,13) 3963(165,13) 8 

9.B 2998(149,9) 17(0,85) 3015(150,75) 4 

Spolu 32848(76,04) 119(0,28) 32967(76,31) 14 

 

 

§ 2. ods. 1f) 

Činnosť školy v školskom roku 2016/2017 bola realizovaná podľa mesačných plánov školy a 

v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ VV a Š SR na školský rok 2016/2017. 

Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný  v 1., 2. a 5. a 6. ročníku podľa inovovaného ŠkVP, 

podľa rámcových plánov a v súlade so ŠVP. Výchovno-vzdelávací proces v 3.-4. ročníku, 7.-9. 

ročníku bol realizovaný podľa ŠkVP, podľa rámcových plánov a v súlade so ŠVP. 

 

Primárne vzdelávanie ISCED 1: 

 

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

1.ročník 9 2 0 1 0 4 0 0 2 1 2 1 22 

2.ročník 9 2 0 2 0 4 0 0 2 1 2 1 23 

3.ročník 8 3 1 0 1 5 1 0 2 1 2 1 25 

4.ročník 8 3 1 0 2 5 1 1 1 1 2 1 26 

Spolu 34 10 2 3 3 18 2 1 7 4 8 4 96 
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Nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2: 

 

Ročník 

S
J

L
 

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
 

Spolu 

5.ročník 5 4 0 0 0 2 2 2 0 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 27 

6.ročník 5 4 0 2 0 2 1 2 1 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 29 

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

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

9. 

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

Spolu 26 20 5 6 5 8 7 9 3 5 26 4 1 3 3 3 1 1 10 146 

 

§ 2. ods. 1g) 

Údaje o zamestnancoch  školy 

V školskom roku 2016/2017 pôsobilo na našej škole 33 pedagogických zamestnancov (28 

učiteľov, 3 vychovávateľky v ŠKD, 2 asistentky 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 7 prevádzkových zamestnancov (1 referentka pre personalistiku a mzdy, 1 

účtovníčka školy, 4 upratovačky, 1 školník/údržbár pre Základnú školu s materskou školou Ondreja 

Štefku, Varín). 

  

 Údaje o pracovnom pomere zamestnancov školy 

* správca siete. 

Údaje o pracovnom úväzku zamestnancov školy 

 

 

 

Pracovný pomer Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

na dobu určitú 6 2 

na dobu neurčitú 26 5 

na dohodu 1* 6 

Úväzok Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

základný 27 7 

znížený 5 0 
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§ 2. ods. 1h) 

Údaje o dosiahnutom kariérovom stupni pedagogických zamestnancov školy 

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

Pedagogický  

zamestnanec 
4 9 11 6 

Odborný  

zamestnanec 
0 1 0 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 2016/2017 zapojili ďalej postúpili a našu školu úspešne reprezentovali žiaci  

v rôznych predmetových súťažiach, olympiádach, športových súťažiach, projektoch. 

 

Matematika  
 

Členovia predmetovej komisie ponúkajú žiakom široké spektrum matematických súťaží 

a informatických súťaží a olympiád. Úspecho je, že do súťaží sa zapojili v školskom roku 

2016/2017 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  

Druh vzdelávania Počet študujúcich Počet absolventov 

Adaptačné 3 3 

Špecializačné 0 0 

Funkčné 0 0 

Aktualizačné 6 3 

Vlastné aktualizačné 0 0 

Prípravné atestačné 5 1 

Inovačné 17 13 

Špecializačné inovačné 0 0 

Funkčné inovačné 0 0 

Kvalifikačné 0 0 
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(zodpovedná: Mgr. E. Andelová)                                                                                                                                                     

- do súťaže sa prihlásilo:                                                                                                                                    

5. ročník –15 žiakov (5.A -10 žiakov, vyučovala Mgr. E. Andelová, z 5.B- 5 žiakov, vyučovala Ing. 

Ľ. Komperdová)                                                                                                                                                    

6. ročník – 0 žiakov(vyuč. Mgr. M. Barthánusová)                                                                                                 

7. ročník – 3 žiaci (vyuč. Mgr. E. Andelová)                                                                                                         

8. ročník – 4 žiaci (8.A - 2 žiaci, vyuč. Mgr. E. Andelová; 8.B-2 žiaci, vyuč. Mgr. M. Barthánusová)                                                                                                                                                    

9. ročník – 0 žiakov (vyuč. Mgr. M. Barthánusová, Mgr. M. Oslanec)                                                                                                      

-  väčšina žiakov riešila úlohy vo dvojiciach, v tomto školskom roku úlohy dostávali mailom 

a odpovede zasielali on-line.                                                                                                                 

Za hviezdu matematického neba bol vyhlásený organizátorom (Talentída, n.o., Bratislava) žiak 

7.B triedy, Šimon Hliník. Za úspešné zvládnutie a vyriešenie úloh v jednotlivých kolách počas 

celého školského roka získal vecnú cenu – logickú hru Rat Hot. 

PK organizačne zabezpečovala aj súťaž  MAKSÍK pre žiakov I. stupňa – 29 žiakov. Z nich na konci 

školského roka boli vecnými cenami od usporiadateľa ocenení najlepší riešitelia. Boli to: 

2.A – Katarína Michaľáková, Mária Beniačová, Patrik Franek, Stanislav Androvič 

3.A – Filip Ťažký 

3.B – Annamária Kapasná, Barbora Mária  Chovanová, Dávid Zelina, Lukáš Cvacho, Sára 

Zimenová, Ema Mária Ševčíková 

 

b) zapojila žiakov do Matematickej  olympiády –zapojení  žiaci nesplnili podmienky postupu do 

obvodového kola.  

(zodpovední: vyučujúci MAT v jednotlivých triedach). 

 

c) zorganizovala 1.12. 2016 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 48 žiakov: 2. ročník –17 žiakov; 3.ročník – 12 žiakov; 4. ročník – 9 žiakov 

5. ročník – 10 žiakov.                                                                                                                                       

Úspešnými riešiteľmi sa stalo 17 žiakov.  Všetci žiaci dostali diplomy, úspešní riešitelia boli 

odmenení aj hodnotnými vecnými cenami.  

Boli to:                                                                                                                                                                            

2.A - Mária Beniačová, Ema Bukovinská, Patrik Franek, Natália Jánošíková, Katarína   

Michaľáková, Stefanie Liptáková, 

2.B - Timotej Grenčík, Peter Murajda, Jakub Žiak 

3.A - Terézia Bieliková,Lucia Novosadová 

3.B - Lukáš Cvacho, Annamária Kapasná,  

4.A - Martin Franek, Nina Kožiaková, Branislav Dominiak, Marián Murajda 

 

Najlepší riešitelia Všetkovedka z celého Slovenska boli uvedení do Galérie slávy. Do Galérie slávy 

sa v tomto školskom roku prebojovalo 74 žiakov z  2. - 5. ročníka. 

Z našej školy bola do nej uvedená Mária Beniačová z 2.A (vyučuje Mgr. K. Dominiaková).Test 

zvládla bez jediného zaváhania. Získala 168 bodov zo 168 bodov. 

 

d) zorganizovala školské kolo Pytagoriády (zodpovedná: Mgr. E. Andelová)                                                       

V jednotlivých triedach v dňoch 07.12.2016 (3.,4.,5. ročník) a  08.12.2016 (6. – 8. ročník) súťaž 

zrealizovali vyučujúci MAT .Úlohy riešilo spolu 118 žiakov z II. stupňa, úspešných riešiteľov bolo 

19 žiakov. 
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Za jednotlivé ročníky sa zúčastnilo:  

5. ročník          počet žiakov: 54            úspešných riešiteľov: 10 

6. ročník          počet žiakov: 16            úspešných riešiteľov: 2 

7. ročník          počet žiakov: 14            úspešných riešiteľov: 5 

8. ročník          počet žiakov: 34            úspešných riešiteľov: 2 

 

Do okresného kola (uskutočnilo sa 14. a 15. marca 2017) boli navrhnutí nasledovní žiaci: 

5. ročník: Martin Synák, Júlia Chytilová 

6. ročník: Ondrej Blaško, Jakub Šťastný 

7. ročník: Tomáš Málik, Dziásek, Adam Adamčík, Šimon Hliník 

8. ročník: Lenka Cvachová, Alexandra Ďurinová 

 

Z navrhnutých žiakov boli pozvaní do okresného kola všetci okrem žiačok 8. ročníka.                                                                         

Úspešným riešiteľom v okresnom kole bol žiak 5.A triedy Martin Synák (vyučuje  Mgr. E. 

Andelová). 

 

 

e) pripravila 2 kolá súťaže Sudoku  - jesennú časť (18.10.2016) a jarnú časť 

16.03.2017(zodpovední: Mgr. E. Andelová a Mgr. M. Barthánusová). 

Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií – mladší žiaci a starší žiaci. V jarnej časti úlohy riešilo 30 žiakov 

z I. kategórie a 14 žiakov v II. kategórii.                                                                              

Najlepší riešitelia boli pozvaní do Gbelian do regionálneho kola Terchová. Boli to Nikolaj Pažický, 

Filip Lipták, Tomáš Holec, Kristína Ďurčová.                                                                               

Najlepším riešiteľom z pozvaných bol Filip Lipták (7.B). 

 

f ) zorganizovala medzinárodnú matematickú súťaž  KLOKAN, 20.03. 2017(zodpovedná: Mgr. E. 

Andelová) 

- prihlásilo sa 160 žiakov ( z I. stupňa 64 žiakov, z II. stupňa 96 žiakov), súťaž riešilo 153 žiakov 

(64 žiakov z I. stupňa, 89 žiakov z II. stupňa) 

- prihlásení/úspešní riešitelia 

5. ročník: 25 žiakov/ 2 úspešní riešitelia – Martin Synák (5.A), Adam Verčík (5.A) 

6. ročník: 9 žiakov/ 2 úspešní riešitelia – Ondrej Blaško (6.A), Erika Vráblová (6.A) 

7. ročník: 21 žiakov/ 1 úspešný  riešiteľ – Šimon Hliník  

8. ročník: 25 žiakov/ 0 úspešných riešiteľov  

9. ročník: 9žiakov/ 0 úspešných riešiteľov  

 

Za školského šampióna v riešení úloh KLOKANA v školskom roku 2016/2017 bol organizátormi 

(Talentída,n.o. Bratislava) určený žiak 3.A triedy Martin Franek (dosiahol úspešnosť100,0 %) 

.Obsadil 98. – 363. miesto v rámci Slovenska. 

 

g ) IQ olympiáda (zodpovední vyučujúci MAT v jednotlivých triedach II. stupňa) 

V dňoch 03.04. – 07.04. 2017 prebehlo školské kolo súťaže formou on-line testu. Na riešenie mal 

súťažiaci čas 30 minút, v ktorom mal odpovedať na 25 otázok. Školské kolo mohli žiaci riešiť 

v škole, knižnici, doma. 

Do školského kola sa zaregistrovalo 42 žiakov, svoje odpovede odoslalo 32 žiakov. 

Medzi najlepších riešiteľov patrili: 

1. miesto: Lukáš Novák (9.B) , 34. – 42.miesto v kraji, regionálny finalista 

2. miesto: Katarína Nemčeková (8.A), 179. – 191. miesto v kraji 

3. miesto: Jakub Štadáni (5.B), 192. – 203. miesto v kraji 

4. miesto: Dušan Kokosík (9.B) 

5. miesto: Šimon Hliník (7.B) 

Do semifinále Stred bol pozvaný Lukáš Novák, do celoštátneho kola nepostúpil. 
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2.Celoslovenské testovania a merania: 

 

a) skúšobné testovanie žiakov 8. ročníka  KOMPARO 2016/2017 z matematiky (testovaných bolo 

20 žiakov z 8.A a 22 žiakov z 8.B) 16.11.2016 

 

Dosiahnuté výsledky: 

celoslovenský priemer:  60,0% 

priemer školy:                 59,7% ( - 0,3% oproti Ø v SR) 

8.A dosiahla:                   53,8%  (-6,2% oproti Ø v SR ; vyučujúca Mgr. E. Andelová) 

8. B dosiahla:                  64,9% ( +4,9 % oproti Ø v SR; vyučujúca Mgr. M. Barthánusová) 

 

b) skúšobné testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2016/2017 z matematiky  
(testovaných bolo 19 žiakov z 9.A a 20 žiakov z 9.B) 16.11.2017 

 

Dosiahnuté výsledky: 

celoslovenský priemer:  59,7% 

priemer školy:                58,1% (- 1,6 % oproti Ø v SR) 

 9.A dosiahla:            Ø 62,1% ( + 2,4 %  oproti Ø v SR ; vyučujúca Mgr. M. Barthánusová) 

 9. B dosiahla:           Ø 54,3 % ( - 5,4% % oproti Ø v SR; vyučujúci Mgr. M. Oslanec) 

 

 

3. Školská súťaž Hľadá sa najlepší matematik školy 
 

Predmetová komisia MAT-FYZ - INF -FIG na základe výsledkov dosiahnutých v jednotlivých 

matematických súťažiach vyhlásila za najlepšieho matematika v školskom roku 2016/2017 žiaka 

7.B triedy, Šimona Hliníka.                                                                            

Žiak bol za svoju usilovnosť, za reprezentáciu školy v matematických súťažiach odmenený 

hodnotnou cenou, ktorú využije aj pri ďalšom štúdiu. 

 

INFORMATIKA 

PK zorganizovala informatickú súťaž  iBobor (zodpovedná: Ing. Ľ. Komperdová) v dňoch      

07.11. - 11.11.2017.                                                                                                                                      

Hlavným cieľom súťaže bolo vzbudiť u detí záujem o informačné a komunikačné technológie 

(IKT).Súťaž mala u detí podporiť využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom 

používaní moderných technológií pri učení sa.                                                                        

Do súťaže sa prihlásilo 172 žiakov z 3. - 9. ročníka, ktorí súťažili v 3 kategóriách:                      

Bobríci (3. - 4. ročník ZŠ), Benjamíni(5. - 7. ročník), Kadeti(8. - 9. ročník).                                                                   

Úspešnými riešiteľmi  sa stali - a diplom od organizátora súťaže získali:                                                                

3.B - Karin Podhorská,                                                                                                                                       

3.A - Martina Jelínková, Terézia Bieliková ,                                                                                                        

4.A - Dorota Akantisová, Marek Franek, Branislav Dominiak, Bianka Pekárová ,                                         

7.B - Tomáš Málik,                                                                                                                       

8.A - Lenka Cvachová,                                                                                                                              

8.B - Katarína Nemčeková ,                                                                                                                             

9.A - Lukáš Cabadaj, Marek Gacho, Peter Jankovský, Jakub Sedúch, Martin Digaňa,                                   

9.B - Dušan Kokosík, Šimon Ťažký, Samuel Novák, Martin Jakubčík, Lukáš Novák, Lukáš 

Sušienka, Thomas Mydliar, Jakub Šušoliak. 
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

 

a) Beseda o EÚ 

Dňa 8.11.2016 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili, pod pedagogickým dozorom Mgr. Martina 

Marcineka a Mgr. Zuzany Synákovej, besedy s pracovníkmi informačného centra EUROPE 

DIRECT ŽILINA na tému EURÓPSKA ÚNIA. Žiaci sa na prvej hodine besedy dozvedeli 

informácie o vzniku EÚ, jej histórii a financovaní jednotlivých členov (krajín) EÚ, najmä o čerpaní 

financií pre Slovensko. Nevyhli sme sa ani téme utečencov prichádzajúcich do eurozóny. 

Na druhej hodine sa žiaci zúčastnili spoločného testovania vedomostí o EÚ ako celku. Formou 

prezentácie a testov na interaktívnej tabuli, boli žiaci za každú správnu odpoveď odmenení vecnými 

cenami. Žiaci boli preskúšaní zo všeobecného prehľadu o Európe, či už z dejepisu, geografie, 

kultúry, vedy, športu a financií. 

 

b) Beseda s managerom firmy Allianz Miroslavom Vráblom o sociálnom systéme v SR 

a poisťovníctve 

Dňa 8. júna 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili besedy s managerom firmy Allianz 

Miroslavom Vráblom o sociálnom systéme v SR a poisťovníctve. Po hodnotnej prezentácii 

o súčasnom dôchodkovom systéme na Slovensku sa žiaci zapájali do diskusie o aktuálnych 

problémoch, ich riešeniach a spôsobe nastavenia ich starobného dôchodku už v súčasnosti.  

Žiakov zaujímali konkrétne situácie týkajúce sa poistenia, ako sú rôzne ochorenia, rizikovosť 

povolaní a úrazov.  

 

 

 

 

FYZIKA 

 

Pre žiakov II. stupňa školy bola dňa 9.marca 2017 pripravený zábavno-vzdelávací program – 

Kúzelná fyzika pod pedagogickým dozorom Mgr. M. Oslanca. Kúzelná fyzika je zábavno-

vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom 

(fyzikálne kúzla), ktoré predstavuje Mgr. Branislav Figura. Jednotlivé experimenty sú vyberané tak, 

aby zaujali divákov všetkých vekových kategórií a počas programu si žiaci môžu vyskúšať 

fyzikálne pokusy. Cieľom Kúzelnej fyziky je vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, 

vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto krásnu vednú disciplínu, prebudiť v žiakoch 

záujem o štúdium prírodovedných vied.  

 

Zdravotnícka výchova a dopravná výchova 
 

Kurz 1. pomoci pre zamestnancov školy 

 

Pre zamestnancov Základnej školy s materskou školou bol zorganizovaný  zdravotnícky výcvik – 

Kurz prvej pomoci, ktorý zabezpečoval Slovenský Červený kríž v Žiline dňa 27.04.2016. 

Zdravotníckeho výcviku v rozsahu 16 hodín (teoretická a praktická časť) sa zúčastnilo 11 

pedagógov školy, 2 učiteľky materskej školy. Všetci zamestnanci získali Osvedčenie o absolvovaní 

kurzu, ktorý ich oprávňuje poskytovať prvú pomoc žiakom a ostatným zamestnancom školy. 

Naučili sa poskytnúť 1. pomoc pri popáleninách, poleptaní kyselinou alebo zásadou, zlomenine, pri 
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topení sa, naučili sa oživovať zraneného dýchaním z úst do úst, precvičili si nepriamu masáž srdca 

a prvú pomoc pri dusení sa. 

 

Zážitkové učenie o poskytnutí 1. pomoci 

Žiaci IV.A triedy absolvovali dňa 22.marca 2017 štvorhodinové školenie zážitkovej prvej pomoci, 

kde sa vytrénovali v kardio-pulmonálnej resuscitácii, v zástave krvácania, pomoci pri dusiacom sa 

človeku, pomoc zranenému v šoku. Zážitkové učenie organizovala Mgr. K. Dominiaková 

v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územný spolok Žilina. 

 

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 12. mája 2017 sa na Základnej škole V. Javorku v Žiline. Našu školu reprezentovali 

žiaci prvého stupňa, ktorých na súťaž pripravila Mgr. K. Dominiaková. 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 4. miesto.      

 

8.9.2016 Deň prvej pomoci a 12.9.2016 Deň ústneho zdravia 

Na I. stupni si žiaci pripomenuli Deň prvej pomoci - čítanie textov s danou tematikou, praktické 

aktivity, rozprávanie o rozvíjaní   a podporovaní ústnej hygieny človeka a o dôležitosti vedieť 

poskytnúť prvú pomoc.    

 

Prvý ročník Dňa pešej chôdze - do akcie sa zapojilo 46 žiakov z Krasnian, ktorí kvôli bezpečnosti 

odštartovali pešiu chôdzu do školy zo zastávky pred Obecným úradom vo Varíne. Z varínskych 

školákov sa do akcie zapojilo celkom: 84 žiakov, ktorí spoločne so svojimi pedagógmi Mgr. A. 

Synákovou, Mgr. J. Smolkovou, Mgr. K. Dominiakovou a Mgr. T. Bublíkom naplnili cieľ školskej 

akcie a uvedomili si, že pravidelná chôdza je na nezaplatenie. 

 

Do školy na bicykli (22.9.2016)  Každý žiak (3.- 9. ročník), ktorý prišiel do školy na bicykli, získal 

kartu Petra Sagana. Žiaci, ktorí neboli priamo z Varína, mohli získať kartu Petra Sagana 

vypracovaním projektu o Petrovi Saganovi alebo kresbou/projektom o  športovcovi. 

 

Celoslovenský projekt – Bezpečne na bicykli 3d 

 

Žiaci našej školy sa zapojili do 2. ročníka celoslovenského projektu Bezpečne na bicykli 3d, ktorý 

zabezpečuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Cieľom projektu bolo naučiť žiakov dodržiavať pravidlá 

cestnej premávky. Vo virtuálnej hre žiaci dokazovali, že ovládajú pravidlá cestnej premávky, poznajú 

dopravné značky a poznajú situáciu na križovatkách, pred železničným priecestím. Cieľom projektu 

– dopravnej súťaže – je prevencia detskej nehodovosti na cestách. Z našej školy sa do projektu 

zapojilo 50 žiakov. 
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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. 

   Na vyučovacích hodinách SJL žiaci pracujú na projektoch, pripravujú a prezentujú projekty, 

zúčastňujú sa na súťažiach organizovaných školou i mimoškolských aktivitách, 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. Aj v tomto školskom roku veľmi dobre prebiehalo objednávanie kníh 

prostredníctvom ALBATROSU, žiaci, hlavne z I. stupňa, si objednali knihy vo veľkom počte. 

 

AKTIVITY PK SJL V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

 Detská rozprávková Žilina – žiacke práce našich žiakov neboli vyhodnotené 

 Školské kolo Olympiády zo SJL  

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo 24.10.2016. 

Olympiády sa zúčastnilo 32 žiakov 8. a 9. ročníka. 

 

     Test pripravila Mgr. A. Košútová. Test pozostával z úloh zameraných na prácu s textom, 

gramatické úlohy a druhá časť bola zameraná na transformáciu textu. Najlepšie sa umiestnil Dušan 

Kokosík z 9.B triedy, ktorý bude školu reprezentovať na obvodnom kole OSJL, ktorá bude 15.11. 

2016 v Žiline. 

 

Obvodné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

V obvodnom kole sa žiak Dušan Kokosík u IX.B umiestnil na 4. mieste. 

 

Školské kolo súťaže v prednese povestí - Šaliansky Maťko, účasť v Obvodnom kole  

     30. novembra 2016 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo v prednese povestí pod názvom 

Šaliansky Maťko. Tento rok sa koná na Slovensku už jeho 24.ročník. Súťaž si kladie za cieľ utvrdiť 

deti v láske k svojej domovine, peknému, čo drieme v srdciach všetkých dobrých ľudí.  

 

Vyhodnotenie II. a III. kategórie školského kola 

II. kategória – 1.miesto : Branislav Dominiak, 4.A 

     2.miesto:  Katka Halúsková, 5.A 

     3.miesto:  Katka Chobotová, 5.B 

     Cena poroty: Katka Vojteková, 4.B 

III. kategória - 1.miesto:  Ján Krajčík, 7.A 

     2.miesto: Dagmara Vojteková, 6.A 

     3.miesto: Terézia Schrollová, 7.B 

     Cena poroty: Erika Vráblová, 6.A 

 Školskú akciu organizačne zabezpečila Mgr. J.  Mikolajová 
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Medzinárodný deň školských knižníc – Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  

     Do 12. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ sa 

prihlásilo 244 školských knižníc v základných a  stredných školách s celkovým počtom 45 985 

účastníkov. Medzi nimi i školská knižnica v našej škole. 

     Nezískali sme síce ocenenie, ale  medzi prihlásenými knižnicami sme sa vôbec nestratili, práve 

naopak. Umiestnili sme sa na 30. mieste. 

     Záštitu nad projektom, ktorý pravidelne organizuje Pedagogická knižnica v Bratislave, prevzal 

Peter Plavčan, minister školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

     Podujatie sa uskutočnilo 24. októbra 2016 a malo formu projektového dňa, ktorého témou bolo 

Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo v malých skupinkách. 

 

Záložka do knihy spája školy  

 

     Aj tento rok sme sa ako škola zapojili do projektu. Ako partnerská škola nám bola pridelená 

Základná škola v Poproči. Vymenili sme si informácie o počte žiakov a vyrobili a zaslali sme naše 

záložky. Záložky sme dostali, rozdali žiakom, ktorí mali z nich radosť. Naši žiaci vyrábali záložky s 

motívom literárneho hrdinu ich obľúbenej knihy. Žiaci sa snažili, ich práce sme ocenili pochvalou. 

Partnerskej škole sme záložky zaslali koncom októbra a do balíka sme pribalili časopis Varínčan, 

ktorý vychádza každý mesiac v našej obci, aby sme žiakom i učiteľom priblížili našu obec Varín. 

Do časopisu prispieva i naša škola, a tak sme týmto spôsobom chceli prezentovať i práce a akcie 

našich žiakov. Okrem toho sme pribalili nejaké knihy, zbierku najlepších žiackych prác. 

Tešíme sa na ďalší ročník a spoluprácu. 

 

 

 

KOMPARO  - testovanie žiakov 8. a 9. ročníka 

 

Výsledky KOMPARA 2016/2017 – 8. ročník 

 

 MAT SJL VŠP DEJ FYZ 

Spolu škola 

- úspešnosť 

59,7 52,1 58,1 48,6 52,2 

8.A 53,8 41,5 58,5 28,3 45,8 

8.B 64,9 61,7 57,7 67 58 

 

 

Výsledky KOMPARA 2016/2017 – 9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 MAT SJL 

Spolu škola 58,1 60,2 

9.A 62,1 61,1 

9.B 54,3 59,4 
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Školské kolo prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 

     Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, aj 

preto naša škola venuje tejto súťaži mimoriadnu pozornosť a snažíme sa podporovať talenty našej 

školy v umeleckom prednese. 30. januára 2017 sa stretli milovníci umeleckého slova a krásnej 

literatúry, aby prežili príjemné popoludnie v spoločnosti spolužiakov a kamarátov. Žiaci podali 

výborné výkony, mnohé už dokonca obsahovali prvky herectva a dramatizácie.  

 

 

 

Výsledková listina 5. – 9. ročníka 

KATEGÓRIA MENO TRIEDA UMIESTNENIE 

5. – 7. ročník 

 

Poézia 

Šimon Hliník 

Dawid Bohačiak 

Ján Krajčík 

 

7.B 

5.A 

7.A 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

5. – 7. ročník 

 

Próza 

Katarína Halúsková 

Anna Chmeliarova 

Erika Vráblová 

 

5.A 

5.B 

6.A 

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

8. – 9. ročník 

 

Poézia 

Martina Halúsková 

Anabela Lacková 

Marek Trnka 

9.A 

9.A 

8.A 

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

8. – 9. ročník 

 

Próza 

Simona Macangová 

Roman Krajčík 

Martina Štefúnová 

9.A 

8.A 

8.B 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

 

 

Regionálne zvyky a tradície - Chodenie Lucií  

      Každoročne 13. decembra chodia v našej škole Lucie. Akciu dlhoročne a úspešne organizuje 

Mgr. M. Vojteková so žiačkami 8. ročníka. Žiačky 8.A a 8.B sa aj tento rok sa predstavili v peknom 

hudobnom pásme venovanom ľudovým zvykom a tradíciám. 

 

Divadelné predstavenie „Ženský zákon“ – uskutočnené v marci 2017 v Dome odborov v Žiline 

pre žiakov 8. a 9. ročníka. Organizačne predstavenie zabezpečili Mgr. A. Košútová a Mgr. 

M.Vojteková. 

 

Aktivity ku dňu „Marec- Mesiac knihy“ – zrealizovala Mgr. J. Mikolajová. V školskej knižnici 

prebiehali rôzne aktivity zamerané na prácu s knihou, súťaž o najstaršiu, najväčšiu, najmenšiu 

knihu, žiaci písali rôzne príbehy, písali úvahy na dané citáty významných ľudí... 

„Andersen v knižnici“ – 2. apríla sa narodil H.Ch. Andersena – najznámejší svetový autor 

rozprávok. Tento významný deň sme si pripomenuli akciou „Andersen v knižnici“. Akciu pripravila 

Mgr. M. Vojteková 
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Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov – spolupráca s vydavateľstvami Albatros, KMČ – žiaci si 

v pomerne veľkom počte objednávajú knihy, prevládajú žiaci z I. stupňa.  

 

Príprava na prijímacie skúšky a Testovanie 9  – príprava prebiehala na krúžku SJL, každú stredu 

a štvrtok formou testov a interaktívnych cvičení. Krúžok viedla Mgr. A. Košútová.  

Školská literárna súťaž „Najkrajšia rozprávka“ – Hlavným poslaním súťaže je podporovať 

tvorivé písanie našich žiakov, rozvíjať ich kreativitu v oblasti rodného jazyka a umeleckého slova 

a podnecovať ich fantáziu. XI. ročník literárnej súťaže v našej škole mal primäť žiakov prepojiť svet 

rozprávok so súčasným svetom, ktorý na rozprávky neverí, ale vďaka rozprávkam by mohol byť 

o čosi lepším.  

Vyhodnotenie XI. ročníka školského kola literárnej súťaže/ téma: Najkrajšia rozprávka 

     

Danielovi Filovi 8.B DIPLOM za 1.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Márii Zatrákovej 8.A DIPLOM za 3.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Markovi Jánošíkovi 8.B DIPLOM za 2.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Anete Poliakovej 8.A DIPLOM za 1.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Jankovi Rybárovi 7.A DIPLOM za 1.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Timotejovi Pantákovi 7.A DIPLOM za 2.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Lukášovi Melišovi 7.A DIPLOM za 3.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Erike Vráblovej 6.A DIPLOM za 3.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Júlii Filovej 5.B DIPLOM za 1.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Júlii Chytilovej 5.B DIPLOM za 1.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Jakubovi Štadánimu 5.B DIPLOM za 3.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Matejovi Bugáňovi 5.A DIPLOM za 3.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Vanese Poliakovej 5.A DIPLOM za 2.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Eme Meškovej 5.B DIPLOM za 2.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Veronike Androvičovej 5.B DIPLOM za 2.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Branislavovi Dominiakovi 4.A DIPLOM za 1.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Márii Beniačovej 2.A DIPLOM za 2.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Sáre Zimenovej 3.B DIPLOM za 1.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Paľkovi Chabadovi 3.B DIPLOM za 2.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Annemárii Kapasnej 3.B DIPLOM za 3.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Karinke Stehlíkovej 3.B DIPLOM za 3.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Lukášovi Balcerčíkovi 3.B DIPLOM za 3.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Šimonovi Hliníkovi 7.B DIPLOM za 3.miesto v školskom kole literárnej súťaže 

Terezke Schrollovej 7.B DIPLOM za 2.miesto v školskom kole literárnej súťaže 
 

Najlepšie práce postúpili do celoslovenskej literárnej súťaže Škultétyho rečňovanky. 

 

Štúrov Zvolen – 12.5.2017 sa v Makovického dome v Žiline uskutočnila rétorická súťaž v prednese 

„Štúrov Zvolen“. Našu školu reprezentovala žiačka Silvia Matejčíková z 9.B, ktorá získala čestné 

uznanie a Ondrej Blaško zo 6.A. 
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Testovanie čitateľskej gramotnosti - Školská inšpekcia  pred Testovaním 9, v marci 2017 

testovala žiakov 9.B triedy so zameraním na čitateľskú gramotnosť a prácu s textom. Žiaci písali 

pripravený test, ktorý bol zameraný na prácu s textom, porozumenie textu, explicitné a implicitné 

úlohy. Podľa vyhodnotenia Školskej inšpekcie výsledky žiakov boli nadpriemerné v porovnaní s 

celoslovenským priemerom. Výsledková listina jednotlivých žiakov nebola inšpekciou poskytnutá. 

 

 

Riaditeľské previerky – jún 2017  v 6. a 8. ročníku 

Výsledky testov: 

Trieda Výsledky testov - priemer % úspešnosti 

6.A 2,84 61,73% 

6.B 2,96 59,27% 

8.A 3,21 55% 

8.B 3,05 60% 

 

Exkurzie 

 

5. ročník – exkurzia bola uskutočnená v septembri – Národné múzeum v Martine a Mädokýš 

7. ročník – exkurzia – Orava – Dolný Kubín, Jasenova, Leštiny 

8. ročník – Dom Milana Rúfusa v Závažnej Porube 

9. ročník – Modra – Pamätný dom Ľ. Štúra, modranská keramika, výstava Ignáca Bizmayera – 

exkurzia bola zrušená pre nezáujem a nízky počet deviatakov. 

 

Výsledky polročných písomných prác zo SJL 

Trieda Priemer % úspešnosti 

 

5.A 2,22 73,6 %    7.B 2,41 72,7 % 

5.B 2,22 77,2 %    8.A 3,05 63,9 % 

6.A 2,66 68,0%                                     8.B 2,68 70,7 % 

6.B 2,36 73,3 %    9.A 2,57 67,8 % 

7.A 2,16 75,9 %                                    9.B 2,70 68,2 % 

 

 

Výsledky koncoročných písomných prác zo SJL: 
 

Trieda Priemer %úspešnosti 

5.A 2,57  70,98 

5.B 2,92  60,6 

6.A 3,16  60,06 

6.B 2,7  64,1 

7.A 2,32  74,6 

7.B 2,35  71,32 

8.A 2,42  72,05 

8.B 2,7  67,2 

9.A 2,5  69 

9.B 3,16  57 
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Aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti 

 

Školský rok 2016/2017 bol MŠ VV a Š SR vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. 

     Z plánu aktivít na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti sme v tomto školskom roku 

realizovali tieto akcie: 

• Hodiny SJL realizované v školskej knižnici 

• Literárne súťaže  

• Hodiny hlasného čítania  

• Hodiny tvorivého písania 

• Rozhlasové literárne relácie 

• Projekty pri príležitosti významných spisovateľov, literárnych sviatkov, prezentácie 

• Literárne exkurzie 

• Projekt „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 

• Projekt „Záložka do knihy spája školy“ – 7. ročník celoslovenského projektu 

• Objednávanie kníh z vydavateľstva Albatros, KMČ 

 

 

 

Výchovné predmety 

 

Technika/Svet práce 
 

Zručnosti pre úspech –Dňa 15. 11. 2016 sa v Školských dielňach, Košická 2, Žilina uskutočnil 

štvrtý ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Účastníkov privítal Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ 

Dopravnej akadémie v Žiline. Súťaže sa zúčastnilo 20 základných škôl z regiónu Žilinského kraja. Z 

našej školy sa súťaže zúčastnili žiaci 9.A triedy Jozef Tichý, Ján Florián Chrapčík a Richard 

Filip. Svoje zručnosti, vedomosti a znalosti si overili pri plnení zaujímavých úloh: 

1.Bezpečnosť nadovšetko – prednáška a test o materiáloch využívaných v automobilovom priemysle. 

2.Simulátor riadenia – simulovaný spôsob jazdy na trenažéri – osobnom motorovom vozidle 

3.Hydrogénové autíčko – súťaž v ovládaní hydrogénového vozidla. 

4.Skrutkové spoje, rezanie – na tomto pracovisku sa popasovali s ručnou pílkou, s montážou a 

demontážou skrutkových spojov. 

5.Prevodovka – montáž, demontáž obalu prevodovky. 

6.„Michelin“ – demontáž, slalom a montáž pneumatiky. 

7.Veselý karosár – práca s plechom. 

8.Lakovňa a marketingový pracovník – prostredníctvom airbrush pištolí dotvorili maketu, ktorú si 

najskôr pripravili z dostupných odpadových materiálov. 

9.Veselá elektronika – zapojenie astabilného klopného obvodu. 

10.Zábavná elektrotechnika – zapájanie elektrického obvodu, ktorý simuloval húkačka s 

premenlivou výškou tónu. 

11.Elektrotechnika – zapájanie obvodu, ktorý simuloval poplašné zariadenie. 

Naši žiaci všetky aktivity úspešne zvládli a získali účastnícky list. 

 

Noc výskumníkov – 30. septembra 2016 sa žiaci 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B – celkovo 108 žiakov 

a  pedagógov-  zúčastnili podujatia s názvom Noc výskumníkov v žilinskom Auparku.  

Žiaci si mohli pozrieť množstvo výstavných vedeckých stánkov ŽU. Organizátori pre návštevníkov 

pripravili rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, hudobné 

vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy. Priblížili tak prácu 

vedcov, výskumníkov a odborníkov a ukázali, že aj pri vedeckej práci sa dá zabávať – najmä pri 

takej, ktorá nás baví.  
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Vianočná burza – 14.12.2016 – popri kultúrnom podujatí našej školy Vianočné tajomstvo v 

kinosále vo Varíne sa uskutočnila aj vianočná burza, na ktorej žiaci ponúkali za symbolické ceny 

svoje výrobky. Vyrábali ich na hodinách THD, VYV, VUM a na krúžkoch šikovných rúk. Ponuka 

bola veľmi pestrá: vianočné  pohľadnice, darčekové kartičky, vianočné venčeky, vianočné ozdoby z 

polystyrénu a látky, vianočné svietniky, stojany na pastelky, vankúšiky. 

 

Aranžovanie vianočných stolov – v predvianočnom čase  žiačky 8. a 9. ročníka vkusne 

naaranžovali  vianočné stoly. Žiaci si ich mohli pozrieť a tiež ohodnotiť vo vestibule školy. Najviac 

sa im páčil stôl, ktorý naaranžovali žiačky 8. B triedy.  

 

Strom života -výroba vtáčích búdok – na hodinách THD žiaci 6. ročníka pomáhali plniť jednu 

úlohu z environmentálnej súťaže Strom života. Z odpadového materiálu zhotovili vtáčie kŕmidlá, 

ktoré zavesili na stromy v areály školy. Podarilo sa im urobiť fotografie kŕmiacich sa vtákov. 

 

Veľkonočná burza - v období pred Veľkou nocou žiačky 5.B triedy v školskej družine predávali 

svoje výrobky určené na jarnú a veľkonočnú dekoráciu na veľkonočnej burze: venčeky z 

papierových vajíčok, dekorácie so zajačikmi, maľované vajíčka, zajačiky z ponožky, maľované 

kamene, srdiečka z drôtu a papiera.   

 

Telesná a športová výchova 
 

Športový projekt „Pohni kostrou“ – (12. september 2016) –hlavným cieľom bolo rozhýbať celé 

telo rôznymi športovými aktivitami (slalom s hokejkou, skok s loptou, preskok cez švihadlo, hod 

lopty na cieľ, streľba na bránu, hod kruhmi na tyč, dribling s basketbalovou loptou, skákanie vo 

vreci a iné) a žiakov 5. -9. ročníka aj 15 minútovým behom alebo chôdzou. Vyvrcholením celého 

dňa bola beseda a autogramiáda s hokejovým trénerom Zdenom Cígerom.  

 

Deň pešej chôdze do školy - prvý ročník - do akcie sa zapojilo 46 žiakov z Krasnian a 84 žiakov 

z Varína. 

 

Do školy na bicykli - vo štvrtok 22.9.2016 naši žiaci odštartovali prvý ročník kampane Do školy na 

bicykli. Každý žiak, ktorý v tento deň prišiel do školy na bicykli, dostal kartičku Petra Sagana, ktorú 

mohol použiť na odmietnutie jednej známky z ľubovoľného predmetu.  Do výzvy sa zapojilo viac 

ako 140 žiakov, ktorí svojimi dvojkolesovými tátošmi zaplnili areál školy a tak dokázali sebe a aj 

svojim spolužiakom, že do školy sa dá dostať aj inak než autom, a navyše to môže byť aj zábavné a 

výhodné.  Ostatní žiaci kvôli bezpečnosti kreslili a vypracovali projekt o Petrovi Saganovi. 

 

Terchovský polmaratón (8.10. 2016) - Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa- toto olympijské 

heslo bolo hlavnou myšlienkou na detskom behu druhého ročníka terchovského polmaratónu. Naša 

škola sa ako prvá škola aktívne zúčastnila detského behu v počte 35 žiakov. Všetci žiaci bravúrne 

zvládli 770 metrov dlhú trať, za čo im patrí veľký obdiv. Každé dieťa, ktoré dobehlo do cieľa, bolo 

odmenené balíčkom. (Súťaž organizačne zabezpečili Mgr. M. Marcinek, Mgr. E. Andelová) 

 

Vianočný florbalový turnaj žiačok - dňa 21. decembra 2016 sa v našej škole O. Štefku vo Varíne, 

pod záštitou pani riaditeľky PaedDr. Moniky Filovej, uskutočnil vianočný florbalový turnaj žiačok 

5. až 7. ročníka. Privítali sme dve družstvá z Belej a jedno družstvo z Terchovej. Turnaj mladších 

žiačok sa hral systémom dvoch skupín, každý s každým. Súboje play- off sa hrali už o konečné 

umiestnenie. Turnaj prebehol vo veľmi dobrej športovej atmosfére, žiačky podali výborné výkony ( 

k čomu im gratulujeme ). Z hľadiska organizačnej stránky bol turnaj výborne zorganizovaný o čo sa 

postarali pedagógovia: Mgr. M. Marcinek, Mgr. J. Milová, Mgr. M. Oslanec, Mgr. T. Bublík.  
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Konečné poradie: 

1.7.roč. Terchová 

2.7.roč. Varín IV. (Nina Emília Fáblová, Alexandra Jánošíková, Eva Ďuranová, Karolína Cvachová, 

Viktória Tichá, Lívia Brezaniová) 

3.5.roč. Belá 

4.6.roč. Belá II. 

5.6.roč. Varín I. (Veronika Hanusová, Andrea Svobodová, Katarína Chobotová, Sofia Zelinová, 

Júlia Chytilová ) 

6.5.roč. Varín V. (Diana Willigerová, Nikola Bieliková, Monika Antošová, Mária Obšivanová, 

Lucia Čunátová, Lucia Ženteková) 

7.5. roč. Varín II. (Sophia Liptáková, Katarína Halúsková, Karin Trizuliaková, Emma Zakopčanová, 

Mariana Halúsková) 

8.6.roč. Varín III. (Nataly Vanek, Vanesa Zaťková, Linda Jandová, Michaela Lovasová, Soňa 

Košťalová, Lívia Androvičová) 

 

 

Vyhodnotenie základného lyžiarskeho výcviku – zjazdové lyžovanie (Z: Mgr. M. Staňová) – V 

dňoch 13.02. - 17.02.2017 sa uskutočnil lyžiarsky zjazdový výcvik (LZV) žiakov 7. ročníka, v 

lyžiarskom stredisku Vrátna. LZV sa zúčastnilo 37 žiakov, 3 učitelia- Mgr. M. Marcinek, Mgr. M. 

Staňová a Mgr. Ľ. Brennerová), zdravotníčka- Ľ. Porubčanská, 4 lyžiarski inštruktori SKI RAW 

Vrátna.  Ubytovanie bolo zabezpečené v ubytovacom zariadení Chata na Grúni - v dvoj- , štvor- a 

šesť- lôžkových izbách s prístelkami, spoločenskou miestnosťou, spoločnými sprchami a WC. 

Stravovanie bolo zabezpečené priamo na chate s plnou penziou a celodenným pitným režimom, 

ktorá sa nachádza priamo pri svahu. Preprava žiakov bola zabezpečená autobusom pána J. Hodoňa z 

Varína. LZV bol v priebehu dňa rozdelený do dvoch častí - 3 vyučovacie hodiny doobeda a 2 

hodiny poobede - spolu 5  hodín na deň. Samotný výcvik prebiehal pod  vedením lyžiarskych  

inštruktorov, podľa spracovaného tematického plánu  pre jednotlivé dni a úrovne. Družstvá lyžovali  

každý deň  na  upravenom svahu. K dispozícii boli 4 vleky a 1 sedačková lanovka.  Všetci žiaci - aj 

začiatočníci zvládli základy zjazdového lyžovania. V priebehu LZV sa ani jeden  žiak vážnejšie 

nezranil.  

 

Futsalový turnaj žiakov - dňa 13.3.2017 sa v ZŠ Belá uskutočnil futsalový turnaj žiakov, za účasti 

škôl Varín, Belá A, Budatín, Terchová, Belá B, Teplička. Hralo sa systémom dvoch skupín po troch, 

prvý dvaja postupovali do semifinále, kde sa hralo prvý s druhým, druhý s prvým krížovým 

pravidlom. Naši chlapci Samuel Novák, Michal Ripel, Martin Jakubčík, Jakub Sušoliak, Tomáš 

Holec, Vladimír Švec, Šimon Ťažký, Lukáš Sušienka, Adam Vrábel pod vedením trénera Martina 

Marcineka postúpili zo skupiny z druhého miesta a v semifinále sa stretli so súperom z Budatína, s 

ktorým síce prehrali, ale v súboji o tretie miesto porazili po výbornom výkone žiakov z Terchovej. 

Obsadili sme konečné 3. miesto za družstvami z Belej a Budatína. 

 

Florbalový turnaj žiačok - dňa  30.03.2017 sa všetky žiačky 5. ročníka zúčastnili florbalového 

turnaja v ZŠ Belá. Turnaja sa zúčastnili tri školy: ZŠ Varín, ZŠ Belá a ZŠ Terchová, spolu 7 

družstiev.  

Florbalový turnaj žiačok- dňa 27.04.2017 sa žiačky 6. ročníka zúčastnili florbalového turnaja v ZŠ 

Terchová. 

Florbalový turnaj žiačok 5. a 6. ročníka - dňa 19.05.2017 sa žiačky 5. a 6. ročníka zúčastnili 

florbalového turnaja v ZŠ Belá. 

 

Beh do strečnianských hradných schodov    
 Žiaci našej školy Ripel Michal, Sušienka Lukáš, Richard Filip, Jakub Šušoliak, Ema Hazdová, 

Martina Halúzková, Karolína Cvachová, Viktória Synáková, Zuzana Ripelová, Patrik Diasek, Peter 

Giert, Kristián Cvacho, Šimon Hliník, Lívia Androvičová, Nataly Vanek, Erika Vráblová, Michaela 
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Lovásová, Dávid Bačinský, Ondrej Blaško, Daniel Ťažký, Adam Vrábel,  sa 31. mája 2017 pod 

vedením Mgr. Martina Marcineka a Ivety Grichovej zúčastnili 20 ročníka behu po schodoch na hrad 

Strečno. Potešili viacerí naši bežci a bežkyne, ale najviac Jakub Šušoliak (9.B), ktorý svoju 

kategóriu vyhral časom 35,64 sek, s viac ako dvoj sekundovým náskokom pred druhým v poradí, v 

najstaršej a najkvalitnejšie obsadenej kategórii žiakov (rok nar. 2001- 2003). Ďalším veľmi 

úspešným bežcom bol v kategórii žiakov ročník narodenia 2004-2006 bol Peter Giert (7.A), ktorý 

skončil na vynikajúcom treťom mieste s časom 46,57 sek , k čomu mu blahoželáme. Z dievčat bola 

najúspešnejšia Ema Hazdová (9.A), ktorá v kategórii dievčat ročník narodenia 2001-2003, dobehla 

na výbornom piatom mieste s časom 50,46 sek. 

 

Základný plavecký výcvik – 3. ročník 

V dňoch 14.03. -20.03.2017 sa uskutočnil základný plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka v 

Mestskej plavárni v Žiline. Výcvik bol organizovaný pod vedením kvalifikovaných inštruktorov 

Plaveckej školy Nereus. Žiaci boli rozdelení podľa výkonnosti do skupín. Na konci kurzu získali 

ohodnotenie svojich výkonov v podobe Mokrého vysvedčenia. Pedagogický dozor zabezpečovali 

Mgr. A. Synáková, Mgr. J. Líšková. 

 

Zdokonaľovací plavecký výcvik – 5. ročník  

V dňoch 06.06. -12.06.2017 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 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 sa žiakov motivovať na lepšie 

výkony. Žiaci boli disciplinovaní, čo potvrdili aj inštruktori. Na konci kurzu získali ohodnotenie 

svojich výkonov v podobe Mokrého vysvedčenia. Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. J. 

Mikolajová, Ing. Ľ. Komperdová. 

 

 

Belský borec z terchovského regiónu   

V priebehu školského roka sa v rámci ,,terchovského“  regiónu vytvorila športová spolupráca škôl z 

Varína, Belej, Gbelian, Strečna, Tepličky a Terchovej. Žiaci škôl počas roka súťažili v rôznych 

športoch (futbal, florbal, volejbal). Klobúk dole pred výbornou spoluprácou riaditeľov, učiteľov a 

samozrejme žiakov spomínaných škôl. Spojená škola Belá, pod záštitou pani riaditeľky SŠ Belá Ing. 

Anny Přechovej a vďaka podpore Nadácie SPP zorganizovala 1. ročník športovo –vedomostnej 

súťaže pre žiakov zo základných škôl Gbeľany, Varín, Belá a Terchová pod názvom: Belský borec 

z terchovského regiónu -súťaž, v ktorej si osemčlenné družstvá v dvoch vekových kategóriách zo 

základných škôl – (Gbeľany, Varín, Belá a Terchová) zmerali sily v prekonávaní stanovíšť s 

prekážkami a vedomostnými úlohami. Na vybraných žiakov čakala trať dlhá 2,5 km, na ktorej ich 

čakalo prekonávanie kondičných prekážok ako podliezanie, preskakovanie, plazenie, šplhanie, 

prenášanie, balans, streľba zo vzduchoviek, chôdza na chodúľoch, brodenie cez jazero, prenášanie 

raneného,  ale aj vedomostných prekážok vo forme  určovania liečivých rastlín, stromov, kríkov a 

určovanie azimutu. Z každej školy súťažili dve zmiešané osemčlenné družstvá (4 chlapci, 4 

dievčatá) v dvoch kategóriách: I. kategória: ročníky 5. – 6. , II. kategória: ročníky 7. – 8. Na to, aby 

osem -členné družstvo bolo na trati úspešné, museli jednotliví členovia medzi sebou komunikovať, 

pomáhať si, povzbudzovať sa, súťažiť v hesle fair- play. Žiakov na súťaž pripravoval Mgr. M. 

Marcinek. V prvej kategórii našu školu reprezentovali: Katarína Halúsková, Katarína 

Chobotová, Jakub Staňo, Matúš Bobáň, Alexandra Komačková, Vanessa Porubčanská, 

Daniel Ťažký, Felix Grenčík, ktorí v konečnom poradí obsadili  po výbornom výkone  tretie 

miesto. V druhej kategórii s vynikajúcim druhým miestom nás reprezentovali Anna Androvičová, 

Viktória Synáková, Karolína Cvachová, Tatiana Cibíková, Šimon Hliník, Erik Vanžura, 

Kristián Cvacho, Peter Giert.  
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Projekt - Tenis do škôl 

Šport ako taký je neodmysliteľnou  súčasťou našej školy a práve preto sme sa rozhodli, že našim 

deťom priblížime hravou formou aj tenis. Využili sme preto projekt Slovenského tenisového zväzu 

pod názvom ,,Tenis do škôl,, a získali sme základné vybavenie na výučbu tenisu. Detské rakety a 

loptičky, plastové malé rakety a penové loptičky deťom postupne ukážu krásu tohto športu. (Mgr. 

M. Marcinek, PaedDr. M. Filová) 

 

Športový deň školy 

28.6. a 29.6.2017 sa pre žiakov I. a II. stupňa uskutočnil Športový deň. Žiaci spolu so svojimi 

triednymi učiteľkami postupne absolvovali súťaže na niekoľkých stanoviskách, ktoré pripravili 

Mgr. J. Líšková, Mgr. M. Staňová, Mgr. A. Košútová, Mgr. M. Horváthová a RNDr. I. Ječmenová 

so žiakmi 9.A a 9.B. Žiaci súťažili v týchto disciplínach: 

1.Skok z miesta na tráve                      

2.Slalom medzi kužeľmi              

3.Cúvací slalom             

4.Hod do diaľky                    

5.Frisbee  -hod do krabice 

 

6.Pin-pong                                                   

7.Dribling + hod do basketbalového koša 

8.Hod loptičky do koša tenisovou raketou 

9.Kop futbalovou loptou na cieľ v bráne 

10.Trojnohý beh 

11.Beh na lyžiach            

Po výkone boli žiaci odmenení opečenou špekáčkou (zabezpečila p. M. Bobáňová, spolupráca so 

školskou jedálňou)  a balíčkom sladkostí (zabezpečil zriaďovateľ školy – Ing. M. Cvacho 

v spolupráci s p. J. Hodoňom). 

 

 

Výtvarná výchova 
 

Výtvarný projekt pre žiakov V. a VI. ročníka- Deti a architektúra – cieľom súťaže je budovať u 

detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu. Na hodinách VYV žiaci na základe 

premietnutého interaktívneho projektu o moderných a zelených budovách kreslili do súťaže 

modernú budovu alebo vysnívaný  

dom. 

Výtvarné súťaže: 

•Vianočná pohľadnica 

• Červené stužky 

•Úcta k starším – výtvarná časť 

•Týždeň priateľstva  
Na hodinách výtvarnej výchovy a občianskej náuky každá trieda výtvarne spracovala  jedno z 

desatora priateľstva. Všetky práce boli vystavené vo vestibule školy.  

•Rodina a základné právo na život  

- výtvarná súťaž 

•Deň narcisov – príprava materiálov na nástenku 

•Deň Zeme – príprava výrobkov pre turistov, ktoré spropagujú náš kraj napr. brožúrky, pohľadnice, 

maľované kamene 

•Dielo tvojich rúk – výtvarná súťaž 

•Deň detí – výroba plagátu 

•Máme radi šport –výtvarná súťaž 

Po minuloročnom úspechu výtvarnej súťaže zameranej na olympizmus - „Slovensko a Hry XXXI. 

olympiády Rio de Janeiro 2016“, do ktorej sa zapojili žiaci našej základnej školy, sme sa aj tento 

rok rozhodli pokračovať vo výtvarnej súťaži zameranej na športovú tematiku. Tohtoročná výtvarná 

súťaž vznikla za podpory pána Jána Hodoňa a bola určená pre žiakov našej školy. Cieľom súťaže 

bolo umeleckou formou pritiahnuť pozornosť deti smerom k športovým hodnotám, podporiť a šíriť 

myšlienky dôležitosti pohybu na celkové zdravie človeka.  
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Do súťaže sme zapojili okolo 100 prác žiakov I. a II. stupňa. Žiaci pracovali s rôznymi technikami – 

kresba, maľba, tempera, pastel... V spolupráci s p. Jánom Hodoňom boli výtvarné práce 

nainštalované v priestoroch varínskej cukrárne. 

  

Výtvarná časť environmentálneho projektu Medveď hnedý – kráľ zvierat 

V spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne sa  na našej škole uskutočnil –

environmentálny projekt: Medveď hnedý – kráľ zvierat.  Súčasťou tohto programu boli aj výtvarné 

aktivity, kde deti mohli kresliť medveďa vo voľnej prírode, či vypracovať projekt.  

Výkresy a projekty vyhotovené ľubovoľnou technikou vo formáte A3 a A4 v celkovom počte 80 

sme zaniesli do Správy NP Malá Fatra vo Varíne. Všetky práce bude hodnotiť odborná porota a v 

mesiaci jún bude slávnostné vyhodnotenie prác a ocenenie víťazov našej základnej školy. Najkrajšie 

výtvarné dielo získa cenu riaditeľa Správy NP Malá Fatra. Práce z tvorivých dielní budú vystavené 

v mesiaci október 2017 v Krajskej knižnici Žilina. 

O celkovom poradí v jednotlivých kategóriách rozhodovala 7 členná porota hlasovaním. 

Členovia poroty:   

Mgr. Kristína Chobotová, ZŠ Varín 

Mgr. Anna Synáková, ZŠ Varín 

Ing. Gabriela Kalašová, Správa NP MF 

Mgr. Alena Badurová, Správa NP MF 

          Miriam Balciarová, Správa NP MF 

          Lucia Sibilová, Správa NP MF 

          Roald Tretiník, Správa NP MF 

Prvé miesta v troch kategóriách (výtvarné práce 1.stupeň, projekty 1. a 2. stupeň) získali darčekový 

poukaz na pizzu a nápoj v hodnote 5€, ktorú darovala Pizzeria „U Babky“ Varín. Prvé miesto v 

kategórii Kolektívne práce – 3.B, získalo darčekový poukaz na občerstvenie v hodnote 19€, ktorú 

darovala Pizzeria „U Babky“ Varín.  

Ema Sušienková zo 6.B dostala darčekový poukaz na pizzu a nápoj pre 4 osoby v hodnote 20€ v 

Pizzerii „U Babky“, ktorú venoval riaditeľ Správy NP Malá Fatra vo Varíne, RNDr. Michal Kalaš. 

 

Výhercovia: 

Výtvarné práce 1.stupeň: Dávid Zelina, 3.B, Richard Machalík, 3.B, Marika Androvičová, 2.A 

Projekty 1.stupeň: Branislav Dominiak, 4.A, Diana Androvičová, Adriana Lopušanová, Natália 

Staňová, 4.A, Marek Kubík, 3.A 

Výtvarné práce 2. stupeň: Ema Sušienková, 6.B – Cena riaditeľa správy NP Malá Fatra, Nikola 

Trnková, 6.B, Bruno Cigánik, 5.B,  

Projekty 2. stupeň: Júlia Filová, 5.B, Mária Obšivanová, 6.B, Martina Štefúnová, 8.B 

Kolektívne práce: Krajina medveďov, tematická koláž, 3.B, Medveď mozaika z krepového papiera, 

dievčatá, 7.A, Veľký 3D medveď  - Krúžok šikovné rúčky 

 

Environmentálny projekt - Bocian biely 

Žiaci na hodinách kreslili, maľovali a vyrábali bociany.  

Z jednotlivých výkresov bude vytvorený poster - koláž názvom „Žiadosť bociana bieleho o 

prechodný pobyt“. Vypracovaný poster bude súčasťou celoslovenskej výstavy „Môj sused bocian“, 

ktorá sa bude konať v závere roka 2017 v Košiciach. V V.B triede sa uskutočnila environmentálna 

konferencia, ktorú pre vedenie školy a Ing. G. Kalašovú zo Správy NP Malá Fatra vo Varíne 

pripravili piataci pod vedením Mgr. Z. Synákovej. 

 

Jarná výzdoba priestorov školy a tried 

„Rozsvieťme to na modro“ - výzdobou ladenou do modrej farby (modré kvety) sme si pripomenuli 

Deň autizmu. Zapojili sme sa tak do medzinárodnej kampane Light It Up Blue. Kampaň sa koná pri 

príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme. Naša škola bola vyzdobená modrými kvetmi 

(namiesto modrého osvetlenia). Osvetlením významných budov na modro vyjadruje zvyšok 

spoločnosti pochopenie a súcit autistom. Žiaci si o autizme mohli prečítať aj na nástenke vo 

vestibule školy. Nadviazali sme aj spoluprácu so žilinskou školou pre deti – autistov. 
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Občianska výchova 

 

Detský čin roka 2016 – čítanie príbehov a hlasovanie za naj príbeh v jednotlivých kategóriách 

Október -  Mesiac úcty k starším – žiaci robili postery, ktoré boli vystavené v kinosále a žiaci I. 

stupňa pod vedením Mgr. A . Synákovej a Mgr. J. Smolkovej pripravili vystúpenie pre našich 

seniorov. 

 

 

Olympiáda ľudských práv (Mgr. K. Chobotová) 

Dňa 22.2.2017 sa na našej škole konal 2. ročník Olympiády ľudských práv. Aj keď táto súťaž je 

vyhlasovaná Ministerstvom školstva ako súťaž stredoškolskej mládeže, objavuje sa snaha zapájať 

ľudské práva už aj medzi žiakov na základných školách, ktorí sa s touto tematikou stretávajú na 

hodinách Občianskej náuky. Je dobré, ak si už táto mladá generácia začne uvedomovať, že ľudské 

práva sú založené na princípe rešpektovania jednotlivca. Preto je potrebné pripomenúť, že ľudské 

práva sú univerzálne, to znamená, že platia pre všetkých bez rozdielu. Aj keď sme si všetci rovní, 

nie sme rovnakí, a práve preto sa od nás očakáva ústretovosť, tolerancia a rešpekt. Tohtoročná 

olympiáda sa preto niesla v tomto duchu. Žiaci sa museli popasovať s vedomostným testom 

týkajúcim sa histórie, vymedzenia ľudského práva, ale aj jeho uplatňovania  v bežnom živote. 

Najlepšie vedomosti preukázali žiaci 9.B triedy Jakub Šušoliak a Martin Jakubčík.  

 

Hudobná výchova 

 

Multimediálny výchovný koncert - Trinásta komnata - V rámci prevencie škola pripravila pre 

žiakov protidrogový multimediálny výchovný koncert pod názvom Trinásta komnata (Let Art). 

Program spestrila prepracovaná a veľmi zaujímavá zadná projekcia, kde mohli žiaci priebežne 

sledovať i texty piesní, zamyslieť sa nad nimi a v spojení s príjemnou hudbou si odniesť aj 

hodnotný umelecký zážitok. Občas naskakovala aj husia koža, pretože texty zatínali do živého – 

boli pravdivé a úprimné. Autori programu postupne previedli žiakov všetkými dostupnými drogami, 

od tých najľahších ako sú cigarety a alkohol, až po tzv. tvrdé drogy.  Hodnotným prvkom programu 

boli reálne príbehy ľudí, ktorí sa dostali do ich pazúrov. 

 

 Náboženská výchova 

 

Dekanátne kolo Biblickej olympiády 2017 (Mgr. M. Rafajdusová, Mgr. Z. Synáková) 

 

Dňa 21.marca 2017 sa na našej škole uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa 

ho 7 trojčlenných družstiev zo 7 škôl. Prišli žiaci zo Stráňav, Dolnej Tižiny, Varína, Terchovej, 

Strečna, Brodna a Belej. Z našej školy nás reprezentovali Tomáš Málik zo 7.B, Lukáš Novák a Soňa 

Dobroňová z 9.B.  Žiaci riešili 6 druhov úloh s rôznou tematikou. 

Bolo treba riešiť testovú úlohu – zakrúžkuj správnu odpoveď, rozhodni, či je výrok správny alebo 

nesprávny, riešiť krížovku, pracovať s obrazmi, bolo potrebné dokončiť SMS – doplniť 

odosielateľa, prijímateľa a pod. Úlohy boli naozaj náročné.  

Vyhodnotenie: 

1. miesto: ZŠ Brodno 

2. miesto: ZŠ Dolná Tižina 

3. miesto: Spojená škola Belá 

Naši žiaci obsadili štvrté miesto. 

Všetci žiaci boli odmenení vecnými cenami a diplomami za účasť a osobitne boli odmenení žiaci za 

1. – 3. miesto. Ceny zabezpečili kňazi z farností nášho dekanátu. 
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Exkurzia v kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne (Mgr. M. Rafajdusová, Mgr. Z. Synáková) 

10. marca 2017 boli žiaci 5. ročníka na exkurzii vo farskom kostole vo Varíne. Boli sme si pozrieť 

bohoslužobné predmety, rúcha, liturgické knihy a ďalšie liturgické predmety. 

Na vlastné oči si mohli žiaci pozrieť to, o čom sa učia na hodinách NBV. Mnohí si až teraz 

uvedomili, čo je to, na čo sa už roky pozerajú. Všetky tieto veci sú obsahom vyučovania NBV v 

piatom ročníku. 

Zároveň žiaci zistili, že farský kostol je významná kultúrna pamiatka, že pochádza, približne, z 12. – 

13. storočia, 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 pre nich bolo, keď zistili, že pod kostolom sa nachádzajú krypty, kde sú 

pochované malé deti, zámožní ľudia, kňazi a že tam má hrobku rod Pongráczovcov. 

 

Biblia očami detí a mládeže (Mgr. M. Rafajdusová, Mgr. Z. Synáková) 

V mesiaci marec 2017 sa na našej škole uskutočnila výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže.“ 

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu 

spoznávania Svätého písma. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických 

dejín čo najviac detí a privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Všetci 

zúčastnení žiaci preukázali svoju nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie. Pri tvorbe výtvarných 

prác sa nebáli pracovať s fantáziou a vytvorili zaujímavé kresby, z ktorých porota vybrala  

postupujúcich na diecézne kolo. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a ukázali 

svoj umelecký talent. Na diecézne kolo boli poslané 3 výkresy - prvé miesta z každej kategórie. 

Vyhodnotenie súťaže:  

4. ročník:  

1. miesto: B. Dominiak 4. A 

2. miesto: M. Belová 4. B 

3. miesto: E. Tomová 4. B 

 

 

 

 

5.-6. ročník 

1. miesto: K. Chobotová 5. B 

2. miesto: O. Blaško 6. A 

3. miesto: N. Trnková 6. B 

7.-8. ročník 

1. miesto: J. Staníková 8. A 

2. miesto: T. Schrollová 7. B 

3. miesto: L. Ženteková 6. A 

 

 

Deň počatého dieťaťa (Mgr. M. Rafajdusová, Mgr. Z. Synáková) 

„Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých.“ 

Pravidelná celoslovenská kampaň „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ sa opäť tento rok uskutočnila 

aj na našej škole. Každý deň na Slovensku zomrie pri umelom potrate 20 detí. Hoci sa o tom bežne 

nehovorí, týka sa to často ľudí v našom okolí, a preto je potrebné formovať „kultúru života“ už u 

detí v školskom veku. Mimovládne organizácie združené vo Fóre života ponúkajú viacero možností, 

ako sa do akcie zapojiť. My sme si zvolili nosenie bielej stužky, ktorú sme rozdávali pri vchode do 

školy. Biela stužka je symbolom rešpektovania práva na život od počatia. Žiaci mali možnosť 

dozvedieť sa viac o kampani aj z bannera, kde okrem základných informácií mohli sledovať príbeh 

života už od počatia v tele matky. Nosením bielej stužky sme vyjadrili, že si vážime ľudský život aj 

pred narodením. Za pomoc pri realizácii akcie patrí vďaka žiačkam zo 7. B triedy (Jana Ďugelová, 

Eva Ďuranová, Viktória Tichá, Vanesa Hreusová), ktoré rozdávali biele stužky pred vyučovaním v 

piatok 24. marca. 

 

 

Týždeň modrého gombíka (Mgr. M.  Rafajdusová, Mgr. Z.  Synáková) 

Týždeň od 15. mája do 28. mája bol Týždňom modrého gombíka. Tento rok bol výnos z tejto akcie 

venovaný na Ukrajinu na zabezpečenie humanitárnej pomoci predovšetkým pre deti, ktoré sú 

postihnuté vojnou. Konflikt na Ukrajine vstúpil do štvrtého roka a situácia ostáva aj napriek 

mierový dohodám neistá. Tento rok sa zapojila do projektu aj naša škola.  
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Žiačky/dobrovoľníčky  ponúkali modrý gombík v základnej škole aj materskej škole, kde si ho 

mohli ľudia zakúpiť a prispieť na spomínanú vec. Okrem predávania gombíkov sme v škole piekli 

wafle a pukance, ktoré si žiaci za symbolickú cenu kupovali a výťažok z tejto akcie išiel rovnako na 

Ukrajinu. Spolu sa nám podarilo vyzbierať a na účet UNICEF poslať 229,35 €. 

 

 

 

Protidrogová prevencia 
 

V novembri a v decembri 2016  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 2016 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. 

 

 

 

 

Environmentálna  výchova  
 

Naša škola v oblasti environmentálnej výchovy pripravila pre žiakov v školskom roku 2016/2017  

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 2016 

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  2016 

názov aktivity  Výroba kŕmidiel 

Chlapci na hodinách THD vyrobili z dreva kŕmidlá pre vtáky a vtáčie búdky z odpadových 

a netradičných materiálov. Výrobky boli zaslané do súťaže Recyklohry. 

 za priebeh aktivity zodpovedal: Ing. Ľ. Komperdová, Mgr. M. Rafajdusová 

– obdobie konania aktivity  marec - apríl 2017 
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- názov aktivity  Deň vody 

Pri príležitosti Dňa vody sa uskutočnila v škole rozhlasová relácia s danou tematikou. Žiaci 6. a 8. 

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. T. Bublík, Mgr. E. Andelová 

 

 

- názov aktivity Deti deťom (Strom života)- výroba vianočných pozdravov z vlastného 

recyklovaného papieru 

    Zodpovední: učitelia THD, Mgr. M. Rafajdusová 

 

- názov aktivity Stromáčikov klubáčik 2016 (Strom života)- aktivity robili na krúžku deti pod 

vedením Mgr. M. Solárovej 

 

– obdobie konania aktivity  február- apríl 2017 

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, za priebeh aktivity 

zodpovedal: Mgr. M. Barthánusová, Mgr. E. Andelová  

 

 

– obdobie konania aktivity  marec 2017 

názov aktivity  Tajomstvo stromu  výtvarná súťaž 

za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Solárová 

 

- názov aktivity Svetový deň vody (22.3.) - nástenka a rozhlasová relácia, tvorba projektov, 

ekoaktivity na vyučovaní- splnené 

    Zodpovední: Mgr. M. Barthánusová, Mgr. E. Andelová, vyučujúci GEG, BIO, učitelia I. stupňa 

 

Súťaž Týždeň pre vodu 2017- splnené, aktivity prebiehali celý týždeň 

 

– obdobie konania aktivity  apríl – máj 2017 

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.  

 

V praktickej časti projektového dňa vybudovali žiaci našej školy pod vedením svojich učiteľov: 

- domček pre hmyz, 

- hotel pre hmyz z paliet, 

- pocitový chodník, 

- novú skalku, 

- revitalizovali starú školskú skalku, (pani Gabriela Kalašová) 

- vysadili rastliny do črepníkov vyrobených z plastových fliaš, 

- upratali areál školy, 

- vyzbierali odpadky v areáli školy a pri železničnej stanici, 

- vyzbierali odpadky v okolí rieky Varínka,  (pán Ľubomír Sečkár a Klub dôchodcov z Varína) 

- vyzbierali odpadky pri Vodnom Diele,  (pani Mariana Bohačiaková) 

http://stromzivota.sk/blog/2017/03/tyzden-pre-vodu-2017/
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- vybudovali bylinkovú špirálu zo starých tehál, 

- vysadili bylinky do bylinkovej špirály. 

Urobili niekoľko aktivít, ktoré sú súčasťou projektu Záhrada ktorá učí. 

za priebeh aktivity zodpovedal: PaedDr. Monika Filová, Mgr. T. Bublík, všetci učitelia 

a prevádzkoví zamestnanci školy 

 – obdobie konania aktivity  jún 2017 

 

názov aktivity  Starostlivosť o kvetinový záhon  a Bylinkovú špirálu 

Žiaci sa na hodinách SEE starali o kvetinový záhon pred hlavným vchodom ZŠ.  

za priebeh aktivity zodpovedal: Ing. Ľ. Komperdová, Mgr. T. Bublík  

 

 

Zber papiera  v školskom roku 2016/17 

Rechtorík Ján 1.B 46 123 110 135 240 38       692 

Brežná Kristína 4.A 34,5 46,2 30 29,5 97,8 45,7       283,7 

Jelínková Martina 3.A 26 48 20 30 150         274 

Paňák Timotej 2.A 208                 208 

Akantisová Dorota 4.A 140                 140 

2.B   16 35 8,5 4,8 29 13 4 18 10 138,3 

Žiak Jakub 2.B 137                 137 

3.B   10 40 60 22           132 

Kubík Marek 3.A 11 14,3 93,5             118,8 

Kalašová Naďa 2.B 36 10 60             106 

 

Zber použitého kuchynského oleja 

Svoboda Marek 6.B 110 110 

Roman Noema 5.A 70 70 

Brežná Kristína 4.A 52,7 52,7 

Tomová Emma 4.B 21 21 

Brežný Adam 4.B 17,604 17,604 

1.B   10 10 

Jelínková 

Martina 

3.A 

10 10 

Bobáň Matúš 5.B 7 9 

Rafajdus Šimon 2.B 6 8 

Chebeň Matej 5.B 4 4 

2.B   3 3 

3.B   3 3 

6.A   2 2 

Jedličáková 

Timea 

6.A 

0,9 1,9 

Jandová Linda 6.A 1 1 

Blaško Ondrej 6.A 0,7 0,7 

4.A   0,3 0,3 

 

 

– obdobie konania aktivity  počas šk. roka 2016/2017 

názov aktivity  Zber plastových vrchnákov 
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Do zberu plastových vrchnákov sa v tomto školskom roku zapojilo15 tried.Najviac kilogramov 

nazbierala trieda 4.B. Plastové vrchnáky budú darované občianskemu združeniu Trdielko, za 

priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Barthánusová, Mgr. T. Bublík 

 

 

Zber plastových vrchnákov pre občianske združenie Trdielko     
   Spolu  

4.B   16,25 
3.B   15,54 
5.B   14,5 
3.A   14,45 
4.A   13,97 
2.B   8,25 
6.B   8,2 
1.C   7,3 
6.A   5,1 
2.A   4,22 
1.A   2,4 
7.A   2 
5.A   1,4 
8.A   0,7 
1.B   0,05 

 

 

– obdobie konania aktivity  počas šk. roka 2016/2017 

názov aktivity  Zber použitých bateriek  

Žiaci mali možnosť priniesť staré batérie do školy. baterky boli odoslané do súťaže Recyklohry. 

za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Barthánusová, Mgr. T. Bublík 

 

 

– obdobie konania aktivity  počas šk. roka 2016/2017 

názov aktivity  Nástenka EkoKomiksy 

Obrázky ekokomiksov vtipne podali žiakom environmentálnu problematiku súčasnej doby. 

za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. M. Barthánusová, Mgr. T. Bublík, Mgr. K. Chobotová 

 

 

– obdobie konania aktivity  počas celého šk. roka 2016/2017 

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. Z našej školy sa do súťaže zapojili títo 

žiaci: Branislav Dominiak - IV.A; Lukáš Cvacho- III.B; Jakub Štadáni – V.B, Júlia Chytilová 

–V.B, Júlia Filová – V.B,  Jakub Staňo – V.B; Daniel Filo – VIII.B; Aneta Poliaková – VIII.A; 

Lenka Cvachová – VIII.B; Lucia Čunátová – VI.B; Ondrej Blaško – VI.A 

Počet zapojených žiakov z klubu Greenici: 

septemebr – 9, október – 11, november – 10 

 

Žiak Branislav Dominiak zo 4.A sa po 3. kole súťaže umiestnil na 2. mieste, za čo bol odmenený 

vecnou cenou a diplomom Rady Stromu života, žiačka Júlia Chytilová sa umiestnila na 5. mieste, 

Jakub Štadáni a Júlia Filová sa umiestnili na 6. mieste , v kategórii F sa Jakub Staňo umiestnil 

na 4. mieste, v kategórii C skončil na 6. mieste Daniel Filo. 

Za priebeh aktivity zodpovedal: Mgr. T. Bublík, Mgr. Z. Synáková 
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- názov aktivity - Svetový deň oceánov – 8. jún 2017 – kreslenie na chodník so žiakmi z I. stupňa 

    Zodpovední: triedni učitelia na I. stupni, Mgr. A. Synáková 

 

 

 

 

 

Cudzie jazyky 
 

 

V školskom roku 2016/2017  bolo cieľom vyučovania cudzích jazykov rozvíjať  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 

 

 

•Plnenie výchovno-vzdelávacích plánov, časovo-tematických plánov ŠVP, ŠkVP, iŠkVP.  

  Učivo v jednotlivých triedach a jednotlivých ročníkoch bolo preberané v súlade so schválenými 

tematickými plánmi .  

 

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. 

 

• Môj slovník z reality 

Naši žiaci sa v rámci európskeho dňa jazykov zapojili do celoslovenského projektu Môj slovník 

z reality. Ich úlohou bolo vytvoriť vlastný trojpísmenkový slovník z cudzieho jazyka. 

Slovníky žiaci doplnili o vlastné popisy, ilustrácie alebo obrázky. Žiaci mohli  na slovníkoch 

pracovať takmer pol roka . Výsledky ich úsilia boli skvelé. Projekty boli vyhodnotené najskôr 

v triednom kole, kde boli vyhodnotené najlepšie práce. Tie postúpili do školského kola. Z nich 

potom určená komisia vybrala tie najlepšie, ktoré boli zaslané do celoslovenského kola. 

Svojimi peknými prácami dokázali svoju šikovnosť, tvorivosť i jazykové vedomosti 

a zručnosti. 
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• Školské kolo Shakespeare´s Day 

Dňa 11. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnil  4. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie 

a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Súťaže sa zúčastnilo spolu 27 žiakov z druhého až 

deviateho  ročníka.  Žiaci súťažili v troch kategóriách. 

I. kategória 2.- 4. ročník : 

1. Chytilová Eliška 

2. Dominiak Branislav 

3. Grenčík Benjamín 

II. kategória 5. – 7. ročník: 

1. Chytilová Júlia 

2. Chobotová Katarína 

3. Mešková Ema 

III. kategória 8. – 9. ročník: 

1. Halúsková Martina 

2. Zichová Andrea 

3. Zimenová Katarína 

Víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu školu na súťaži v Žiline. 

• Mestské kolo Shakespeare´s Day 

Dňa 27.4.2017 sa v Krajskej knižnici v Žiline konal už 8.ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie 

a prózy. Súťaž sa každoročne uskutočňuje pri príležitosti narodenia a úmrtia najvýznamnejšieho 

anglického spisovateľa Williama Shakespeare. Do mestského kola postúpilo celkovo 36 súťažiacich 

zo základných škôl v Žiline a okolí. Našu školu reprezentovali žiačky: Eliška Chytilová z II.B, Júlia 

Chytilová z V.B a Martina Halúsková z IX.A. Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, 

výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. 

Aj keď sa naše žiačky v silnej konkurencii neumiestnili na prvých troch miestach, našu školu krásne 

reprezentovali a odniesli si domov diplomy a sladkú odmenu. 

• Krása umeleckého slova v cudzom jazyku – recitačná súťaž v Gbeľanoch 

Dňa 10. mája 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili 1. ročníka regionálnej súťaže v prednese anglickej 

a nemeckej poézie a prózy pod názvom "Krása umeleckého slova v cudzom jazyku". Našu školu 

reprezentovali najúspešnejší žiaci, ktorí zvíťazili v školskom kole recitačnej súťaže v anglickom 

jazyku Shakespeare´s Day: Chytilová Eliška, Dominiak Branislav, Chytilová Júlia, Chobotová 

Katarína, Mešková Ema, Martina Halúsková a Andrea Zichová. Súťaže Krása umeleckého slova 

v cudzom jazyku sa zúčastnilo 35 žiakov z okolitých škôl. 

Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter 

vystúpenia. Konkurencia bola veľká, no naši žiaci sa nedali zahanbiť. V prednese v anglickom jazyku 

v 2. kategórii získala 3. miesto Ema Mešková a v 3.kategórii získala 1. miesto Martina Halúsková. 

Slová pochvaly a uznania si ale zaslúžia všetci zúčastnení žiaci, ktorí ukázali svoje schopnosti a 

záujem o cudzí jazyk. 

 



 

 39 

• English star 

Dňa 19.05.2017 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej anglickej súťaže English Star. Je to súťaž 

pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému 

riešeniu úloh v anglickom jazyku. Žiaci si takto môžu aj porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z 

iných škôl, ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. O súťaž prejavilo záujem pomerne veľa 

žiakov, od prvého až po ôsmy ročník. Každý súťažil v rámci svojej kategórie. Naši žiaci ukázali 

záujem o predmet a svoje vedomosti a jazykové zručnosti. Priemerná úspešnosť bola 96,37%. 

 

• Prvý ročník školského kola súťaže v Spellingu (anglickom hláskovaní) 

Dňa 1. a 14.06.2017 sa naši žiaci zapojili do prvého ročníka súťaže z anglického jazyka v Spellingu. 

Do súťaže sa prihlásilo 47 žiakov, od 4. – 9. ročníka. Súťažilo sa v 3. kategóriách: 4.-5. ročník, 6.-7. 

ročník a 8.-9.ročník. V každej kategórii mali žiaci príslušný počet slov podľa náročnosti, ktoré sa 

museli vedieť preložiť a vyhláskovať. Keďže hláskovanie v angličtine vôbec nie je ľahká záležitosť, 

žiaci sa dôkladne pripravovali. Naši žiaci opäť ukázali svoj záujem o anglický jazyk, svoje vedomosti 

a zručnosti, a samozrejme chuť súťažiť. Súťaž sprevádzala dobrá nálada a veľa úsmevov a zábavy pri 

hláskovaní. Prvý ročník spellingovej súťaže bol úspešný, zručnosti žiakov v hláskovaní boli na 

vysokej úrovni.  

• Školské oxfordské testy pre 4. ročník 

Uskutočnili sa v júni 2017, úroveň testov bola starters – začiatočníci. Testy boli rozdelené do 3. častí, 

ktoré museli žiaci zvládnuť: čítanie, písanie a náčuv. Žiaci si takto otestovali svoje vedomosti 

a zručnosti v anglickom jazyku. Každý žiak bol percentuálne vyhodnotený a ocenený diplomom. 

Priemerná úspešnosť žiakov bola 74%. 

 

• Kvíz v anglickom jazyku pre 3. - 4. ročník 

Dňa 9.júna. 2017 ( 3. ročník ) a 19.06. 2017 (4. ročník) sa uskutočnil vedomostný kvíz z anglického 

jazyka. Zúčastnilo sa ho spolu 44 žiakov. Žiaci riešili rôzne úlohy zamerané na slovnú zásobu, 

anglickú gramatiku a iné zručnosti. Víťazmi sa stali A. Kapasná (3.ročník) a B. Dominiak 

(4.ročník). 

 

•Výsledky riaditeľskej previerky v anglickom jazyku v 5. a 7. ročníku 

5. ročník : 13.06.2017 – zúčastnilo sa jej 52 žiakov. Test bol zameraný na gramatiku, slovnú zásobu 

a jazykové zručnosti žiakov. Percentuálna úspešnosť  bola 53%,  priemerná známka 3,1. 

7. ročník: 12.06.2017 - zúčastnilo sa jej 44 žiakov. Test bol zameraný na gramatiku, slovnú zásobu 

a jazykové zručnosti žiakov. Percentuálna úspešnosť  bola 53%,  priemerná známka 3,1. 
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• 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. 

Korešpondencia ako aj materiály ohľadom adopcie uchováva Mgr. E. Andelová, ktorá za celý priebeh 

adopcie zodpovedá. 

•Spolupráca škôl e-Twinning –v  školskom roku 2016/2017 sme pokračovali v európskom 

projekte e-Twinning. Žiaci  6. a 7. ročníka sa  zapojili do projektu v rámci programu e-Twinning so 

školou z Poľskej republiky a z Turecka. Žiaci si pripravili vianočné pozdravy v anglickom jazyku 

do 15 škôl v Európe, ktoré si navzájom vymenili. Na projekt žiakov pripravovala na hodinách 

anglického jazyka Mgr. J. Milová 

 

 

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

 

a) Plnenie výchovno-vzdelávacích plánov, časovo-tematických plánov ŠVP a ŠkVP 

Učivo v jednotlivých triedach a jednotlivých ročníkoch bolo prebraté v súlade so schválenými 

tematickými plánmi s minimálnymi obsahovými a časovými posunmi. 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. Talentovaní žiaci boli zapojení do súťaží a olympiád.  

b) Výsledky dosiahnuté v súťažiach a na olympiádach 

  

Súťaže a olympiády: 

Geografická olympiáda: 

 OK - kategória E: Dušan Kokosík (9.B) – 5. miesto (úspešný riešiteľ) 

  

Biologická olympiáda: 

OK – kategória C:   

 Martina Halúsková (9.A) – 14. miesto (ÚR) 

 Natália Halečková (9.A) – 19. miesto (ÚR) 

OK – kategória E – zoológia: 

 Lukáš Cabadaj (9.A) – 5. miesto (ÚR) 

 Jakub Šušoliak (9.B) – 6. miesto (ÚR) 

 

Dejepisná olympiáda: 

 5 žiakov – žiadny úspešný riešiteľ 

 

Chemická olympiáda: 

OK – kategória D: 

 Dušan Kokosík (9.B) – 1. miesto (úspešný riešiteľ) 

 Šimon Ťažký (9.B) – 19. miesto (úspešný riešiteľ) 

 

Krajské kolo – kategória D: 

 Dušan Kokosík (9.B) – 16. miesto (úspešný riešiteľ) 



 

 41 

 

Envirootázniky – celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa zapojili viacerí žiaci našej školy. 

Najúspešnejším z nich bol Jakub Štadáni (5.B). 

 

Envitalent – výskumník 2017 - celoslovenská environmentálna súťaž.  

V období december – február boli najúspešnejšími nasledovní žiaci: 

 V kategórii F - mladší žiaci - Branislav Dominiak (4.A) - 1. miesto  

 v kategórii F – starší žiaci: Jakub Štadáni -2. miesto, Júlia Chytilová - 3. miesto  

a Júlia Filová - 6. miesto (žiaci z V.B)  

 

Liečivé rastliny – celoslovenská súťaž pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ – zapojili sa do nej 5 žiaci z 8.A 

triedy. 

 

 

Exkurzie:  

 Dejepisná exkurzia – Poľsko - koncentračný tábor Osvienčim (8. a 9. ročník)  - 

uskutočnila sa dňa 30.9.2016 pod vedením p. učiteliek Mgr. K. Chobotovej, Mgr. M. 

Halečkovej a RNDr. I. Ječmenovej. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka historického 

mesta Pština so zámockou záhradou i zubria obora s prírodopisnou expozíciou.    

 Geografická exkurzia: Spišský hrad – Levoča (7. ročník) – uskutočnila sa 5.6.2017. Žiaci 

pod vedením RNDr. I. Ječmenovej a Mgr. M.  Halečkovej navštívili Spišský hrad so zábavno-

súťažným podujatím Hradohranie, NPR Sivá brada, historické centrum mesta Levoča s 

chrámom sv. Jakuba.   

 

Besedy, prednášky, výchovno-vzdelávacie programy, environmentálne projekty... 

 

 Návšteva vzdelávacieho programu Peru – 4 strany sveta – 5.10.2016 (6. - 9. ročník)  

 Zábavno-vzdelávací program Chemická show – 22.2.2017 

 Výchovno-vzdelávací program Mokrade – prevencia proti katastrofám – v spolupráci so 

Správou NP Malá Fatra (Ing. Gabriela Kalašová) - 2.2.2017 

 Environmentálny projekt Medveď hnedý – kráľ zvierat – v spolupráci so Správou NP 

Malá Fatra (18.5.2017)  

 Environmentálny projekt Bocian biely - v spolupráci so Správou NP Malá Fatra (19.6.2017)  

 Výchovno-vzdelávací program pri príležitosti Svetového dňa mokradí v spolupráci so 

Správou NP Malá Fatra – Mokrade (2.2.2017) 

 2-dňový projekt o dentálnej hygiene – Brusher pre žiakov 8. ročníka – Dental Alarm 

 Vedomostný kvíz o zdravej výžive – 6.4.2017 

 Deň Zeme – teoretická časť (22.4.) a praktická časť (15.5.2017) v spolupráci s obcou 

Varín, pri ktorej žiaci vyčistili okolie rieky Varínka, Vodného diela a upravili okolie školy. 

 Deň vody – pokusy na tému Voda – na hodinách biológie, chémie a matematiky 
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Výstavy : 

 Staň sa vedcom a vynálezcom – výstavy žiackych prác (vynálezy a projekty)  boli 

vystavené na medziposchodí (apríl 2017) 

 Výstava v spolupráci so Správou NP Malá Fatra - Druhy európskeho významu - Natura 2000 

Žiacke projekty: 

 Praveký komiks o živote v dobe kamennej – súťaž, do ktorej sa zapojili žiaci V.B (marec 

2017) 

 Projekty na hodinách  biológie a chémie - Voda, vzduch a zdroje ich znečistenia 

 

Dňa 7.4.2017 sa naša škola pod vedením Mgr. K Chobotovej v spolupráci s Úniou žien vo Varíne 

zapojili do celoslovenskej kampane na pomoc ľuďom chorým na rakovinu „Žltý narcis“. Na 

našej škole sa vyzbieralo 153,78 € a liga proti rakovine nám poslala ďakovný list. 

 

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.  

 

 

 

Vyhodnotenie práce špeciálneho pedagóga 
 

V školskom roku 2016/2017 bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga 47 žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z toho 25 žiakov bolo evidovaných ako 

integrovaných (začlenených), na začiatku šk. roka + 4 ďalší žiaci,  ktorí sa vzdelávali podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu. Z týchto 29 začlenených žiakov bolo 6 žiakov na základe 

odporučení poradenského zariadenia novo začlenených počas školskom roku 2016/2017.  

5 žiakov bolo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde nebola toho času potrebná 

integrácia, ale bola potrebná pravidelná špeciálno-pedagogická starostlivosť a 13 žiakov bolo 

s podozrením na vývinové poruchy učenia, poruchy správania, poruchy aktivity a pozornosti, ktorým 

sa preventívne poskytovala odborná starostlivosť. 

Z celkového počtu 47 žiakov bolo 30 žiakov z I. stupňa a 17 žiakov z II. stupňa ZŠ. 

 

Hlavná  náplň školského špeciálneho pedagóga v školskom roku 2016/2017 bola: 

 

- Reedukačno-terapeutická práca individuálne so žiakom, respektíve so skupinou vybraných 

žiakov s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, reedukácie alebo terapie 

- Vykonávanie odbornej činnosti v rámci orientačnej špeciálno-pedagogickej diagnostiky, 

individuálnej alebo skupinovej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole 

priamo počas vyučovania alebo mimo vyučovania žiakom, ktorí majú pre svoje komunikačné, 

mentálne, somatické danosti špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

- Poskytovanie poradenstva a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým 

zamestnancom 

- Metodické usmernenie rodičov a pedagógov 
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- Monitorovanie začlenenia zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálnych vzťahov v triede 

- Poskytovanie pravidelnej odbornej pomoci najmä žiakom v školskej integrácii, ostatným 

žiakom ako preventívna odborná činnosť 

- Integrácia nových žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami– poskytnutie 

informácii, vypracovanie nových IVP, spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými 

vyučujúcimi pri tvorbe IVP, ale aj  počas celého školského roka 

- Vedenie dokumentácie integrovaných žiakov podľa platných legislatívnych zákonov 

- Zber, úprava a spracovávanie podkladov na prvotné diagnostické vyšetrenia žiaka 

(rediagnostické vyšetrenie) v špecializovaných zariadeniach 

 

Činnosti školského špeciálneho pedagóga: 

- Plán práce 

- Príprava podkladov pre triednych učiteľov k aktualizácii IVP začlenených žiakov 

- Doplnenie dokumentácie integrovaných žiakov – správy z rediagnostických a odborných 

vyšetrení 

- Príprava plánov reedukačno-terapeutickej činnosti na základe komplexnej diagnostiky 

začlenených žiakov a orientačnej diagnostiky školského špeciálneho pedagóga 

- Podklady k EDU zberu – počet začlenených žiakov s charakteristikou zdravotného 

znevýhodnenia 

- Spracovanie podkladov k žiadosti o asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením – spolupráca so zariadeniami poradenstva 

- Zaradenie integrovaných žiakov 5. a 9. ročníka do skupiny obmedzenia na Testovanie T9- 

2017 

- Konzultácie s rodičmi žiakov – individuálne konzultácie, rodičovské združenie 

 

 

Reedukačná-terapeutická činnosť: 

- Žiaci boli v individuálnej starostlivosti školského špeciálneho pedagóga 

- Reedukačné a stimulačné cvičenia boli realizované  školským špeciálnym pedagógom so 

žiakmi v dopoludňajších hodinách podľa rozvrhu školského špeciálneho pedagóga 

- Frekvencia stretnutí bola minimálne 1x za týždeň v rozsahu jednej vyučovacej hodiny 

- Reedukačné cvičenia  u začlenených žiakov boli realizované v súlade s ich IVP a obsahom 

špecifických predmetov 

- Preventívne špeciálnopedagogické intervencie boli zamerané na stimuláciu oslabených 

percepčno-kognitívnych schopností najmä u žiakov I. stupňa 

 

Konzultačná činnosť: 

- Individuálne konzultácie s vyučujúcimi začlenených žiakov počas celého školského roka 

- Konzultácie s rodičmi začlenených žiakov – podrobné konzultácie aktualizovaného IVP 

- Konzultácie s rodičmi problémových žiakov- špeciálno-pedagogické intervencie, 

odporúčanie postupov 

- Konzultácie so zástupkyňou MŠ a učiteľkami MŠ – podklady k zápisu do 1. ročníka 
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Spolupráca s CPPP a P, SCŠPP Žilina, CŠPP Jamník: 

- Stretnutie špeciálnych pedagógov v CPPP a P, Žilina, Predmestská -11/216, 06/2017, 

- Stretnutie špeciálnych pedagógov v SCŠPP Žilina, Vuruma – 09,11,12/2016 a 02/2017, 

- Konferencia CŠPP Jamník – Deň Logopédie – 03/2017, 

 

Zabezpečenie skupinových aktivít so žiakmi: 

- Program Proforientácia-9 – pre žiakov 9. ročníka - diagnostika a vyhodnotenie so zákonným 

zástupcom žiaka zabezpečovalo CPPP a P Žilina – 03/2017 

- Program Proforientácia-8 – diagnostika a skupinové stretnutia žiakov 8. ročníka – 

04/2017,06/2017 

- Prednáška „Obchod s ľuďmi a bezpečné cestovanie za prácou do zahraničia“ 

pre žiakov 9. ročníka – 06/2017 

- Prednáška v MŠ „Predškolská zrelosť“ – PhDr. Halásová Ľuba, CPPP a P  Žilina – 02/2017 

Odborné vedenie asistentov učiteľa: p. Iveta Grichová, Bc. M. R. Jurková, Mgr. Iveta Mahútová – 

náplň práce, usmernenie pri  rozvrhu, štúdium dokumentácie začlenených žiakov z tried, kde 

asistent učiteľa pracuje, priebežné konzultácie. 

 

Metodická činnosť: 

- Spracovanie testovacieho hárku na posúdenie školskej zrelosti k zápisu do 1. ročníka 2017 

- Korekčný program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre I. stupeň 

základnej školy 

Poradenstvo: 

- Priebežné poradenstvo pre pedagógov a rodičov 

- Orientačná špeciálno-pedagogická diagnostika v materskej škole -  v spolupráci 

s učiteľkami Bc. A. Cingelovou a  Mgr. J. Chebeňovou 

- Poradenstvo pre rodičov počas zápisu detí do 1. ročníka 

 

Aktívna účasť na príprave zápisu do 1. ročníka ZŠ – spracovanie testovacieho hárku, príprava 

metodických materiálov, pomôcok, príprava podkladov k testovaniu pre učiteľky I. stupňa ZŠ. 

Aktívna účasť na zápise do 1. ročníka ZŠ – 25.04 – 26.04. 2017 – testovanie detí s následným 

pohovorom rodičov a odporúčaným postupom v prípade odloženia povinnej školskej dochádzky. 

 

Vzdelávacie aktivity: 

13.10.2016 účasť na Medzinárodnej konferencii špeciálnych pedagógov v Partizánskom 

06.12.2016 účasť na korekčnom programe Mirabilis pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami na I. stupni ZŠ 

07.12.2016 účasť na prednáške Dyskalkúlia – RNDr. Ružena Blažková, CSc 

07.03.2017 účasť na konferencii – Deň logopédie 

24.04.2017 účasť na programe Neurofyziologické príčiny zlyhávania detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

30.05.2017 účasť na pracovnom stretnutí v materskej školy – Výchova a vzdelávanie žiakov so 

zdravotným znevýhodnením, Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

10.05. – 11.05.2017 účasť na kreditovom školení pre špeciálnych pedagógov 

 

Na začiatku školského roka sa vymaľovala učebňa špeciálneho pedagóga, nové nástenky,  v decembri 

2016 bola zakúpená magnetická tabuľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

na cvičenie grafomotoriky  a relaxačný koberec. 
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Školský  špeciálny pedagóg sa zúčastnil aktivít v škole – projektový deň - Deň Zeme, Deň detí na 

ihrisku Varín so žiakmi 3. ročníka, účelových cvičení a športového dňa so žiakmi  3. ročníka, kde 

vypomáhal pri pedagogickom dozore začlenených žiakov. 

Naďalej prebieha spolupráca s CPPP a P Žilina, Predmestská, SCŠPP v Žiline, Ul. Vuruma, CŠPP 

Liptovský Jamník (elokované pracovisko Žilina), s odbornými pracovníkmi zo štátnych inštitúcii. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 
September 2016 – Deň prvej pomoci 8. september,   Deň ústneho zdravia 12. september – žiaci I. 

stupňa sa zapojili do aktivít v rámci svojich tried zameraných na dentálnu hygienu, hygienu ústnej 

dutiny  a prevencie proti kazom detských zúbkov. Rozprávali sa o tom, ako si správne  čistiť 

zúbky a o  škodlivosti konzumácie sladkého jedla. Deti si nacvičovali  správne čistenie zúbkov. 

Oboznamovali sa s dôležitosťou  poskytnutia  prvej  pomoci  /  prezentovali sme  internetové 

poznatky, čítali texty s danou tematikou, výtvarné práce, praktické aktivity, omaľovánky./      

                                                                                                 

 Október 2016 – Mesiac úcty k starším, rodičom a dospelým –na triednických hodinách, čítaní 

a hodinách prvouky  sa učiteľky snažili vhodnými textami  pôsobiť na žiakov, aby pomáhali 

dospelým a starým ľuďom nielen vo svojej rodine, ale aj na verejnosti. Snažili sa v deťoch rozvíjať 

kresťanské hodnoty vzájomnej úcty a lásky ku všetkým ľuďom. Téma bola  zaktualizovaná 

výtvarnými prácami a rozprávkami. 

Žiaci na hodinách  SJL, VYV vytvárali projekty, kreslili portréty svojich starých rodičov. Najkrajšie 

práce sme použili na výstavu  pri vstupe do kinosály, kde mali posedenie seniori obce Varín. Na 

tejto obecnej akcii sa zúčastnili aj žiaci našej školy s kultúrnym programom. / Hra na tetku, pásmo 

básní,  spev s heligónkou.../  

 

November 2016 – Uskutočnilo sa vystúpenie v Domove opatrovateľskej služby vo Varíne pri 

kostole. Kultúrnym programom žiaci potešili najstarších obyvateľov obce.  

Uskutočnil  sa  - Zber dobrých skutkov (individuálne). V niektorýchv triedach prvého stupňa  deti 

zbierali lístočky,  na ktorých mali napísané dobré skutky, ktoré urobili v daný týždeň. Na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry sa skutky vyhodnotili a povedalo sa, že každý, aj ten najmenší dobrý 

skutok je dôležitý. 

Žiaci na výtvarnej výchovy výtvarne stvárňovali rodinný portrét, fotografiu.  Na hodinách  

výtvarnej výchovy a občianskej výchovy vytvárali rodokmeň svojej rodiny a rozširovali si 

poznatky o rodinných vzťahoch a spoznávali vzdialenejších členov svojej rodiny - pátrali po 

minulosti predkov.  

 20.november-  Svetový deň detí – Na triednických hodinách si žiaci  pripomenuli Dohovor 

o právach dieťaťa, ktorý bol v tento deň prijatý. 

 

December 2016 – deti vytvárali pozdravy, drobné darčeky pre  blízkych, niektorí písali Ježiškovi. 

Rozprávali sa o nehmotných darčekoch a písali priania pre rodičov, kamarátov, ale i pre iných ľudí 

okolo nich. Zapojili sa do prípravy, ale i do samotného  vystúpenia pre verejnosť na vianočnom 

vystúpení Vianočné tajomstvo. Vinše, koledy, ktoré sa naučili využili i počas vianočných sviatkov 

vo svojich rodinách. Robili darčeky pre svojich blízkych a výrobky na vianočnú burzu, ktorá bola 

spojená s vianočným vystúpením. 

 

Január  2017  - 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  hodinách anglického  jazyka.  
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Na hodinách telesnej výchovy rozvíjali vlastným pohybom myšlienku v zdravom tele, zdravý duch, 

na triednických hodinách diskutovali o škodlivosti prejedania sa, jedenia sladkostí /boj proti detskej 

obezite/. 

O  Deklarácii práv dieťaťa,  a antidiskriminačnom  zákone, ako  uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných sa učili na občianskej výchove. Učili sa hovoriť 

komplimenty a získavali tak predstavu o  potrebe slušného správania sa ľudí navzájom.  

 

Február 2017-  uskutočnil sa  - Týždeň priateľstva – v triedach vytvárali projektové koláže o 

predstavách priateľstva, zásadách priateľstva a  na hodinách slohu tvorili, hľadali zaujímavé 

myšlienky, ktoré charakterizujú slovo priateľstvo. Učili sa o vzájomnom  správaní sa  chlapcov 

a dievčat. Hrali roly, ktorými  znázorňovali slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, ochotu si pomáhať, 

zapojili sa do valentínskej pošty. 

Vo februári si žiaci rozširovali poznatky o negatívnom vplyve škodlivých látok a fajčenia. Túto 

tému rozvíjali aj na triednických  hodinách. 

Zúčastnili sa fašiangového vystúpenia v DOS, pre varínskych seniorov a na imatrikulácii 

prvákov. 

 

Marec 2017 - pri príležitosti  MDŽ sme zamerali  hodiny čítania na výber textov zameraných  na 

význam rodiny, spolupatričnosť otca, matky, starých rodičov... 

Mesiac knihy - návšteva školskej knižnice, žiaci v  triedach čítali knihy, ktoré si z nej požičali 

v aktivite: Čitateľský maratón. 

 Okrem toho žiaci tretieho ročníka  čítali knihu,  v ktorej boli spojené dve časti: detská detektívka 

Vzbura strašidiel, a Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch  od Renáty  Matúškovej a Jiřího  

Holuba, ktorú všetky  deti dostali od svojich rodičov po vzájomnej dohode  na Vianoce. Kniha bola 

zaujímavá a svojim obsahom dopĺňala aj poznatky z vlastivedy. 

 

Apríl 2017- celá škola sa zapojila do akcie: Rozsvieťme to na modro - 2. apríl.  Žiaci vystrihovali 

modré kvety a nimi vyzdobili okná celej školy. Škola bola ,,rozsvietená na modro“. Bolo to veľmi 

zaujímavé, 3. apríla /v pondelok/ deti prišli  do školy oblečené v modrom oblečení. Podporili tak 

celosvetovú kampaň, ktorá sa už vo svete stala tradíciou. Chceli sme tým dať na vedomie ostatným 

obyvateľom obce, že nám nie je ľahostajná problematika autizmu.  

 Boj proti obezite  – do triednických hodín sme zaradili tému zdravia pri príležitosti Svetového dňa 

zdravia, rozprávanie o zdraví,  o zdravej desiate. Vyzdvihli sme dôležitosť každodenného pohybu. 

Žiaci sa v triedach rozhodli pre jeden deň kedy sa zrieknu sladkostí.   

Vhodným usmerňovaním sme žiakov  viedli k osobnej hygiene i čistote prostredia,  v ktorom žijú 

a  pohybujú sa. /prírodoveda, vlastiveda, pracovné vyučovanie - jarné upratovanie.../ 

Vystúpenie na verejnosti - Reprezentácia školy na verejnosti- tretiaci  boli v rámci cezhraničnej 

spolupráce v Třanoviciach na Morave. Zúčastnili sa prehliadky detských divadelných súborov 

Děti před oponou. Reprezentovali našu školu  s  dvoma predstaveniami Hra na tetku  a Koza odratá 

a jež. 

Deň Zeme - Zachovajme krajinu a Zem pre ďalšie ľudské generácie -  si deti pripomenuli  

enviromentálnymi  aktivitami  vo vyučovaní. 

 

Máj 2017 -  význam matky pre rodinu, rovnocenné postavenie členov rodiny, si deti ozrejmovali  

v edukačnom procese . Kreslili pozdravy, obrazy, písali slohy, čítali texty.  

V ŠKD sa hrali na Malé mamy- rozprávali sa o starostlivosti o dieťa. 

 Pripravili si program na vystúpenie, ktoré sa v obci konalo 21. mája. V máji urobili tretiaci radosť 

aj kamarátom z materskej školy. V aktivite Deti deťom opäť zahrali  rozprávku o neposlušnej 

kozičke a ježkovi. Tentokrát však do vystúpenia zapojili aj najmenších divákov.  

 

Jún 2017 – Deň detí si deti pripomenuli na ihrisku obce športovými aktivitami. Vzájomné 

súťaženie prinieslo veľa radostí, rozvíjala sa vzájomná spolupráca aj kamarátstvo. 

http://www.martinus.sk/authors/renata-matuskova
http://www.martinus.sk/authors/jiri-holub
http://www.martinus.sk/authors/jiri-holub
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Sviatok  Deň otcov si pripomenuli počas vyučovacieho procesu prostredníctvom rôznych aktivít – 

kreslili, rozprávali sa o ňom, o jeho veľkej zodpovednosti za rodinu.  

Na triednických hodinách sa rozprávali o plánoch na prázdniny a o tom, ako sa majú bezpečne 

správať  a čomu sa vyhýbať počas prázdnin.  

 

 

V školskom roku 2016/2017 žiaci I. stupňa reprezentovali školu aj v rôznych iných výtvarných, 

literárnych, matematických súťažiach: Maksík,  Klokanko,  Vesmír očami detí, Zelený svet, 

Farebný svet, Indické báje,  Moja obec,  Školská literárna súťaž – Najkrajšia rozprávka,... 

Počas celého školského roka sme prispievali so svojimi literárnymi a výtvarnými prácami  do 

obecného  časopisu Varínčan.            
 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1j) 

 

Údaje o zapojení školy do projektov 

Základná škola s materskou školou O. Štefku aktívne  spolupracuje s Červeným krížom v Žiline 

a so záchranným systémom Falck Academy.  

Plnili sa 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 a program Ovocie a zelenina do škôl. Ochutnávka 

zdravých jedál, ovocia a zeleniny), Tento rok sme sa zapojili do 4. ročníka celoslovenského projektu 

Hovorme o jedle, kde sme boli ocenení v literárnej časti súťaže. 

 

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 prebehlo následné monitorovacie 

obdobie, počas ktorého učitelia overovali vytvorený učebný materiál (DUM – digitálny učebný 

materiál) vo vyučovacom procese. V školskom roku 2016/2017 bola vykonaná kontrola plnenia 

cieľov projektu na mieste – účasť na vyučovacích hodinách, kontrola označenia didaktických 

pomôcok, označenie priestorov, kontrola DUM a vytvoreného učebného materiálu. Zamestnanci 

výskumnej agentúry pre štrukturálne fondy kontrolovali výstupy z projektu, monitorovacie správy 

a prílohy. Kontrolou na mieste bolo zistené, že úlohy vyplývajúce z projektu boli splnené. 

V spolupráci s občianskym združením Humanistické centrum Narovinu sú zapojení žiaci 

i pedagógovia našej školy do projektu „Pomoc na diaľku“, ktorý zahŕňa adopciu afrického chlapca 

- Bernard Omondi Auma. 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 2016/2017 sme spolupracovali so zahraničnými školami v rámci projektu e-

Twinning (školy v Poľsku, v Turecku, v Európe). Žiaci našej školy natočili vianočné video 

a rozposlali do zahraničných škôl vianočné pozdravy a pohľadnice. V rámci výučba cudzích jazykov 

sme sa zapojili do projektu Môj slovník z reality, kde každý žiak mal za úlohu vytvoriť vlastný 

trojpísmenkový slovník.Naša škola sa zapojila do druhého ročníka celoslovenskej kampane - Na 

bicykli bezpečne. Cieľom bolo, aby žiaci prichádzali do školy na bicykli, dodržiavajúc pravidlá 

cestnej premávky.  
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Do kampane a súťaže www.nabicykli3D.sk sa v školskom roku 2016/2017 zapojilo 143 škôl, 

celkovo bolo odohratých 3946 hier. Našu školu reprezentoval žiak IX.B triedy Dušan Kokosík, ktorý 

sa umiestnil na 38. mieste.  

 

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym 

pedagogickým ústavom predstavil v školskom roku 2008/2009 verejnosti celoslovenský projekt 

„Tenis do škôl“, zameraný na zaradenie tenisu do školských osnov telesnej výchovy na prvom stupni 

základných škôl. Tento rok sme sa zapojili do projektu a získali pre našich žiakov tenisové rakety 

a zároveň sme na hodinách telesnej výchovy predstavili žiakom tento šport. 

 

Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením Mgr. K. 

Chobotovej zapojili do projektu Deti a architektúra. Cieľom  projektu je budovať u detí vzťah k 

architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe. 

Vzdelávanie prebiehalo formou kreatívneho e-learningového kurzu, ktorý mal 3 časti: Svetová 

a slovenská architektúra, Zelené budovy a Nová slovenská architektúra 

 

V spolupráci s obecným zastupiteľstvom obce Varín a zriaďovateľom školy sme sa zapojili do výzvy, 

ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci 

orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre prioritnú os  Ľahší prístup k efektívnym 

a kvalitnejším verejným službám.  Išlo o Výzvu na predkladanie projektových zámerov na 

budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných 

učební rôzneho druhu v základných školách. Vypracovali sme projektový zámer na vybudovanie 

novej polytechnickej učebne, nakúpenie výpočtovej a didaktickej techniky do odbornej počítačovej 

učebne a nákup nábytku a didaktických pomôcok do odbornej učebne na vyučovanie predmetov 

biológia a fyzika. 

 

Žiaci našej školy boli zapojení do dvoch environmentálnych projektov – v spolupráci so Správou 

Národného parku Malá Fatra – Medveď hnedý – kráľ lesov a Bocian biely. Najlepšie projekty 

a žiacke práce boli odmenené vecnými cenami. V mesiaci október 2017 bude nainštalovaná výstava 

prác žiakov v Krajskej knižnici v Žiline. Plagát z projektu o bocianovi – Žiadosť bociana bieleho 

o prechodný pobyt bude zaslaný do Košíc, kde bude súčasťou celoslovenskej výstavy. 

 

 

 

V školskom roku 2016/2017 bol za najlepšieho žiaka školy (výborný prospech, vzorné správanie, 

mimoškolská činnosť, reprezentácia školy, úspešný riešiteľ olympiád) vyhlásený: 

Dušan Kokosík z IX.B. 
 

 

 

§ 2. ods. 1k) 

 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná v Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku 

vo Varíne inšpekčná činnosť. 

 

Štátna školská inšpekcia podľa §13 ods. 3 a 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

http://www.nabicykli3d.sk/
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poverila PaedDr. Janu Prieložnú  vykonaním tematickej inšpekcie v Základnej škole s mateřskou 

školou Ondreja Štefku vo Varíne v čase od 08.02. 2017 do 10.03.2017. Predmetom školskej 

inšpekcie bola: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti – testovanie 

žiakov 9. ročníka základnej školy. 

 

 

Testovania sa zúčastnilo 19  žiakov 9.B triedy. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v oblasti 

„Vyhľadávanie explicitních informácií” – 91,23%, v úlohách na „Vyhľadávanie implicitních 

informácií“ dosiahli úroveň 76,32%, najslabšie výsledky mali v oblasti „Integrácia a interpretácia 

myšlienok“ – 51,75%. 

 

 

 

 

Hodnotiaca tabulka 

 

Procesy porozumenia Škola Kraj Slovenská 

republika 

1. Vyhľadanie explicitných 

informácií 
91,23% 88,56% 

 

87,42% 

2.Vyhľadanie imlipcitných 

informácií 
76,32% 77,64% 75,45% 

3. Integrácia a interpretácia 

myšlienok 
51,75% 46,21% 44,00% 

 
 

 

§ 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 sú šatne žiakov – v školskom roku 2016/2017 sa nevyužívali – 

slúžili ako sklad športového náčinia pre lukostrelecký krúžok a dočasný archív pre ekonomickú 

agendu, plynová kotolňa, dielňa údržbára a skladové priestory. Na prízemí je päť učební – kmeňových 

tried, telocvičňa so šatňou, cvičná kuchynka a učebňa  pre prácu školskej špeciálnej pedagogičky. Na 

medziposchodí je kancelária referentky pre mzdy a personalistiku a ekonómku školy.  

 

Na prvom poschodí je zborovňa, riaditeľňa, kancelária zástupkýň riaditeľky školy, štyri 

kmeňové triedy  - učebne pre teoretické vyučovanie žiakov II. stupňa, dve jazykové učebne vybavené 

počítačmi z dodávky cez projekt Infovek a získané v projekte „Jazykové laboratórium“ vyhláseným 

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Na tomto poschodí je umiestnená  školská knižnica 

spojená so študovňou, vybavená 2 počítačmi s trvalým prístupom na internet, s nainštalovaným 

knižničným softvérom WINISIS a  multifunkčným zariadením.  

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.  

 

Z vlastných zdrojov sme v školskom roku 2016/2017 zakúpili interaktívny projektor Epson 

EB-585Wi , ktorý je umiestnený v kmeňovej triede vo veľkej budove na druhom poschodí a slúži  

učiteľom a žiakom vo vyučovacom procese.  
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Zakúpené boli: tlačiareň Brother DCP-811 DN (umiestnená v malej zborovni), notebook 

Lenovo T430 S/N:PB1XLWT (PC učebňa v malej budove), notebook Lenovo T430 S/N:PB1XLWT  

(kmeňová učebňa v hlavnej budove) a tlačiareň Brother DCP – L5500DN, ktorá slúži a tlačenie 

vysvedčení a školských tlačív. 

 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. Na prízemí sú dve učebne pre žiakov I. stupňa, 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 I. stupňa, jedna z tried slúži pre potreby tretieho 

oddelenia ŠKD 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 2016/2017 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 počas 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. Telocvičňa 

kapacitne nepostačuje pre potreby vyučovania telesnej a športovej výchovy na I. a II. stupni. Dve 

triedy na II. stupni nespĺňajú základné materiálno-technické a priestorové vybavenie na 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Priebežne sa vedenie školy snaží vybaviť triedy 

a učebne školy novým školským nábytkom - školskými lavicami a stoličkami, skrinkami na 

notebooky. Podarilo sa získať školský nábytok – 16 lavíc, 32 stoličiek a katedru pre učiteľa od 

sponzora. I v školskom roku 2016/2017 sa pokračovalo sa s postupnou výmenou násteniek 

v triedach a na chodbách. Nástenky boli vyrobené na zákazku, okrem informačnej funkcie plnia 

i úlohu estetickú. Novým nábytkom – stoličky, stoly, pohovka, poličky, knižnica sa vybavil vestibul 

školy. Nábytok plní úlohu estetickú a je miestom pre relaxačno-oddychovú činnosť žiakov. Vestibul 

sme vybavili novou poličkou na kolektívne hry a knižnicou. Dokúpili sme 4 vitríny, v ktorých 

máme vystavené darované tričká  s venovaním od športovcov - reprezentantov Slovenskej 

republiky: Zdeno Cíger, Matej Tóth, Peter Sagan. 

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.   

Školský areál je rozsiahly, chýba tu oddychová zóna pre žiakov. Podarilo sa nám 

zrevitalizovať školskú skalku, vysadiť nové kvety a stromy, vybudovať bylinkovú špirálu, pocitový 

chodník, domček  a hotel pre hmyz – základy projektu Záhrada, ktorá učí.  

Je potrebné zrekonštruovať nevyhovujúce školské ihriská a revitalizovať atletickú dráhu 

a doskočisko. V budúcnosti bude nevyhnutné, v spolupráci so zriaďovateľom školy, vyriešiť ďalšiu 

výstavbu školy – väčšiu telocvičňu, 2-3 učebne pre žiakov, vybudovanie sociálnych zariadení. 

 

Materská škola a školská jedáleň sa nachádzajú v blízkosti školy, mimo areálu základnej školy.  
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§ 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 2016/2017 

Plnenie cieľov školy bolo realizované svedomitým vykonávaním pracovných povinností 

všetkých zamestnancov školy, realizovaním ŠkVP a iŠkVP školy, v súlade so ŠVP, POP  na školský 

rok 2016/2017, s platnými školskými predpismi, využívaním moderných metód a foriem výchovy 

a vzdelávania, dostupných informačno-komunikačných technológií. Aktívne pracovali metodické 

orgány školy, výchovná poradkyňa a školská špeciálna pedagogička. O deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami sa starali dve asistentky učiteľa. 

 

 Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom  roku 2016/2017bolo tiež zapojenie 

školy do rôznych ďalších projektov, kampaní, množstva užitočných a zaujímavých aktivít a podujatí: 

1. zapojili sme sa do kampaní: Červené stužky, Deň narcisov, Deň bielych stužiek, Deň počatého 

dieťaťa, Modrý gombík – Unicef, Deň boja proti fajčeniu, Deň bielej palice, Svetový deň zraku 

2. Zážitková prehliadka Budatínskeho hradu – O krásnej Kataríne a Gašparovi z rodu Suňorovcov 

(prehliadka hradu, hrané scény, tvorivé dielne) 

3.  zapojili sme sa do celoslovenských súťaží a projektov: Medzinárodný deň školských knižníc, 

Záložka do knihy spája slovenské školy, Škultétyho rečňovanky, Olympiáda ľudských práv, 

Hovorme o jedle – 4. ročník celoslovenského projektu, Detský čin roka 2016 

4. umožnili sme žiakom skúšobné testovanie z predmetov SJL a MAT, ktoré organizuje firma Exam 

– Komparo pre žiakov VIII. a IX. ročníka, 

5. 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) 

6. podarilo sa pokračovať v spolupráci so školami v Poľsku, Turecku a v Európe v rámci projektu e-

Twinning, vytvorili sme Slovníky z reality – projekty z  anglického jazyka 

7. zrealizovali sme zber papiera, zber starých batérií, zber tonerov 

8. zapojili sme sa do matematických súťaží: Maks, Maksík, Pytagoriáda, Sudoku, matematická 

olympiáda, IQ olympiáda 

9. začali sme so zberom použitého kuchynského oleja – Projekt Každá kvapka sa počíta 

10. pokračovali sme s aktívnym separovaním papiera a komunálneho odpadu v triedach, 

11. zrealizovali sme zber vrchnákov z Pet fliaš pre Občianske združenie Trdielko, 

12. podporovali sme technickú zručnosť žiakov II. stupňa – súťaž Zručnosti pre úspech 

13. výukový program z GEG pre žiakov II. stupňa – Peru, štyri strany sveta 

14. starali sme sa o vtáčikov v zime – dokrmovaním a výrobou kŕmidiel z netradičných materiálov, 

15. na podporu misií sme zbierali použité poštové známky, 

16. aktívne sme spolupracovali s obcou Varín (kultúrne vystúpenia k rôznym sviatkom a pamätným 

dňom: Mesiac úcty k starším, Deň matiek, vystúpenia v Dome opatrovateľskej služby vo Varíne, 

separácia odpadu, pravidelné príspevky do mesačníka Varínčan), 

17. aktívne sme spolupracovali so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne – výstavy, besedy, 

eko-programy, zapojenie sa do environmentálneho projektu Medveď hnedý – kráľ zvierat, 

environmentálny projekt Bocian biely, Keď sa povie mokraď – výchovno-vzdelávací program pre 

štvrtákov, Mokrade – prevencia proti katastrofám – výchovno-vzdelávací program pre ôsmakov, 

Výstava – Mokrade – pre prvákov, druhákov a tretiakov 

18. zabezpečili sme pre žiakov zaujímavé besedy s odborníkmi – Obchodovanie s bielym mäsom – 

riziká odcestovania do zahraničia, besedy na rozvoj finančnej gramotnosti o eure a jeho hodnote, 
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o poistení a výhodách pre poisteného - Jánom Kirnágom, riaditeľom informačného centra Europe 

Direct Žilina, Európska únia, porovnanie krajín EÚ, financie, ktoré plynú k nám, súťaž pre žiakov, 

beseda s členmi horskej záchrannej služby, besedy s pracovníkmi  Správy NP Malá Fatra vo 

Varíne: Rehabilitácia živočíchov, Akustický monitoring sov v Malej Fatre, Výstava školských 

projektov – Vedci a vynálezcovia a Večerník francúzskej revolúcie vo vestibule školy 

19.  zabezpečili sme pre žiakov a verejnosť zaujímavé putovné výstavy  - Slnečná sústava, Natura, 

Ohrozené druhy 

20. projektové dni a školské akcie: výstava ovocia a zeleniny, súťaže o najkrajšie jablko/najkrajšie 

naaranžovaný košík,... súťaž Bezpečne na bicykli – dopravná výchova, www.nabicykli3D.sk – 

dopravná výchova a počítačová gramostnosť, Šarkaniáda- pre žiakov I. stupňa, školská literárna 

súťaž Najkrajšia rozprávka je tá, ktorú píše sám život – dvanásty ročník, projektový deň Svetový 

deň zdravej výživy- spojený s ochutnávkou zdravých jedál, nápojov, nátierok, ovocia a zeleniny 

– propagácia školskej jedálne, Katarínska diskotéka pre žiakov – Popocorn party s tombolou, Deň 

čísla 112, Slávnostné imatrikulácie prvákov, Týždeň priateľstva, Mikuláš v škole, súťaž 

o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried, školská vianočná akcia – Vianočné tajomstvo- 2. ročník , 

výstava vianočných stolov, vianočná burza žiackych výrobkov, projektový deň – Európsky deň 

jazykov a tvorba Jazyka z reality – Trojpísmenkový slovník, výtvarný projekt – Rodokmeň rodiny 

– rodinný portrét, aktivity pri príležitosti týždňa priateľstva, valentínska pošta, karneval pre deti 

v ŠKD, Týždeň hlasného čítania, Týždeň zdravej výživy – Hovorme o jedle (zapojenie sa do 

literárnej, výtvarnej a súťažno-vzdelávacej aktivity projektu), školský kvíz o knihe pre žiakov II.-

IV. ročníka, Čitateľský maratón – Čítajme si, zber liečivých rastlín, zážitková hodina dejepisu – 

Zaujímavosti o II. svetovej vojne, Športový deň školy, Deň detí – zábavno-športový deň, 

ročníkové projekty z literatúry – Mimočítanková literatúra v projektoch, hodiny slovenčiny 

v školskej knižnici, Deň Zeme – teoretická a praktická časť projektu, Deň bielej stužky, Deň boja 

proti fajčeniu, Svetový deň zvierat,... 

21. školské súťaže: školské kolo súťaže Šaliansky Maťko – prednes slovenských povestí, 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, výtvarná súťaž Neznáme tajomstvá hmyzieho sveta, výtvarná súťaž Jablčný 

sad – Jeme zdravo a chutne 

22. uskutočnili sme1. ročník školskej súťaže Spelling – súťaž v anglickom hláskovaní 

23. spolupracovali sme so školami v regióne: so ZŠ Gbeľany – súťaže: Sudoku, Krása umeleckého 

slova v cudzom jazyku, so Spojenou školou Belá: turnaje vo futbale, futsale, florbale, súťaže 

Belský borec terchovského regiónu 

24. 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 biológie – Poznaj a chráň, Olympiáda o ľudských právach, Všetkovedko 

25. okresné a krajské kolá súťaží: výtvarná súťaž Vesmír očami detí, Šaliansky Maťko, Štúrov 

Zvolen, Škultétyho rečňovanky, Detská rozprávková Žilina, výtvarná súťaž Ekostopa, Zelený 

svet, Shakespeare´s day 

26. šírenie ľudových tradícií  a zvykov– Chodenie Lucií, koledy a ľudové zvyky – školská akcia 

Vianočné tajomstvo, II. ročník, Fašiangový sprievod a tradície – IV. ročník, O najkrajší 

veľkonočný vinš 

27. športové súťaže: turnaj vo vybíjanej, turnaje vo volejbale, turnaje vo futbale a florbale, 

Terchovský polmaratón – 750 m Beh do strečnianských hradných schodov, Belský borec 

terchovského regiónu, turnaj vo florbale,... 

28. Európsky týždeň športu 2016 (10.-17.september 2016) - ≠ BeActive School Day – 12. 

september – vyučovanie začalo telesnou výchovou  - cvičí celá škola, Deň pešej chôdze do školy 

– 13. september 2016, Týždeň zdravej výživy v septembri 2017 – zdravý jedálny lístok = Boj 

proti detskej obezite, školské športové podujatia – futbalový turnaj, volejbalový turnaj 

29. Jesenná a jarná časť Didaktických hier a Účelových cvičení (teoretická a praktická časť) 

http://www.nabicykli3d.sk/
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30. Celoslovenský projekt  - Noc výskumníkov – žiaci II. stupňa 

31. pravidelné vysielanie a rozhlasové relácie v školskom rádiu ŠkVeR, 

32. zorganizovali sme množstvo výletov a exkurzií,  

33. absolvovali sme divadelné predstavenia a výchovné koncerty: divadelné predstavenie v 

anglickom jazyku pre žiakov III.-IX. ročníka Trip on the World multimediálne výchovné koncerty 

pre I. a  II. stupeň- Zem bolí  - environmentálne zameranie a Trinásta komnata – protidrogová 

tematika),  

34. Plavecké a lyžiarske výcviky:  žiaci VII. ročníka úspešne absolvovali základný lyžiarsky výcvik 

v Terchovej-Vrátnej, Chata Grúň, žiaci III. ročníka základný plavecký výcvik v Mestskej plavárni 

Žilina – plavecká škola Nereus, žiaci V. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik - v Mestskej 

plavárni Žilina – plavecká škola Nereus 

35. výtvarná súťaž (návrh plagátu) – Moje ľudské práva, Moje C/centrum vedy, Vták, Veľká praveká 
súťaž pre základné školy- 7.ročník celoslovenskej súťaže, tvorba Pravekého humorného 
komiksového príbehu, Máme radi šport, Dielo tvojich rúk 

36. divadelné predstavenie v Bábkovom divadle v Žiline pre I., II. a III. ročník – Zázračná baterka 
37. Mobilné planetárium – výchovno-vzdelávací program o hviezdach a planétach, program pre 

tretiakov – Ako Slnko putovalo k Mesiacu na návštevu, program pre piatakov a šiestakov – 
Pôvod života, Mobilné planetárium  - výchovno-vzdelávací program pre žiakov VII., VIII. a IX. 
ročníka, Pôvod života – VII. a VIII. ročník, Dva malé kúsky skla (optika, fyzika) – IX. ročník 

38. Hravá fyzika a Chemická show – výchovno-vzdelávacie programy 

39. Škola v prírode – Jasenská dolina, Martin 

40. Environmentálny kurz pre žiakov V. ročníka – Spoznajme prírodu – Vysoké Tatry, Ždiar 

41. spolupráca s CPPP a P: program „Proforient“ – profesionálna orientácia žiakov VIII. a IX. ročníka 

42. Projekt o dentálnej hygiene pre žiakov VIII. ročníka – Brusher 

43. Dekanátne kolo Biblickej olympiády 

44. Animačný program na podporu vyučovania cudzích jazykov „Chceme vedieť nemecky“ – 

spolupráca s Občianskym združením ARCUS (pani Žilinčáková) 

45. medzinárodná súťaž – English Star 

46. Spolupráca s MAS Terchovská dolina – zapojenie sa do výtvarných súťaží, do projektu 

cezhraničnej spolupráce – Děti před oponou – divadelné predstavenia, divadelný festival v 

Třanoviciach 

  

 

Exkurzie a výlety 
 

Miesto exkurzie/výletu Trieda Miesto 

exkurzie/výletu 
Trieda 

Literárna exkurzia 

Leštiny, Dolný Kubín, 

Jaseňová 

VII.A, VII.B Liptovský Mikuláš – 

Park miniatúr – 

Tatrapolis, kontaktná 

ZOO 

VIII.A, VIII.B 

Literárna exkurzia 

Martin – Slovenské 

národné múzeum, 

antikvariát Mädokýš 

V. A, V.B Liptovský Mikuláš – 

Tatrapolis, športovo-

zábavný park 

VII.A, VII.B 

Geografická exkurzia 

Spiš – Spišský hrad - 

Levoča 

VII.A, VII.B Poľsko – Oswienčim – 

koncentračný tábor, 

zubria obora v meste 

Pština,  

IX.A, IX.B 
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Zuberec – Múzeum 

slovenskej dediny v 

prírode 

I.A, I.B, II.B Banská Štiavnica – 

baňa – šachta Ondrej, 

Múzeum vo svätom 

Antone 

IV.A 

Vychylovka – Múzeum 

slovenskej dediny 

v prírode, Kysucká 

úvraťová železnička, 

železnička v Oravskej 

Lesnej 

III.A, III.B Belianske Tatry, Ždiar VIII.A 

Literárna exkurzia do 

Závažnej Poruby – 

Múzeum Milana Rúfusa 

VIII.A, VIII.B Bojnice - ZOO IV.B 

 

 

 

Škola v prírode pre žiakov IV. ročníka 
 

V školskom roku 2016/2017 sa 41 žiakov IV. ročníka zúčastnilo päťdňového pobytu v škole v prírode 

v penzióne Brest v Jasenskej doline – okres Martin. Žiakom bola poskytnutého celodenná strava 

a pitný režim. Počas pobytu žiaci absolvovali turistické vychádzky, športové a tanečné hry, súťaže. 

Pracovali aj pod vedením animátoriek, mali zabezpečený animačný program – Čarodejnícka škola. 

Pedagogický dozor a výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali pani učiteľky: Mgr. Ľ. 

Brennerová, Mgr. M. Machynová, Mgr. A. Novosadová. 

 

Environmentálny kurz pre žiakov V. ročníka 

 
V júni 2017 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili na Environmentálnom päťdňovom kurze – Hráme sa 

v prírode. Kurz sa uskutočnil v Penzióne Šafrán v Ždiari. Cieľom projektu bolo spoznávanie prírody 

Vysokých Tatier, pozorovanie kamzíkov, návšteva múzea, nočné pozorovanie hlodavcov, prednášky 

členov horskej služby, vysokohorská turistika, vodopád Skok, návšteva botanickej záhrady. 

Pedagogický dozor a výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali pani učiteľky Mgr. E. Andelová, 

Ing. Ľ. Komperdová, Mgr. A. Synáková. Zdravotný dozor vykonávala pani Ľ. Porubčanská. 

 

 

§ 2. ods. 2a) 

 

Psycho-hygienické 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 noví a novoprijatí zamestnanci školy absolvovali pravidelné školenie o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a požiarnej ochrane. Zamestnanci školy sú preškoľovaní podľa harmonogramu. 

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. 
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§ 2. ods. 2b) 

 

Voľnočasové aktivity: 

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru 

Anglický jazyk Mgr. Mária Halečková 

Funny english Mgr. Mária Rafajdusová 

Šikovníček Mgr. Monika Solárová 

Učíme sa kresliť Mgr. Anna Synáková 

Kreatív Mgr. Jana Líšková 

Športový krúžok Mgr. Martin Marcinek 

Matematika pre deviatakov I. Mgr. Mária Barthánusová 

Matematika pre deviatakov II. Mgr. Mária Barthánusová 

Mažoretky – školský krúžok Martina Synáková 

Informatický Mgr. Michaela Miklová- Machynová 

Hráme sa s PC Mgr. Jana Líšková 

Nebojme sa matematiky Mgr. Eva Andelová  

Prírodovedný krúžok Mgr. Tomáš Bublík  

Slovenčina pre deviatakov Mgr. Andrea Košútová  

Športovo - turistický Mgr. Jolana Smolková  

Zemepisno-turistický I.  RNDr. Igor Andel 

Zemepisno- turistický II. Mgr. Eva Andelová  

Lukostrelecký krúžok I. p. Pavol Ďugel 

Lukostrelecký  krúžok II. p. Pavol Ďugel 

Výtvarno-kreatívny krúžok Mgr. Sidónia Stanková 

Šikovné ruky Mgr. Sidónia Stanková 

 

§ 2. ods. 2c), 2d) 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi, s verejnosťou 

 Spolupráca rodiny a školy je v našej škole na dobrej úrovni. V priebehu školského 

rokav2016/2017 bolo trikrát uskutočnené 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 2016/2017 RZ pomohlo škole finančne pri organizovaní exkurzií, základného 

lyžiarskeho výcviku, základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, pri zabezpečovaní 

metodického a výukového technického materiálu pre školu, pri zabezpečovaní  cien a odmien pre 

žiakov pri rôznych súťažiach a darčekov pri príležitosti Mikuláša a projektových dní. 
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 Spolupráca školy s verejnosťou je realizovaná najmä prostredníctvom Rady rodičov, Rady 

školy a zriaďovateľa. Škola spolupracuje s obcou pri príprave kultúrnych programov ku Dňu 

matiek, k Mesiacu úcty k starším,  vystúpenia pre Domov opatrovateľskej služby, pravidelne 

prispieva do obecného časopisu Varínčan.  

 

V školskom roku 2016/17 sme zorganizovali 2. ročník vianočnej školskej akcie pod názvom 

Vianočné tajomstvo pre rodičov, priateľov školy a širokú občiansku verejnosť a vianočnú burzu, 

veľkonočnú burzu výrobkov našich žiakov a učiteľov. 

 

 

 

Dlhodobú a veľmi dobrú spoluprácu máme Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne, zapojili 

sme sa do dvoch environmentálnych projektov: Medveď hnedý a Bocian biely. Spolupracujeme 

so školami v našom regióne – ZŠ Gbeľany (matematická súťaž Sudoku, jazyková súťaž Krása 

umeleckého slova, so Spojenou školou Belá (športové súťaže, florbal, futsal, Belský borec 

terchovského regiónu), so Spojenou školou A. F. Kollára v Terchovej (športové súťaže, florbal, futsal, 

volejbal) a zo Spojenou školou Belá - Základnou umeleckou školou Belá, ktorej poskytujeme 

priestory na výučbu v hudobných a výtvarných odboroch ako elokované pracovisko.  

Pokračujeme v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou – mikroregión Terchová – žiaci 3. ročníka 

pod vedením Mgr. Anny Synákovej sa zúčastnili na projekte cezhraničnej spolupráce – Deti před 

oponou v Třanoviciach s vlastným divadelným predstavením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

Vypracovala: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy    Vo Varíne   09.10.2017 


