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- Správy školského psychológa a špeciálneho pedagóga
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy, Základnej školy Námestie mladosti 1, za školský rok 2017/2018

I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školy:
Základná škola
2. Adresa školy:
Námestie mladosti 1
3. telefónne číslo:
041/ 5078611
4. Internetová adresa: www.zshajik.sk
5. Zriaďovateľ: mesto Žilina

faxové číslo:
041/4662224
e-mailová adresa: zsmladosti.hajik@gmail.com

6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
PaedDr. Janka Kamenská Halečková
Mgr. Monika Pistovčáková
PaedDr. Marta Šplhová
Mária De- Riggová

Funkcie
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy
zástupca riaditeľa školy
vedúca ŠJ

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZŠ Námestie mladosti 1, bola ustanovená v zmysle § 24 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 po voľbách . V rámci činnosti Rady školy pri ZŠ
Námestie mladosti 1, boli v školskom roku 2017/2018 prerokované závažné dokumenty
chodu školy ako napr. Rámcový učebný plán školy, Školský vzdelávací program,
vyhodnocovacia správa o činnosti školy , Správy o hodnotení a klasifikácii žiakov, rozvojové
projekty školy, rozpočet školy. Rada školy sa stretla dvakrát. / 2.11.2017, 7.3.2018/
Členovia Rady školy pri ZŠ Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina:
sídlisko Hájik

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za:

člen

za pedagogických
zamestnancov

RNDr. Dagmar Stoilová, Kempelenova 1,010 15 Žilina;
2 tel.0903 130 391; email:dagmar.stoilova@zshajik.sk

člen

za pedagogických
zamestnancov

Anna Hodoňová, Smreková 13, 010 07 Žilina, tel.: 0911
288 939,
email:
3 anna.hodonova@zshajik.sk

člen

za nepedagogických
zamestnancov

Mgr. Michal Kaličák, Segnerova 6, 010 15 Žilina, tel. 0903
545 151,
e-mail:
4 miskokalicak@gmail.com

predseda

za rodičov školy

P.č. Meno a priezvisko

Mgr. Michaela Hlavajčíková, M. Bela 79,
15 Žilina
tel.: 0902 483 418 ;
1 michaela.hlavajcikova@zshajik.sk

010
e-mail:

Zdenka Moravcová, Baničova 19, 010 15 Žilina; tel. 0911
123 322;
email:
5 zdena.moravcova@centrum.sk

člen

za rodičov školy

Ing. Stanislav Kostík, Mateja Bela 71, 010 15 Žilina; tel.:
6 0903 941 150;
e-mail: stano@uniza.sk

člen

za rodičov školy

Roman Kučerák, Mateja Bela 64, 010 15 Žilina, tel:
7 0915 673047.
e-mail: kucerak@hajik.sk

člen

za rodičov školy

Ing. Ľuboš Plešinger; Jedlíková 12,
15 Žilina
tanec@tanecnaskola.sk;
8 804 051

člen

za poslancov MZ delegovaný za zriaďovateľa

člen

za poslancov MZ delegovaný za zriaďovateľa

Ing. Marián Janušek, Petzvalova 3380/73, 010 15 Žilina,
10 tel. 0903 540 540, e-mail: marian.janusek@gmail.com

člen

za poslancov MZ delegovaný za zriaďovateľa

PaedDr. Viera Popluhárová; tel.: 0917 489 873
11 email: viera.popluharova@zilina.sk

člen

za poslancov MZ delegovaný za zriaďovateľa

010
email:
tel. 0903

Mgr. Ing. Peter Ničík, Baničova 3, 010 15 Žilina, tel. 0907
9 806 072, e-mail: peter.nicik@gmail.com

7.2
a) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch
riaditeľa školy:
1. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém
práce poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných
orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.)
1. V školskom roku 2017/2018 pracovali poradné orgány aj v primárnom aj
v nižšom sekundárnom vzdelávaní v nasledovnom zložení:
primárne vzdelávanie:
MZ 0.-2. ročník
MZ 3.-4. ročník
MZ ŠKD
MZ CJ pre 1.stupeň
nižšie sekundárne vzdelávanie:
PK Jazyk a komunikácia
PK Matematika a práca s informáciami a Človek a svet práce

PK Človek a príroda
PK Človek a hodnoty a Človek a spoločnosť
PK Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
2. Práca metodických orgánov
Metodické orgány pracujú podľa plánu práce, vypracovaného na začiatku školského roka.
Plány jednotlivých metodických orgánov kontinuálne nadväzujú na čiastkové úlohy
vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školy do roku 2019 a z POP na školský rok. Polročne
hodnotia svoju prácu riaditeľovi školy v Správe o činnosti.
Súčasťou riadiacej činnosti školy je i zložka hospitačná a kontrolná. Jednotlivé
zameranie kontrolnej činnosti je pravidelne zverejňované v mesačných plánoch školy.
V rámci školského roka boli vykonávané hospitácie, v ktorých sme venovali
pozornosť začínajúcim učiteľom, krúžkovej činnosti, práci odborného tímu /školský
psychológa a 2x školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistenti/.
Zameranie hospitácii:
a.
b.
c.
d.
e.

kľúčové požiadavky na vyučovaciu hodinu,
využívanie didaktickej techniky žiakmi
otvorenosť vyučovania,
motivácia a aktivizácia žiakov,
humanistická orientácia hodnotenia žiakov.

Venovali sme pozornosť problematike prechodu žiakov z primárneho na nižšie
sekundárne vzdelávanie. Školský rok 2017/2018 v rámci skvalitnenia edukačného procesu bol
zameraný na
rozvoj čitateľskej, finančnej gramotnosti, zaraďovanie testových úloh do
vyučovania a naučiť žiakov s nimi pracovať a klásť dôraz na rešpektovanie metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov najmä pri ústnych odpovediach
Jednotlivé MZ a PK spolupracujú pri vytváraní projektov pre žiakov. Plánovanie
projektov a ich realizácia a vyhodnotenie je súčasťou vyhodnocovacích správ jednotlivých
MZ a PK na škole.

Na základe vykonaných hospitácii je možné zhrnúť tieto postrehy vedenia školy:
-

Málo stanovených cieľov na hodine vzhľadom na úroveň žiakov,
zlepšiť vedenie žiakov k sebakontrole a sebahodnoteniu ,
dôslednejšie pracovať s jednotnými kritériami schválenými v PK a MZ pre
klasifikáciu žiakov,
zvýšiť otvorenosť vyučovania pr. prácou v skupinách, diferenciáciou úloh,
využívať iné zdroje informácii okrem učebníc,
zamerať sa na motiváciu žiakov,
zmenou metód a foriem pri vyučovaní zvýšiť aktívny prístup žiakov k procesu
učenia sa,
zvýšiť kontrolu žiackych prác, zošitov,
zvýšiť pozitívne hodnotenie žiakov aj počas vyučovacej jednotky,
v opakovacích častiach hodiny využívať vo väčšej miere názorné modely, obrazy,
didaktickú techniku,

-

využívať možnosti IKT vybavenia školy aj v rámci hodín mimo predmetov ako
PC, informatika, projekty a prezentácie, práca s informáciami,

Poďakovanie si zaslúžia aj kolegyne, ktoré sa venovali flexibilite našej web. stránky
a portálu vôbec.
Na základe hospitácii a kontrolnej činnosti sa môžeme pochvalne vyjadriť k stúpajúcej
úrovni v oblasti:
- využívania interaktívnych tabúľ vo vyučovaní,
- realizácie projektov,
- využívania medzipredmetových vzťahov,
- hodnotenia celkových výkonov žiakov / prevaha pozitívneho hodnotenia /,
- neverbálnej komunikácie,
- čitateľskej gramotnosti žiakov,
- využívania učebných pomôcok z kabinetných zbierok,
- celková príprava na vyučovanie a výchovnú činnosť
V rámci ŠKvP, v predmete Projekty a prezentácie, žiakov ôsmeho ročníka, sa uskutočnil
štvrtý ročník ich „ malej maturity“ , ktorý vyústil do akcie: Projektový deň“. Bol
organizovaný formou súťaže jednotlivých tried a individualít. Z hľadiska formy sme zvolili
otvorenú prezentáciu pre verejnosť, boli pozvaní zástupcovia rady školy, Združenia rodičov,
zástupcovia odboru školstva a mládeže, ale i rodičia žiakov a žiaci 8. ročníka školy. Opäť
sme oslovili k spolupráci aj ZŠ Turie, aby si zmerali sily s našimi žiakmi. Oslovené k
spolupráci boli aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.
Úroveň školy sa zvyšuje aj permanentnou prácou jednotlivých MZ a PK, pod
vedením Dagmar Ondruškovej, Mgr. Aleny Štefánkovej, Mgr. Michaely Hlavajčíkovej,
Mgr. Evy Kopincovej, Mgr. Stanislavy Horáčkovej, RNDr. Dagmar Stoilovej, Mgr. Oľgy
Labajovej, RNDr. Alexandry Brestovanskej, Mgr. Andrei Rabčanovej a Mgr. Lenky
Muščíkovej.
Podrobný popis činností jednotlivých metodických orgánov je rozpísaný vo
vyhodnocovacích správach. Poďakovanie patrí nielen vedúcim MZ a PK ale všetkým
aktívnym členom.
V rámci metodických a predmetových komisií boli zrealizované otvorené a komentované
hodiny na výmenu skúsenosti.
Hlavná úloha MZ v tomto školskom roku nadväzovala na vytýčené ciele práce vyplývajúce
z POP a z Koncepcie rozvoja.
Úlohy :
1.Rozvoj čitateľskej gramotnosti.
2. Rozvoj finančnej gramotnosti vo všetkých vyučovacích predmetoch.
3. Špecifické úlohy pre primárne a sekundárne vzdelávanie.

Špecifické úlohy:
1. Rozvíjať čitateľské kompetencie žiakov
2. Rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti.
3. Rozvíjať digitálnu gramotnosť a kompetencie žiakov v tejto oblasti
4. Primeranou formou oboznamovať žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle
dokumentu o právach dieťaťa.
Z dôvodu zefektívnenia práce metodických orgánov jednotlivé MZ, PK sa pokúsili vytvoriť
vnútornú SWOT analýzu.
MZ primárne vzdelávanie:
Všetky úlohy p. učiteľky na zasadnutiach MZ priebežne plnili, viac sa venovalo testom
a čítaniu s porozumením. V tomto školskom roku sme pristúpili aj k deleniu 1 hodiny
matematiky a slovenského jazyka na 2 polovice, na ktorých sa žiaci viac venovali testovým
úlohám, a tým pádom príprave na monitor T5. Zakúpené mali pracovné zošity na to určené
a vypracovávali a vyhodnocovali si testy T5 z minulých rokov. Naďalej sa treba vo veľkej
miere venovať aj finančnej gramotnosti a testom z telesnej výchovy aby sme zistili, či sa žiaci
zlepšujú alebo nie. Finančnú gramotnosť sme zaradili aj na hodiny triedneho fóra.
Vyhodnotenie polročných písomných prác za tretí ročník
Vyhodnotenie koncoročných písomných prác
Záverečné práce boli v jednotlivých ročníkoch rovnaké. V 3. a 4. ročníku záverečné
práce boli realizované formou testov. Ročníkové vedúce spracovali výsledky testov za ročník
a po jednotlivých triedach, viď. priložené tabuľky.
Matematika a slovenský jazyk
Tab. č. 1 – Vyhodnotenie 3. ročník
Známka Matematika

Diktát

Gramatická

časť Čítanie s por.

SJ
1

35

27

23

15

2

18

20

28

25

3

11

11

11

23

4

1

3

1

1

5

-

3

-

-

Priemer

1,66

1,98

1,84

2,11

Vyhodnotenie jednotlivých prác po triedach
3. A

Známka Matematika

Diktát

Gramatická

časť Čítanie s por.

SJ
1

13

10

9

2

2

7

7

10

10

3

3

4

3

10

4

-

1

-

1

5

-

-

-

-

Priemer

1,57

1,81

1,72

2,3

Diktát

Gramatická

3. B
Známka Matematika

časť Čítanie s por.

SJ
1

13

7

8

8

2

5

8

9

7

3

3

2

2

6

4

-

2

1

-

5

-

2

-

-

Priemer

1,52

2,23

1,80

1,90

Diktát

Gramatická

3. C
Známka Matematika

časť Čítanie s por.

SJ
1

9

10

6

5

2

6

5

9

8

3

5

5

6

7

4

1

-

-

-

5

-

1

-

-

Priemer

1,76

1,9

2,0

2,1

Vyhodnotenie koncoročných písomných prác za štvrtý ročník
Matematika a slovenský jazyk
Tab. č. 1 – Vyhodnotenie 4. ročník
Známka Matematika
Diktát
1

14

22

Gramatická časť SJ + čítanie s porozumením
23

2

12

21

11

3

22

6

20

4

8

1

2

5

2

2

0

Spolu

58

52

56

Vyhodnotenie jednotlivých prác po triedach
4. A
Známka Matematika
Diktát
Gramatická časť SJ + čítanie s porozumením
1

6

7

7

2

3

11

5

3

8

1

6

4

4

0

2

5

1

1

0

Spolu

22

20

20

4. B
Známka Matematika

Diktát

Gramatická časť + čítanie s porozumenín

1

6

9

11

2

7

4

2

3

4

3

6

4

2

0

0

5

0

0

0

Spolu

19

16

19

4. C
Známka Matematika

Diktát

Gramatická časť SJ + čítanie s porozumením

1

2

6

5

2

2

6

4

3

10

2

8

4

2

1

0

5

1

1

0

Spolu

17

16

17

Tak ako na začiatku školského roka, tak aj na konci p. učiteľky telesnej
výchovy robili s deťmi testy zručností z piatich disciplín. Následne ich vyhodnotili. Vo
všetkých triedach došlo k zlepšeniu. Viď priložená tabuľka zhodnotenia pani učiteliek a pani
vychovávateliek učiacich TSV po triedach.
Stručné zhodnotenie výsledkov v jednotlivých disciplínach

Vyučujúca

1. A

Zlepšenie – výhoda v tom, že žiaci vedeli, čo majú robiť

PaedDr. Šoleková

1. B

Vo veľkej väčšine zlepšenie, niektorí žiaci sa zhoršili Mgr. Štefánková
v predklone, niektorí v behu

1. C

Najhorší výsledok v predklone, v ostatných zlepšenie

Mgr. Matúšková

1. D

Najhoršie výsledky v behu, v ostatných zlepšenie

Mgr. Frančeková

2. A

Žiaci sa počas roka zlepšili, Výrazné zhoršenie integrovanej PaedDr. Šoleková
žiačky, ktorá odmieta cvičiť

2. B

Žiaci sa zlepšili v predklone, v behu, v skokoch do diaľky. Mgr. Ružbarská
Vyrástli, majú lepšie výsledky v hode

2. C

Najhorší výsledok v predklone, v ostatných zlepšenie

Mgr. Matúšková

3.A Zlepšenie výsledkov vo všetkých disciplínach.

Hanusová

3.B Najslabšie zlepšenie v predklone, ostatné disciplíny zlepšené

Hlavajčíková

3.C Zlepšenie vo všetkých disciplínach, 3 žiaci sa zhoršili v predklone.

Sidorová

4.A Žiaci sa zlepšili vo všetkých disciplínach, prípadne zostali na Hulínová
rovnakej úrovni.
4.B Žiaci sa zlepšili vo všetkých disciplínach. Výrazný posun k lepšiemu Goljanová
v skoku do diaľky z miesta.
4.C Zlepšili sa vo všetkom, no predklon stále nie je v norme.

Weinzettelová

Na hospitáciách pani zástupkyňa zistila, že p.učiteľky postupujú podľa TVVP, využívajú
rôzne metódy a formy práce. 2.polroku boli vo všetkých triedach nainštalované interaktívne
tabule, ktoré spestrili vyučovací proces a ktoré pani vychovávateľky vo veľkej miere
využívajú.
Ročníkové vedúce:
1.ročník – Mgr. Lucia Frančeková
2.ročník – PaedDr. Katarína Šoleková
3.ročník – Mgr. Daniela Ozimý
4.ročník – Mgr. Katarína Jurgová

Počas školského roku 2017/2018 sa uskutočnili aj nasledujúce akcie:
- Deň otvorených dverí
- Deň s zvieratkom v škole
- Výchovné koncerty, divadelné prestavenie
- Deň zdravej výživy
- Halloween
- Fašiangy v ŠKD
- Tvoríme knihu
- Týždeň zdravej výživy v ŠKD
- zápis do 1.ročníka
- besedy s knihovníčkou
- plavecký kurz
- školy v prírode
- kino, Jungle park, Kongo
- množstvo súťaží (umelecké, športové, prírodovedné, súťaž v hláskovaní)
- Besiedka ku Dňu matiek v ŠKD
- spoločný výlet rodičia, deti, zamestnanci školy
- rozlúčková besiedka žiakov 4.ročníka
Najväčšími akciami školského roku bol Deň otvorených dverí pod názvom Po moriach
a oceánoch. Tu treba veľmi oceniť nielen všetkých, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, ale osobitne
organizátorky Mgr. Ozimý a Mgr. Sidorovú, ale aj p. Tomanicovú. Pani učiteľky z I. aj II.
stupňa, p. vychovávateľky aj p .asistentky si pripravili rôzne aktivity pre deti a rodičov. P.
kuchárky pripravili ochutnávky rôznych šalátov. Účasť na tejto akcii prevýšila naše
očakávania, nakoľko sa jej zúčastnilo cca 200 detí so svojimi rodičmi. Ohlasy zo strany
rodičov aj detí boli skvelé. Túto akciu musím vyhodnotiť ako veľmi úspešnú.
Veľmi zaujímavou aktivitou bolo aj učenie našich deviatakov, ktorí si tak vyskúšali
povolanie učiteľov (napr, Dávid Kolembus a Kristína Buchelová – téma Robotika).

Projekty:
- Dažďová záhrada (p.uč. Weinzettelová)
- Zelená škola´
- LEGo zostavy – z projektu KIA Motors sme obdržali stavebnice LEGO (na školení
boli p.uč. Hlavajčíková a Sidorová), ktoré sa začali využívať najmä na hodinách
pracovného vyučovania a prírodovedy.
Zároveň p.učiteľky pracovali so žiakmi na triednych projektoch (Čitateľská dielňa,
Rodostrom, projekt týždňa hlasného čitania, Slovné druhy, Ľudské telo, Zdravá výživa...).
Na 1.stupni sme mali aj žiakov, ktorí mali schválené štúdium v zahraničí.
Súťaže:
Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo: 2.miesto Laura Štalmachová – 4.B
Pytagoriáda – okresné kolo – úspešný riešiteľ Ferdinand Straka – 4.C
Matematický klokan – 93.3 % úspešnosť Ferdinand Straka – 4.C
- 100% úspešnosť Oliver Bodnár - 1.B
- 80% úspešnosť Tomáš Hrobák – 1.B
- 76,7,% úspešnosť Dominik Stenchlák – 1.B

- 82,2 % úspešnosť Juraj Knutelský – 2.C
Triedne pani učiteľky uskutočnili so svojimi žiakmi aj množstvo exkurzií, napr. hvezdáreň,
požiarnici, knižnica, Bratislava, mesto Žilina...
ŠKD
Činnosť sa realizovala v 7. oddeleniach . V rámci výchovnej činnosti boli využívané aj
telocvične školy.
Pani vychovávateľky mali s deťmi aj samostatné akcie (gaštanková olympiáda, dopravná
výchova, kino, bábkové divadlo, kreslenie na chodník, fašiangová zábava v ŠKD...).
Pani vychovávateľky organizovali – ako každoročne – tvorivé dielne, na ktorých vyrábali
výrobky na vianočné trhy. Pani vych. Ondrušková a Marušiaková pozvali na tieto dielne aj
rodičov.
Oddelenia, ktoré nemali tvorivé dielne aj s rodičmi, dostali za úlohu zorganizovať pre
rodičov besiedku ku Dňu matiek. Tá sa uskutočnila v mesiaci máj.
Keďže je nesmierne dôležité venovať sa čitateľskej gramotnosti, pani vychovávateľky
v marci organizujú pre 2.-4. ročník čitateľský maratón a detskú tržnicu.

MZ jazyky na 1. stupni
Práca členov MZ ANJ prebiehala v súlade s plánom práce MZ ANJ, pričom sme
vychádzali z cieľov jazykového vzdelávania, štátneho vzdelávacieho programu a z analýzy
výsledkov vyučovacieho procesu v predchádzajúcom školskom roku.
Sústredili sme sa na rozvíjanie všetkých zložiek komunikačných zručností žiakov:
-

čítanie s porozumením
komunikácia
tvorba projektov
prezentácia vlastných prác
práca s textom (rôzne gramatické štruktúry)
tvorba príbehu atď.

Hodnotenie činnosti nižšieho sekundárneho vzdelávania- PK
Úlohy PK slov. jazyka a lit.:- úspešne pracovať a plniť Školský vzdel. program a úlohy
- pravidelná príprava žiakov 9.ročníka na celoslovenské
testovanie a na prijímacie skúšky
- zapájanie a uskutočňovanie projektov triednych
a školských
- oprava a postupne dopĺňanie testov zo SJL
- používanie interaktívnych učebných pomôcok
- pravidelne zhodnocovanie práce členov PK
- zapájanie žiakov do olympiád a súťaží a ich príprava
Zapojenie do súťaží a olympiád:
PK slov. jazyka a lit.
Učiteľky slov. jazyka zapojili žiakov do viacerých súťaží . P. uč . veľmi pekne
pripravujú programy na kultúrne akcie organizované školou. V tomto školskom roku sme
mali opäť možnosť vidieť našich deviatakov na pódiu v projekte z tejto komisie pod názvom

Lúčime sa so školou a taktiež žiakov 5ročníka v projekte Rozlúčka s 5ročníkom pod
vedením vyuč.5roč. Nesmieme zabudnúť i na ďalšie projekty z tejto PK a to: / ročenky tried,
vývin slov. jazyka. Členky komisie organizovali čitateľský maratón, taktiež pripravovali
deviatakov na celoplošné testovanie. Úspešnosť našich žiakov bola v celoslovenskom
vyhodnotení 71,2 % čo je 8,4% nad slov. priemer. Únavná práca bola pri vypracovaní
nových testov a previerok zo SJL, ktoré si členky museli samé vypracovať. I tento rok bola
bohatá publikačná činnosť, ktorej sa opäť zhostila p. Labajová.. Nemalé úspechy dosiahli
v tejto PK aj v zapojení žiakov do súťaží. Viď tabuľka/
/Viď tabuľka/ Prácu tejto PK môžem hodnotiť veľmi kladne.
Klady: - precízna práca vedúcej PK a jej nápaditosť
- aktívna spolupráca všetkých členov
- svedomite a spoľahlivé plnenie úloh
Zápory: dôslednejšia príprava žiakov na celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka.
PK matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce:
Hlavné úlohy:- plnenie úloh ŠkVP
-pravidelná príprava žiakov na celoslovenské testovanie
-zapájanie sa do projektov
- zohľadňovať pripomienky z následnej inšpekcie pri príprave žiakov
-využívať všetky dostupné didaktické pomôcky
-zapájať žiakov do súťaží a olympiád a uskutočňovať školské kolá
-viesť krúžkovú činnosť
Klady: - svedomitá práca vedúcej PK a jej členov
-využívanie dostupných didaktických pomôcok
-vzdelávanie učiteľov na moderné formy a metódy vo vyučovaní mat.
-odbornosť učiteľov
Zápory:-zlepšiť spoluprácu jednotlivých členov PK, ešte viac zdokonaliť prípravu žiakov na
celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka. Výsledky testovania T-9 sme dosiahli priemer
74,9% čo v praxi znamená , že sme prekročili celoslovenský priemer o 10,2% z celkového
počtu 66 testovaných žiakov.
I učitelia v tejto komisií boli snaživí. Zapájali žiakov tak do olympiád i súťaží. Organizovali
školské i okresné kolá olympiád i matematické odpoludnia. Žiaci boli úspešní na olympiáde
z matematiky aj v pytagoriáde. Do pytagoriády sme zapojili do šk. kola 18 žiakov. Žiaci boli
zapojení pod vedením učiteľov mat.do úspešných súťaží ako je Maks a Taktik – Porubčanská
Taktiež i učitelia tejto PK pracovali na viacerých projektoch. Táto PK je bohatá na krúžkovú
činnosť a v rámci tejto PK pracovalo 6 krúžkov. V tejto PK sme mali možnosť vidieť aj
otvorenú hodinu informatiky u p.Porubčanskej. Projektový deň bol zoorganizovaný pod
vedením p.uč. Oršulovej a Čapekovej , ktoré sú tiež členkami PK. Súťaže a olympiády viď
tabuľka.
PK jazyk a komunikácia
Hlavné úlohy: dôsledne plnenie ŠKVP
-využívanie didaktických pomôcok a pomôcok MEJP
-zlepšiť učebné metódy a formy práce
- ďalšie vzdelávanie učiteľov
- zapájanie žiakov do súťaží a olympiád

Aj v tejto komisií deti boli zapojené do olympiád a p. uč. uskutočnili školské kolá olympiád
z ANJ , NJ a RUJ. Úspešní riešitelia nás reprezentovali na okr. kolách a krajských
kolách./Viď tabuľka/ Boli sme na otvorenej hodine Mgr. Stanislavy Horáčkovej zNEJ.
Klady:- spolupráca členov PK
tvorba nových testov podľa novej učebnice
Zápory:- slabá krúžková činnosť
-slabšie komunikačné vedomosti žiakov
PK Človek a hodnoty
Hlavné úlohy:- plnenie ŠKVP
-plnenie úloh následnej inšpekcie
-zapájanie žiakov do súťaží a olympiád
-vzdelávanie učiteľov v PK
- využívanie prvkov projektového vyučovania na hodinách
-zapájanie sa do projektov
-uskutočňovať exkurzie podľa plánu PK
I táto komisia pracovala úspešne. Deti boli zapojené do súťaží a olympiád. Umiestnenie viď
tabuľka.
Klady:- úspešné umiestnenia v súťažiach
Zápory: - lepšia spolupráca medzi členmi PK
PK Teles. výchova a výtvarná výchova
Hlavné úlohy: - posilnenie zdravého vývinu žiakov v každej triede
-zapájanie žiakov do súťaží
-plnenie inšpekčných úloh
-využívanie dostupných pomôcok
Táto komisia pracovala pod vedením p.Muščíkovej a veľmi úspešne. Jej športoví členovia ,
Muščíková a Tureková zapojili žiakov do mnohých súťaží . Poďakovanie za zapojenie do
súťaží patrí všetkým uč. TVŠ.
Klady:- zapojenie do súťaží
-organizačné schopnosti členov PK
Zápory:- zlepšiť spoluprácu medzi členmi PK
PK Človek a príroda
Hlavné úlohy:- plnenie ŠKVP
-zapájanie žiakov do súťaží a olympiád
- projektová činnosť
- využívanie dostupných pomôcok
-plnenie inšpekčných úloh
-vzdelávanie učiteľov
I členovia tejto PK plnili si vzorne svoje úlohy a musím pochváliť vedúcu PK p.
Brestovanskú, ktorá skutočne načas a vzorne odovzdávala všetky požadované materiály za
PK. I učitelia z tejto PK zapojili žiakov do množstva triednych i ročníkových projektov.
Klady:- organizačné schopnosti vedúcej PK
-spolupráca členov PK
Zápory: -nedostatočne zapojenie žiakov do súťaží a olympiád
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V prvom polroku
navštevovalo školu
571 žiakov, v priebehu školského roka
zaznamenávame pohyb, školský rok ukončilo 577 žiakov 1.- 9. ročníka. Plnoorganizovaná škola
realizovala svoju činnosť v 25 triedach ZŠ a 7. oddeleniach ŠKD.

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1
písm2. c))
c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

Do 1. ročníka pre budúci školský rok , v čase zápisu, evidujeme 65 detí, z toho piati
rodičia detí požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky. Poďakovanie patrí p. zástupkyni,
aktívne zapojeným učiteľom a vychovávateľom školy, taktiež, odbornému tímu školy.
POČET ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

SPOLU
65

POČET TRIED

DIEVČATÁ
počet / %

ODKLADY
počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / %

SAMOSTATNÉ

31 – 47,69%

5- 7,6%

1- 1,53%

3

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
c.2.1 žiaci 9. ročníka
Počet
žiakov
9. roč.

53


Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Gymnáziá
Stredné odborné SOU-4. ročné
SOU-3. ročné
OU-2.ročné
školy*
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí
12
15
20
5
priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické
umelecké školy, zdravotnícke školy, poľnohospodárske školy, technické a dopravné školy

akadémie,

1 žiak mimo SR.
Žiaci si uplatňovali právo podania prihlášok na viaceré školy. Počet prijatých žiakov na
jednotlivé školy neuvádzame, nakoľko väčšina bola prijatá na obidve školy, kde si podávali
prihlášku. Chápeme to ako skresľujúci údaj. V kolónke prijatí- uvádzame len počty, kde boli
žiaci aj zapísaní.
c. 2.3. žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ
Ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník

Počet žiakov
prijatých na SŠ

9
5

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý

G- bilingválne gymnázium/7x/, SOŠ 2.ročné / 2x/
G- Varšavská / 3x /, G. sv Františka z Assisi /2x/

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm2.. d)

d.1 Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých žiakov
do 1. ročníka strednej školy
Všetci žiaci 9. ročníka boli umiestnení na stredné školy v prvom kole

Z 8. ročníka boli 7 žiaci prijatí na štúdium na bilingválne gymnáziá, 2 žiaci – na SOŠ –
dvojročné štúdium, z 13 žiakov 5. ročníka, ktorí prejavili záujem o štúdium na Osemročnom
gymnáziu, boli prijatí 5.
Všetci v prijímacom konaní uspeli.
d.3 Iné skutočnosti, vysvetlivky.
Každý žiak 9. ročníka (spolu 52) si podal 2 prihlášky na SŠ, prípadne aj 3-4, ak sa jednalo
o školu s talentovými skúškami. Celkovo je na študijné odbory /4 roky/ prijatých 47 žiakov,
tj. 88,68 % (z toho na gymnáziá 12 žiakov = 25,53%) a na učebné odbory /3 roky/ spolu 5
žiakov, tj.10,64 % žiakov, 1 žiak je mimo SR.

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2017/2018
Škola bola plne organizovaná s ročníkmi 1.- 9. Bolo vytvorených 25 tried s počtom
žiakov 571 , z toho 279 dievčat. Individuálne integrovaných (začlenených) bolo 43 žiakov.
Počet žiakov 11 bolo oslobodených od povinnosti dochádzať do školy z dôvodu plnenia si
povinnej školskej dochádzky v zahraničí. Školu navštevovali 3 cudzinci podľa štátnej
príslušnosti (Ukrajina) a 5 žiaci inej národnosti ako slovenskej (2 české a 3 ukrajinská). Na
konci školského roka 2017/18 neprospelo 13 žiakov, z toho pokračujú ďalej do vyššieho
ročníka 3 žiaci a 8 žiaci budú opakovať ročník, 2x ukončená dochádzka v ZŠ a postúpili na
strednú školu z 8. ročníka a 1x z deviateho. /opakujúci: 2x prvý ročník, 6x šiesty ročník, 1x
siedmy ročník, 1x ôsmy ročník/. Žiaci klasifikovaní zníženou známkou zo správania 2.-4.
stupňa : 5x7ročník, 4x8.ročník,3x9.ročník Celkový počet vymeškaných hodín viď príloha.
Školu v prírode absolvovalo 156 žiakov, z toho 56 žiakov prvého stupňa využilo štátny
príspevok na školu v prírode. Lyžiarského kurzu na druhom stupni sa zúčastnilo 38 žiakov
s využitím štátneho príspevku.
V školskom klube pracovalo 215 žiakov 1.-5.ročníka.
Z celkového počtu žiakov bolo ku koncu šk. roka zaradených 8 žiakov do zoznamu žiakov,
ktorým bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením, ktorá bola poskytnutá na zabezpečenie obeda a dotácia na
podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa, ktorá bola poskytnutá na úhradu
školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie alebo na prípravu na vyučovanie v
základnej škole.
V školskom roku 2017/2018 bola škola poistená týmito poistnými zmluvami:
č. 1102695655 – poistenie zodpovednosti za škodu (poistiteľ ZŠ, Nám. mladosti 1, Žilina)
č. 7000024147 - poistenie zodpovednosti za škodu, č. 7000021139 – poistenie majetku
(poistiteľ – Mesto Žilina )
Bolo evidovaných 16 školských úrazov a 2 registrované. Najčastejšie miesta úrazov boli
triedy, telocvičňa, dvor, WC. Pracovné úrazy boli dva evidované a dva registrované .
Poistenie zodpovednosti za škodu učiteľov je realizované PZ. č. 2902722251 a 2902578356,
ktoré sú hradené osobne učiteľmi.
Správa špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu potvrdila oproti minulému školskému
roku nárast žiakov s poruchami učenia a správania. Na škole sme mali v tomto šk.roku 54
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z tohto počtu je 41 žiakov
individuálne integrovaných (9 s poruchami učenia, 1 s poruchami správania, 1 s telesným
postihnutím, 9 s narušenou komunikačnou schopnosťou, 17 s poruchou pozornosti a aktivity,

1 so sluchovým postihnutím, 3 s pervazívnymi vývinovými poruchami.) a 13 žiakov ktorí
majú odborným pracoviskom diagnostikované oslabenie v oblasti pozornosti, pamäte
a percepcie s odporúčaním na edukačný proces bez integrácie. V rámci šk. roka počet
integrovaných narástol na 44 žiakov.
V priebehu školského roka som na vyšetrenie do poradne poslala 20 žiakov na rediagnostiku,
alebo na prvovyšetrenie.
V rámci projektu Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti v rámci sme od 1. 2. 2018
získali nových odborných zamestnancov- 1x špeciálneho pedagóga, 1x sociálneho pedagóga
a asistentov. Z integrovaných žiakov 39 prospelo a dvaja neprospeli. Ide o žiačku prvého
ročníka s odporúčaním odborného lekára a žiaka deviateho ročníka, ktorý úspešne absolvoval
komisionálne preskúšanie a nastúpil na strenú školu.
U integrovaných žiakov reedukačné cvičenia prebiehali 1x, u niektorých viackrát
týždenne individuálne u šk. špec. pedagogičky, alebo aj kooperatívnou formou. Od začiatku
školského roka bolo vyučované fonematické uvedomovanie. Všetky písomné práce mali
integrovaní žiaci vypracované podľa IVP. Zhodnotenie celoročného individuálneho
výchovno-vzdelávacieho plánu má každý žiak priložený k svojim dokladom. Od februára
2018 žiaci druhého stupňa prešli do starostlivosti nového špeciálneho pedagóga PaedDr.
Pokrivkovej.
Bližšie o problematike uvádza správa školského špeciálneho pedagóga.
V školskom roku 2017/2018 riešila mnoho problémov aj školská
psychologička. V priebehu roka nastala zmena psychológa školy, z dôvodu návratu po MD.
Obidve v rámci práce uskutočňovali
v prvom rade preventívne aktivity, individuálne
stretnutia, diagnostiky a poradenstvo. Konzultácie najčastejšie prebiehali kvôli profesijnej
orientácií, šikanovaniu, agresívnemu správaniu, poruchám pozornosti a aktivity, kvôli
osobným a rodinným problémom (rozvod v rodine), kvôli vzťahom v triednom kolektíve, atď.
Okrem toho prebiehali pravidelné individuálne stretnutia so žiakmi, rodičmi a učiteľmi.
Integrovaní žiaci s odporúčaním spolupráce so školským psychológom mali pravidelné
stretnutia z dôvodu upevnenia novonadobudnutých zručností. Žiaci mali predovšetkým
záujem o poradenstvo a nácvik potrebných zručností (sociálne kompetencie, asertivita,
stratégie zvládania hnevu a pod.); rodičia (27 pohovorov) dostali poradenstvo najmä vo
výchovných problémoch, problémoch detí pri rozvode rodičov, pri vzdelávacích problémoch.
Rodičia boli edukovaní o možnostiach tréningov pamäte, pozornosti a informovaní o ďalších
možnostiach spolupráce s inými zariadeniami. Vo veci výchovno-vzdelávacích problémov
žiakov zasadala v školskom roku 6-krát výchovná komisia.
Počas školského roku bol školský psychológ prítomný na vyučovacích hodinách podľa
potreby, kde pozoroval správanie žiakov a ich interakciu s učiteľmi a triednym kolektívom.
V prvom polroku prebiehala prevencia proti šikanovaniu podľa potreby učiteľov a žiakov.
Aktivity boli zamerané na edukáciu šikanovania – čo v prípade šikanovanie robiť, zamerali
sme aj na triednu klímu a vzťahy medzi jednotlivými žiakmi. V druhom polroku bol
v siedmom ročníku absolvovaný Protidrogový deň, budovanie vzťahov, v piatom ročníku
aktivity proti šikanovaniu, v šiestom ročníku v spolupráci s CPPPaP Predmestská ulica
prevencia proti kyberšikane. V tomto školskom roku sa uskutočnilo 78 individuálnych
stretnutí s učiteľmi, kde sme spoločne preberali výchovno-vzdelávacie problémy žiakov,
možnosti riešenia výchovných problémov + vhodnosť a potrebu prevencií a intervencií. Žiaci
ôsmeho ročníka sa zúčastnili programu poradenstva v profesijnej orientácií. Od začiatku
školského roka do tohto dňa prebiehali osobné a písomné konzultácie, kde boli žiaci a rodičia
informovaní o výsledkoch testovania.
Školský psychológ bol prítomný aj na zápise do prvého ročníka, spolupracoval pri
tvorbe dotazníka spokojnosti rodičov. Podľa potreby triednych učiteľov bol vykonaný
výskum sociometrie, predovšetkým kvôli podozreniu šikanovania a prerozdeľovaniu žiakov
do iných tried.

Školské psychologičky počas celého školského roku aktívne spolupracovali s CPPPaP,
kde sme riešili výchovno-vzdelávacie problémy a potreby žiakov našej školy. V školskom
roku školský psychológ aktívne spolupracoval so sociálnou kuratelou, kde boli odoslané
správy ohľadom správania žiakov na vyžiadanie a zúčastňoval sa prípadových štúdií
v Detskom advokačnom centre Náruč.
Na žiadosť rodičov a iných inštitúcií bolo o žiakoch našej školy napísaných niekoľko
správ.
Od februára 2018 na škole pracuje aj sociálny pedagóg. Veľmi úzko spolupracuje so
školským psychológom. Za polrok svojej činnosti absolvovala 47 individuálnych stretnutí
zameraných na spoznávanie, vytvorenie vzťahu dôvery, poznávania .Zúčastnila sa 7x
vyučovacích hodín, kde sa zamerala na interakciu s učiteľom a kolektívom. 24 stretnutí
absolvovala so žiakmi so sociálne slabších rodín. Spolupracovala na sociometrických
metódach so špeciálnymi pedagógmi a školským psychológom, triednymi učiteľmi.
Absolvovala adaptačné vzdelávane v CPPPaP v Žiline.
Školskému špeciálnemu pedagógovi Mgr. Zuzane Oravcovej, PaedDr. Kataríne
Pokrivkovej/ 2. polrok/, školskej psychologičke Mgr. Kataríne Bendovej / 1. polrok/ Mgr.
Zuzane Sapietovej/ 2polrok/, sociálnemu pedagógovi PhDr. Zuzane Hrivíkovej, PhD.,
i výchovnej poradkyni patrí poďakovanie pedagógov školy za viditeľné pokroky zverených
detí i za účasť na zápise detí do 1. ročníka.
e.1.) I. stupeň základnej školy
Hodnotenie žiakov 1. ročníka
Počet žiakov
1. ročníka
1.A
20
1.B
19
1.C
21

1.D

Počet žiakov,
ktorí - prospeli -

Počet žiakov,
ktorí –neprospeli -

0
1
1
1

20
18
20
17

18

V 1.ročníku boli žiaci študujúci v zahraničí.

e) Výsledky externých meraní – Testovanie

Ročník

Počet
žiakov

Z toho
písalo

5r.
9r.

66
52

66
52

Matematika Matematika
Ø SR v % Ø triedy v %
64,7%
55,9%

74,9%
63,8%

Slovenský
jazyk
Ø SR v %

Slovenský
jazyk
Ø triedy v %

62,8%
63,0%

71,2%
64,3%

f)Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2017/2018 ( §2 ods.1 písm. f)

Škola postupovala podľa školského vzdelávacieho programu i schválených učebných
plánov MŠ SR.
V školskom roku 2017/2018 sme overovali sme nový inovovaný ŠKVP v 1.-3. ročníku
a v 5.-7. ročníku ZŠ. V ostatných ročníkoch pokračujeme podľa pôvodného ŠKVP. Vyučujúci
jednotlivých predmetov sa riadili platnými učebnými osnovami, na základe ktorých mali
vypracované učebné plány v súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
s Koncepciou environmentálnej výchovy a Ochranou človeka a prírody pre 1. –9.ročník ZŠ
a schváleným školským vzdelávacím programom.
Na základe uznesenia PR z augusta 2017 sa :
na primárnom stupni hodnotilo :
Etická výchova a náboženstvo – absolvoval/neabsolvoval, ostatné predmety sú ho
hodnotené známkou - klasifikácia vo všetkých ročníkoch.
v nižšom sekundárnom:
etická výchova a náboženstvo vo všetkých ročníkoch
sú hodnotené: absolvoval/neabsolvoval. Ostatné predmety sú hodnotené známkou t.j. - klasifikované.

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
;
V školskom roku 2017/2018 na ZŠ Námestie mladosti 1, pracovalo 37 učiteľov na plný pracovný
úväzok, 2 učitelia na skrátený úväzok, 7 vychovávateľov, 1, výchovný poradca, 1 školský psychológ,
3x asistent učitelia a 6 zamestnancov na materskej dovolenke, resp. rodičovskom príspevku. Od
februára 2018 pribudli 1x školský špeciálny pedagóg, 1x sociálny pedagóg, 5x asistenti
22 prevádzkových zamestnancov z toho 2 ekonomickí zamestnanci,2x administrátori, 11x prevádzka
školy, 7x školská jedáleň
Základná škola
zamestnanci ZŠ

Počet
69
45

Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie

Školský klub detí
zamestnanci ŠKD
Z toho PZ

45

Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie

24
Z toho NZ**

7
7
0
0
1,5

Z toho NZ

Z počtu NZ
- školský psychológ***
- špeciálny pedagóg

1
2

- upratovačky
- ostatní

11
4

Spolu počet zamestnancov

Počet
8,5
7

Z počtu NZ
- upratovačky

1,5

Školská kuchyňa a jedáleň
zamestnanci –spolu

7,5
7,5

85

ZŠ + ŠKD + ŠJ
Z celkového počtu
zamestnancov školy počet PZ

52

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)
+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou.

g Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2017/2018
k 30.6. 2018

Predmet
slovenský jazyk
Matematika
Prírodopis
Chémia
Zemepis
Dejepis
občianska náuka
cudzí jazyk
Fyzika
technická výchova
výtvarná výchova
hudobná výchova
telesná výchova
etická výchova
náboženská výchova
predmety 1.stupňa

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
( uvádzať za školský rok 2017/2018)
Forma vzdelávania Počet vzdelávaných
uvádzanie do praxe
príprava vedúcich
Rozširujúce
štúdium
Špec.-inovačné
Priebežné
aktualizačné
vzdelávanie
špec.kvalifikačné
INF, F, Nj
Špec. Kvalifikačné
TV
Atestačné
vzdelávanie

4
0

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
Pokračuje
Začalo
1
0
3
0
0
0

-

-

-

-

6

6

-

0

13

5

3

5

0

0

_

-

-

-

-

-

12

4

4

4

i)Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)
Údaje o aktivitách organizovaných školou

Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila


•
•


•

 Mliečna Liga firmy Dannone
 Projekt Správaj sa normálne
 Žilinské dni zdravia
 Návšteva výstavy Ekoplagát v Považskej galérii umenia
 Návšteva Envirofilmu

čistenie areálu školy a sídliska
školy v prírode
plavecký kurz
So zvieratkom v škole, Dogiáda
Oprava zdevastovaných kŕmidiel a vtáčích búdok
Výsadba stromov v areáli školy

 Prikrmovanie vtáctva, zveri v okolí sídliska
• Týždeň úspor elektrickej energie
 Zber šípok, papiera, PET- fliaš, EKO – Pakov
• Besedy o právnej zodpovednosti štrnásťročných
 Ochutnávky zdravej výživy
• výstava
• DvD pre 2.st- dôsledky fajčenia
 Projekty, výtvarné práce na tému fajčenie,
Drogy
 Korčuľovanie pre žiakov 2. – 4. Ročníka

Letný tabor pre žiakov ZŠ
 Valentínska pošta – utužovanie dobrých
medziľudských vzťahov
 Relácie v školskom rozhlase: Deň och Rany ozónovej vrstvy, Deň bez áut, Deň ne nakupovania, Deň Zeme, Deň boja proti ne obmedzenej konzumácii sladkostí, Deň mlie ka, Svetový deň výživy
 Scénky, tvorivé dielne venované Dňu
Zeme
 Čistenie okolia Hájika, lesoparku Chrasť
Žiakmi turistického krúžku
 Prírodovedný kvíz pre žiakov 3. a 4. roč.
ku Dňu Zeme
 Ku Dňu neobmedzenej konzumácii slad kostí pripravili tretiaci a štvrtáci a piataci pre
mladších
žiakov ovocno-zeleninový bufet a rôzne príŤažlivé aktivity
 Súťaž o najzdravší, najchutnejší a naj originálnejší produkt zdravej výživy
 Ľahko-atletická liga
 Aktivity s partnerskou školou v Plzni
• Projektový deň a projektový týždeň
 Futbalové turnaje športové olympiády
žiakov I. stupňa
 Medzinárodnému Dňu rodiny bolo venované súťažno-zábavné predpoludnie pre žia Kov 1. a 2. ročníka a ich rodičov
 Spoločný výlet pre pedagógov, žiakov a rodičov
• sprievodné akcie- výstava, prezentácie, akadémia,
oslavy 25. Výročia vzniku školy

 Zapojenie sa do výtvarnej súťaže Zelený svet
• akcia diagnostického centra v Lietavskej Lúčke
 Zapojenie sa do Ekologickej olympiády
• Zapojenie sa do Žilinskej športovej ligy
 Zapojenie sa do finančnej zbierky Deň narcisov
 Zapojenie sa do projektu EKOPAKY,
organizovaného SAŽP
•
Zbierka pre UNICEF- modrý gombík, pohľadnice
•
Spolupráca s linkou dôvery
•
Zapojenie do projektu AIDS - ŠZU
•
mliečna liga so spolufinncovaním SR a EU
•
ovocie do škôl so spolufinancovaním SR a EU
•
aktivity p rámci projektu MEJP v spolupráci s
EU
•
kurz: Hravo ži zdravo
•
lyžiarsky kurz

Ďalšie informácie:
Uvedené aktivity ozvláštňujú výchovno-vzdelávací proces, sú jeho spestrením a obohatením. Robia školu
zaujímavejšou, príťažlivejšou. Prostredníctvom nich si žiaci vytvárajú ku škole srdečnejší, lepší vzťah. I rodičia
tieto aktivity školy vítajú, niektoré z nich sa dokonca tešia veľkej obľube.

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
viď prílohy

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)

Škola podporujúca zdravie patrí k nosným projektom v práci školy. Koordinátor ŠPZ,
Mgr. J. Weinzettelová, plní tri základné piliere:
- humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu,
- formovanie vzťahu k životnému prostrediu,
- výchova k zdraviu a zdravému spôsobu života.
Škola v školskom roku podala nové projekty. Bola ukončená realizácia projektu s Nadáciou
Pontis, KIA a Orange. Nadviazala spoluprácu a bolo podpísané Memorandum o spolupráci
s OZ Harpúna a Zmluva o spolupráci v rámci projektu Otvorená škola a Duálne
vzdelávanie- ŠIOV. Zapojili sme sa do projektu Zelená škola, kde sme získali
monitorovacom období 2016-2018 na prepožičanie do roku 2020 zástavu, za mimoriadne
výsledky. Na škole sa teší pozornosti aj basketbalová prípravka dievčat v spolupráci
s basketbalovým klubom dievčat.
V súčasnosti sme v monitorovacom období projektu Dažďová záhrada a úspešne sme ukončili
monitorovacie obdobie projektu EU – MEJP.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)
1.
10. 12.- 14.12. 2001 bola na škole vykonaná Školským inšpekčným centrom v Žiline
komplexná inšpekcia na základe poverenia č. 5045/2001 zo dňa 22.11. 2001 s týmto záverom:
„Škola má vypracovanú koncepciu rozvoja so zameraním na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu, jeho humanizáciu a zdravý životný štýl. Zameranie a výchovnovzdelávacia činnosť školy je na dobrej úrovni. Vedenie pedagogickej dokumentácie je na
priemernej úrovni, s formálnymi nedostatkami.
Personálne podmienky nemajú vo vzťahu k zameraniu a vzdelávacím aktivitám
vhodnú štruktúru. priestorové, materiálno-technické a psychologické podmienky školy sú na
dobrej úrovni.
Priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu mali vo vzťahu k podmienkam
školy dobrú úroveň. Aktivity školy pozitívne ovplyvňujú výchovu a vzdelávanie.
Kvalita a podmienky riadenia, výchovy a vzdelávania a úrovne výchovno-vzdelávacieho
procesu je na dobrej úrovni.
Školská inšpekcia hodnotí na:
veľmi dobrej úrovni:
- systematickosť a efektivitu kontrolného systému,
- funkčnosť a prehľadnosť informačného systému,
- aktivity s významným vplyvom na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy
dobrej úrovni:
- zameranie a výchovno-vzdelávaciu činnosť školy,
- plánovanie a realizáciu koncepčných zámerov a cieľov,
- kvalitu vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov,
- kvalitu vyučovania z hľadiska činnosti žiakov
priemernej úrovni:

-

odborné a pedagogické riadenie,
kvalitu pedagogickej , pracovnej dokumentácie školy a orientáciu v školskej
legislatíve,
činnosť preventívneho a multidisciplinárneho charakteru

Kľúčové pozitívne stránky školy:
- plánovanie a realizácia vnútornej školskej kontroly,
- ponuka voľnočasových aktivít
Odporúčania:
- V rámci vedenia žiakov k dodržiavaniu pravidiel medziľudských vzťahov
a disciplíny viac využívať pochvaly a ocenenia.
Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá:
veľmi dobrý- výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň,
dobrý- prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň,
priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň. „
2.
9. 11. 2003 bola v súlade s poverením č. 5160/ 2003-2004 vykonaná tematická inšpekcia,
s týmto záverom:
„1. V rámci tematickej inšpekcie sa vykonalo testovanie žiakov zo slovenského jazyka
a literatúry v troch triedach 5. ročníka a z prírodopisu v štyroch triedach 9. ročníka.
Celková úspešnosť žiakov v teste 5.r. je 78,41%, čo je v porovnaní s požadovanou
štandardnou úspešnosťou o 3,41% lepšie. Klasifikácia testu je o 0,30 klasifikačného stupňa
horšia ako klasifikácia žiakov za predchádzajúce obdobie.
Úspešnosť žiakov v teste z prírodopisu je 66, 58%, požadovaná štandardná úspešnosť
je 75%. Klasifikácia testu je o 0,96 klasifikačného stupňa horšia. odhad úspešnosti testu
vyučujúcou je 62,33% .
3.
2006 v súlade s poverením č. 5148/2005 sa uskutočnila informatívna inšpekcia
s predmetom: kontrola priebehu a objektívnosti realizácie MONITOR-a 9/2006
Záver inšpekcie: „ Pokyny pre administráciu testov boli v základnej škole dodržané. Školská
koordinátorka a administrátorky zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram
a poradie zadávania testov. Počas testovania sa nevyskytli rušivé momenty.
4.
2009
v súlade s poverením na komplexnú inšpekciu č. 5057/2009-2010 zo dňa
21.10.2009 a č. 99001/2009-2010 zo dňa 09.11.2009 sa uskutočnila komplexná inšpekcia
v dňoch od 09.11.2009 do 13.11.2009 a od 18.11.2009 do 19.11.2009.
Predmet školskej inšpekcie:
Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania
v základnej škole.
Záver inšpekcie:
- riadenie školy je na veľmi dobrej úrovni.
- podmienky výchovy a vzdelávania sú na dobrej úrovni,
- stav a úroveň vyučovania a učenia sa na 1. stupni boli na dobrej úrovni,
- stav a úroveň vyučovania a učenia sa na 2. stupni bolo na dobrej úrovni.

Školská inšpekcia na hodnotenie použila výrazy :
veľmi dobrý- výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň
dobrý – prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň
5.
2010 v súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5011/2010-2011 zo dňa 27.08.2010
bola vykonaná dňa 13.09.2010 so záverom odporúčania boli akceptované, prijaté opatrenia
splnené.
6.2015 informatívna inšpekcia s predmetom: kontrola priebehu a objektívnosti realizácie
testovania T5
Záver inšpekcie: „ Pokyny pre administráciu testov boli v základnej škole dodržané. Školská
koordinátorka a administrátorky zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram
a poradie zadávania testov. Počas testovania sa nevyskytli rušivé momenty.
7.2016 informatívna inšpekcia s predmetom: kontrola priebehu a objektívnosti realizácie
testovania T9
Záver inšpekcie: „ Pokyny pre administráciu testov boli v základnej škole dodržané. Školská
koordinátorka a administrátorky zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram
a poradie zadávania testov. Počas testovania sa nevyskytli rušivé momenty.
Iné inšpekcie a kontroly:
1. OÚ OŠM a TK oddelenie PaM- február 2001,
2. OÚ OŠM a TK oddelenie školského stravovania- 13.5.2003
3. OZ PŠ a V na Slovensku- BOZP – 27.4. 2004
kontrola plnenia opatrení dňa 7.6. 2004
4. Inšpektorát práce Žilina – 31.7.2006, inšpekcia zameraná na dodržiavanie
pracovnoprávnych predpisov.
4. Hlavný kontrolór mesta- rok 2011- ukončený rok 2010
5. Úsek hlavného kontrolóra- rok2011- 2012 – inventarizácia
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranárskeho zboru v Žiline 14.10.2015
komplexná kontrola
7. Inšpektorát práce Žilina – 24.2.2016, 11.4. 2016, 22.4.2016 inšpekcia zameraná
dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov
na zaistenie BOZP, na kontrolu pracovnoprávnych
predpisov a na kontrolu nelegálneho zamestnávania.
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva- 18.4.2016 schválenie zmeny prevádzkové
poriadku ŠJ pri ZŠ
9. SNAS- inšpekcia overenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vykonaním
úradnej skúšky / 3x/ 6.5.2016
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranárskeho zboru v Žiline 10.6.2016
následná kontrola

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)

Škola datuje svoju činnosť od roku 1991. Od spustenia športového pavilónu do prevádzky
v roku 2011 si škola buduje meno aj v športovej oblasti. Napriek tomu, ešte je úplne
dostavaná. Škole chýba posledný pavilón a športoviská v okolí.
Napriek relatívne mladému veku školy, riešime vážne prevádzkové problémy spojené so
Školskou jedálňou , najmladšími pavilónmi B, C a prístupovým schodiskom / nájdené
nedostatky po kolaudácii /. Vážny problém predstavuje elektroinštalácia školy. Vážny
problém zostáva Jedáleň – vetrací a odsávací systém, strešná krytina. Naďalej sa boríme
a zostáva problém s prístupovým schodiskom- kolaudačné závady , športový areál na
školskom pozemku, a kolaudačné závady v telovýchovnom pavilóne, havarijný stav
schodiska vedúceho k nemu, pretože jeho zrútením môže ohroziť zdravie a životy. V roku
2016 bola zaslaná zriaďovateľovi oficiálna požiadavka na vetrací a odsávací systém v ŠJ,
taktiež problematický stav vidíme v roštoch, kanalizačnom systéme školskej kuchyne a
zriadenie výťahu v pavilóne F , havarijný stav palubovky v telocvični, havarijný stav
schodiska. Škola nemá zateplený pavilón A, B,C a spojovacie chodby.
Taktiež bol spracovaný a zaslaný zriaďovateľovi aj plán investícii zvlášť na rok 2019
a plán investícií do roku 2021.
.
V spolupráci s Občianskym združením Hájik deťom, sa snažíme vykrývať
najzásadnejšie problémy. Ďakujem OZ za spoluprácu pri financovaní outdoorového ihriska.
Vďaka spolupráci sme boli úspešní v grantovom programe Žilina v sekcii šport. Akcia sa
uskutoční v školskom roku 2018/2019.
Na základe požiadaviek učiteľov, skvalitňujeme aj vybavenie kabinetov učebnými
pomôckami a postupnými krokmi vymieňame školský nábytok- žiacke lavice a stoličky.
V priestoroch školy je nevyhnutné riešiť problém s elektroinštaláciou v celej budove,
ale havarijný stav je hlásený, hlavne v pavilóne G.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2
ods. 1 písm. m).

Finančná správa za školský rok 2017/2018
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina je právny subjekt od 1.1.2003. Je jednou
z najväčších základných škôl v meste Žilina .
Finančné prostriedky vo výške minimálneho normatívu na žiaka, ktorý je stanovený
MŠ SR zasiela zriaďovateľ škole. Normatív je určený na prenesené kompetencie (PK), t.j.
Základnú školu. Originálne kompetencie (OK) t. j. Školský klub detí a Školská jedáleň sú
financované z podielových daní od zriaďovateľa.
Tieto finančné prostriedky sú nepostačujúce, nakoľko v nich nie je premietnuté navýšenie
cien energií, tepla, vody, ktoré sa každoročne zvyšujú, revízie či vykonávanie väčšej údržby
a opráv.
Základná škola – prenesené kompetencie

V školskom roku 2017/2018 škola čerpala normatívne finančné prostriedky za
obdobie:
september až december 2017 vo výške 397 750,- €, z toho:
- mzdy a odvody 350 702,-€
- prevádzka 47 048,-€
január až august 2018 vo výške 538 536,-€, z toho:
- mzdy a odvody 453 997,-€
- prevádzka 84 539,-€ (z toho 5 100,-€ sú prostriedky z r. 2017 čerpané v r. 2018 a
odstupné je 2 486,-€).
Z nenormatívnych finančných prostriedkov sa v šk. r. 2017/2018 čerpalo:
- na vzdelávacie poukazy za obdobie september až december 2017 vo výške 7 104,- €
a za obdobie január až august 2018 čiastka 10 656,- €
- na asistenta učiteľa za obdobie september až december 2017 13 835,- € a za
obdobie január až august 2018 čiastka 20 580,- €
- za mimoriadne výsledky žiaka za obdobie september – december 2017 suma 200,-€
- na učebnice Prvouky za obdobie január až august 2018 suma 261,-€
- na lyžiarsky výcvik za obdobie január až august 2018 suma 5 700,-€
- na školu v prírode za obdobie január až august 2018 suma 5 700,-€
Z vlastných príjmov na prevádzku ZŠ za obdobie september až december 2017 sa
čerpalo 11 257,- € a za obdobie január až august 2018 sa čerpalo 4 344,- €, ktoré boli použité
prevažne na energie.
Z vlastných príjmov na prevádzku ŠJ a ŠKD bolo použité:
- pre ŠJ za obdobie september až december 2017 11 404,- € a za obdobie január až august
2018 11 817,- €
- pre ŠKD za obdobie september až december 2017 6 482,-€ a za obdobie január až august
2018 7 000,-€.
Tieto prostriedky škola používa na havárie a revízie, s ktorými nie je počítané
v rozpočte, no značná časť z týchto fin. prostriedkov je použitá na financovanie bežnej
prevádzky ŠJ a ŠKD, nakoľko zriaďovateľom poskytované finančné prostriedky nepostačujú
na bežnú prevádzku ŠJ a ŠKD. Uvedené finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu
za energie, materiál a úhradu komunálneho odpadu.
Príjmová časť školy pozostáva z prenájmu priestorov (telovýchovné krúžky, školské
krúžky detí, za prenájom časti strešnej plochy budovy pre základňovú stanicu siete GSM), ako
aj z príspevku na ŠKD a réžie ŠJ.
Na originálne kompetencie - Školský klub detí a Školskú jedáleň
V školskom roku 2017/2018 boli čerpané finančné prostriedky za obdobie september
až december 2017 v celkovej výške 62 094,- € a za obdobie január až august 2018 v celkovej
výške 113 450,- €. Na mzdy a odvody pre 8 pracovníkov ŠJ a 9 zamestnancov ŠKD boli
čerpané prostriedky za obdobie september až december 2017 vo výške 57 028,- € a za
obdobie január až august 2018 vo výške 105 595,- €.
Na prevádzku OK boli čerpané finančné
prostriedky za obdobie september až
december 2017 pre ŠJ vo výške 3 182,- €

a pre ŠKD vo výške 1 884,-€ a za obdobie
január až august 2018 pre ŠJ vo výške 4
924 ,- € a pre ŠKD 2 931,-€. Prostriedky
na bežnú prevádzku z OK sa čerpali najmä
na tvorbu a použitie sociálneho fondu,
réžie a drobné opravy zariadení v ŠJ.
Kapitálové výdavky v školskom roku 2017/2018 boli čerpané vo výške 3 740,-€ na
rekonštrukciu serverovne a záložného zdroja.
Od februára 2018 je naša škola zapojená do projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja
osobností. V rámci tohto projektu sme prijali do pracovného pomeru 7 zamestnancov na
pozície: špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a 5 asistentiek. Tento projekt je financovaný
z prostriedkov EÚ vo výške 85% z celkových nákladov, zo štátneho rozpočtu vo výške 10%
a 5% tvorí spoluúčasť. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 259 380,-€ na celé obdobie
trvania projektu, t.j. od 1.2.2018 do 31.1.2021. V školskom roku 2017/18 sa použili fin.
prostriedky na mzdy a odvody vo výške 42 922,-€, z toho 36 485,-€ sa čerpalo z EÚ, 4 292,-€
zo ŠR a 2 146,-€ z vlastných zdrojov.
Základnej škole v šk. r. 2017/18 boli poskytnuté aj ďalšie grantové dotácie:

-

Nadácia Orange – projekt „Ako sa
neutopiť v mediálnom mori“ – 370,-€
Milan Delinčák – BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina – 469,-€
Základná škola nutne potrebuje finančné prostriedky:
- na opravu a zateplenie strechy a fasády pavilónov A,B,C
- doplnenie výťahu pre imobilných žiakov v pavilóne F
- opravu a rekonštrukciu palubovky v telocvični
- rekonštrukciu schodiska pred budovou školy
- výmenu elektroinštalácie školy a káblovanie IT siete
- rekonštrukciu vzduchotechniky v ŠJ
- nákup počítačovej a softwerovej techniky
- nákup interaktívnych tabúľ
- úprava skladových priestorov a chodbových tried na 2. stupni
- rekonštrukcia rozvodov a technológii v školskej jedálni
- nákup učebných pomôcok – vypaľovacia pec, hrnčiarsky kruh...
- výmena podlahovej krytiny v budove ZŠ
- nákup kuchynských spotrebičov – elektrický robot, plynový kotol, plynový sporák,
mraziaci box, skriňové chladničky....
Toto sú len najnutnejšie investície, ktoré škola potrebuje, ale pre nedostatok
finančných prostriedkov zatiaľ nie je možné investovať do uvedených opráv
a rekonštrukcií.

Finančné prostriedky vo výške minimálneho normatívu na žiaka, ktorý je stanovený
MŠ SR zasiela zriaďovateľ škole. Normatív je určený na prenesené kompetencie (PK), t.j.
Základnú školu. Originálne kompetencie (OK) t. j. Školský klub detí a Školská jedáleň sú
financované z podielových daní od zriaďovateľa.

Tieto finančné prostriedky sú nepostačujúce, nakoľko v nich nie je premietnuté
navýšenie cien energií, tepla, vody, ktoré sa každoročne zvyšujú, inflácia štátu, ktorú
vykazuje Štatistický úrad, či revízie, ktoré vykonáva Úrad bezpečnosti práce, ako aj na
ochranné a odevné pomôcky pre obsluhujúci personál či vykonávanie väčšej údržby a opráv
v Školskej jedálni.
Tabuľka finančných dotácii prenesených aj originálnych kompetencií v školskom roku
2017/2018- viď príloha správy.

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).

Ciele školy pre školský rok 2017/ 2018:
1. oblasť kvality školy / identifikácia školy so školským vzdelávacím
programom/
2. oblasť druhej a tretej a informačnej gramotnosti
3. oblasť voľnočasových aktivít a športových
a! Výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach sa uskutočňuje od
1.septembra 2010 podľa výchovno- vzdelávacích programov nasledovne:
- štátny vzdelávací program, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania na
školách,
- školský vzdelávací program, ktorý je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa
uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách
b! Podľa výchovných programov sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, ktoré
neposkytuje stupeň vzdelania
v zmysle školského zákona. Výchovný program je
základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovnovzdelávacia činnosť v školskom zariadení.,
1.1. Overiť revidovaný školský vzdelávací program schválený pedagogickou
radou v auguste 2017 s dôrazom na prírodovedno- technický charakter zmeny ŠKVP
a v prípade potreby opäť revidovať a overiť upravený ŠKVP pre 1.,2. 3.a 5.,6. 7.
ročník upravený podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu platného od
1.9.1015.
1.2. Zisťovať úroveň základných poznatkov v prevažnej miere podľa testov
1.3. Implementovať progresívne a inovačné metód a foriem práce so zameraním
na využívanie prvkov ITV na primárnom stupni a projektového a projektovaného
vyučovania na celej ZŠ a za pomoci informačných a komunikačných technológií.
1.4 .Zabezpečiť priestor pre aktívnu koordinátorskú činnosť v oblasti projektového
vyučovania a účasť každého zamestnanca školy v realizácii školských projektov
a v príprave projektových tímov.
1.5.Vytvoriť priaznivé prostredie pre implementáciu inovačných pedagogických metód
s využitím informačných a komunikačných technológií.

1.6.Venovať pozornosť sociálnej atmosfére v triedach a školách a vytvárať podmienky pre
tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu.
2.1. Revidovať systém hodnotenia a sebahodnotenia učiteľov podľa návrhov a poznatkov
z praxe- kompetenčného profilu učiteľa stredným manažmentom školy.
2.1. Využiť získané kompetencie zamestnancov školy v oblasti
informačných a komunikačných technológií vo svojej práci a prenášať ich do
výchovno-vzdelávacieho procesu.2.2. Oblasť jazykovej gramotnosti žiakov zamerať na skvalitňovanie jazykových
spôsobilostí a spôsobilostí komunikácie učiteľov cudzích jazykov.
Prispôsobiť vyučovací proces cudzieho jazyka bežným komunikačným situáciám,
v každom tematickom celku a v každom ročníku ZŠ.
3.1. Využiť priestory školy pre záujmovú činnosť v popoludňajších
a večerných hodinách denne minimálne do 17.30. h
3.2. Aktívnou a tvorivou prácou zabezpečiť plnenie plánu spolupráce s MŠ na 1OO %.
Ciele školy vychádzali zo zistení požiadaviek rodičov a priateľov školy dotazníkovou
metódou a metódou rozhovoru a diskusie.
Realizáciu úloh a cieľov školy v školskom roku 2O17/2O18 možno zhodnotiť i
prostredníctvom jednotlivých správ MZ a PK – tj. stredného manažmentu na škole.
Tretiu oblasť cieľov školy reprezentuje krúžková činnosť i záujmová činnosť realizovaná
v spolupráci s inými organizáciami- ako napr. ZUŠ Ferka Špániho, klub Karate, Občianske
združenie Hájik deťom, basketbalový klub, Judo klub, CVČ Žilina, OZ Harpúna apod.
V školskom roku 2017/ 2018 v našej škole väčšina krúžkov pracovala pod vedením
našich pedagogických zamestnancov, ktorí sa i v popoludňajších hodinách i v dňoch voľna
venovali žiakom.
Škola venuje pozornosť športovým aktivitám i v rámci krúžkov. Vďaka sprevádzkovaniu
telovýchovného pavilónu sa stala športová oblasť stredobodom záujmu našich žiakov.
V rámci záujmových a mimoškolských aktivít fungovali útvary: Ping-pongový, florbalový,
futbalový, športové hry, ľahkoatletický krúžok. Veľkej pozornosti sa tešili futsalové ,
floorbalové , volejbalové krúžky, ale aj vybíjaná, ľahká atletika a cyklistika, basketbal,
badminton.
Tradičnej pozornosti sa už tešia jazykové a počítačové krúžky. Počítačové krúžky sa
zamerali na prácu s Wordom, Excelom, kresliacimi softvermi, jednoduché programovanie ,
prezentačnými programami i internetom.
Environmentálnu problematiku, rozvoj osobnostných vlastností a zručností si žiaci
mohli rozvíjať v krúžkoch zameraných napr. na kultúrne hodnoty, zdravotníckom,
ekologickom, športovo-turistickom, žurnalistickom, výtvarnom resp. šikovné ruky, lego a i.
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.
1 písm. o).
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 Vysoká zaangažovanosť väčšiny
zamestnancov
 Realizácia projektov – úspešnosť podaných veľkých

 Neukončená výstavba školy- ihriská a pavilónu
 nedostatočné ohodnotenie pedagog.
zamestnancov

projektov
 Školský psychológ ako interný zamestnanec školy
 Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi
výchovno-vyučovacími potrebami
 Odborné vyučovanie cudzieho jazyka
 Otvorenie školy verejnosti – aktivity pre rodičov
 Široká ponuka voľnočasových aktivít pre
žiakov i rodičov
 Úzka spolupráca s organizáciami
podporujúcimi akcie týkajúce sa
prevencie ako napr. Škola ochrany prírody
Varín, ŠZU Žilina, Centrum LÚČ, Linka
ISTOTY, knižnica...
 Flexibilita učiteľského zboru
 flexibilita www. stránky školy
 spolupráca so žiackym parlamentom
 výzdoba a estetické prostredie školy- duch školy
PRÍLEŽITOSTI

 úroveň ovládania práce s PC – stredná
úroveň časti zamestnancov
 napriek neustálemu dopĺňaniu kabinetov a
Odborných učební hlavne počítačových
a jazykových, pociťujeme nedostatok moderných
učebných pomôcok a interaktívnych pomôcok,
 nedostatočná propagácia práce školy smerom k
verejnosti

 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
 podmienky na zavádzanie informačnokomunikačných technológií
 Tvorba projektov na získanie finančných
prostriedkov z EU
 Ochota pedagogického zboru profesionálne
rásť
 Zapojenie rodičov do činnosti školy
 Dopĺňanie si kvalifikačných predpokladov
zo strany učiteľov
 Vplyv vzdelávacích inštitúcií – MPC a iných
 prístup k práci a k žiakom
 Rozširovanie ponuky pre žiakov školy
 Dobrá spolupráca s poslancami mestského
zastupiteľstva
 Získanie identity školy
 hodnotenie zamestnancov

 Nedostatok finančných prostriedkov
 Legislatíva
 Neatraktívnosť učiteľského povolania
 Predimenzovanosť úloh aktívnych
zamestnancov
 úbytok žiakov- prepúšťanie zmestnancovnedostatok financií
 MD- RP mladých učiteľov- odčerpávanie
finančných prostriedkov- problém legislatívy
 problém v prevádzkovaní techniky na školea celého informačného systému- predimenzovanosť
súčasných sieti a elektroinštalácie školy
 okrajová časť Žiliny, zastavená výstavba sídliska
 rizikový stav budovy napriek relatívnej mladosti
budovy školy- nášľapné míny

RIZIKÁ

Školský rok 2017/2018 v rámci skvalitnenia edukačného procesu je zameraný na
prácu oblasti projektového a projektovaného vyučovania.
Jednotlivé MZ a PK už
spolupracujú pri vytváraní projektov pre žiakov.
Projektované vyučovanie sa v škole udomácňuje stále viac. Škole darí plniť jednotlivé
úlohy ako napr. posilnenie čitateľskej úrovne, plnenie Národného štandardu finančnej
gramotnosti, upevňovať u žiakov zručnosti života a plniť špecifické úlohy jednotlivých
komisií. Podrobné rozpisy činnosti jednotlivých metodických orgánov sú rozpísané vo
vyhodnocovacích správach. Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí chcú na sebe pracovať, sú
ochotní prijímať nové informácie a pracujú v prvom rade pre školu a žiakov v nej.
V školskom roku boli kultúrno- spoločenské akcie školy vyberané s ohľadom na záujmy
žiakov a prejednané so školským parlamentom. Vďaka patrí Mgr. Barbore Boguskej a Mgr.
Lenke Muščíkovej. Za akcie ŠPZ si zaslúži ocenenie jej koordinátorka Mgr. J. Weizettelová.
Za prácu školského koordinátora ENV a projektu Zelená škola- Mgr. Jozef Šimko a prácu
koordinátora drogovej prevencie Mgr. Andrei Rabčanovej. Za prácu na projektoch školy si
zasluhujú pozornosť p. učiteľky Mgr. Šimko a Mgr. Jarmila Weinzettelová, Dažďová
záhrada a úspešný projekt Zelená škola. Škola vďaka koordinátorskej práci Jozefa Šimku
obdržala putovnú zástavu prepožičanú do roku 2020. Veľké poďakovanie patrí aj kolegom
K. Čapekovej, D. Stoilovej, L. Muščíkovej a M. Oršulovej. Za 1. Stupeň oceňujem prácu D.

Ozimy a asistentke E. Tomnicovej za aktivitu Deň otvorených dverí. Za mimoriadne úspechy
vysoko hodnotím prácu M. Kotríkovej a učiteľov telovýchovných predmetov. Všetkým
vedúcim záujmových útvarov t.j. učiteľom, vychovávateľom, rodičom a priateľom školy,
skladám poklonu za odvedenú prácu i za prezentáciu školy.
Moje poďakovanie patrí i vychovávateľkám školy.
Pozornosť si zasluhuje organizačná práca Dagmar Ondruškovej a zručnosť pri práci so
zvukovou a vizuálnou technikou Evy Vavríkovej, Márii Oršulovej.
V školskom roku 2017/2018 došlo k transformácii systému hodnotenia zamestnancov. Na
základe neho si spomedzi seba volia zamestnanci svojich ocenených.
Na Dni učiteľov boli vyhodnotené a ocenené zamestnankyne: Mgr. Zuzana Oravcová a Mgr.
Lenka Muščíková.
Na vyhodnocovacej porade bola ocenená za nepedagogických
zamstnancov Viera Holešová. Ocenenie od zriaďovateľa školy prevzala Mgr. Oľga Labajová.
Pozitíva školy:
- Pobočka Krajskej knižnice v budove školy.
- Práca školského špeciálneho pedagóga ,
- Práca školského psychológa
- Návštevy psychológa z PPP,
- Postupné obohacovanie kabinetných zbierok novými učebnými pomôckami,
- Sústavné skvalitňovanie pracovného prostredia, podpora zvyšovania odbornosti a
kvalifikácie vyučujúcich vedením školy,
- Spolupráca so ZUŠ a inými organizáciami,
- Výber dvoch jedál v ŠJ pre žiakov 2.stupňa dospelých stravníkov,
- Elektronické spracovanie v ŠJ,
- Jazyková učebňa so sluchátkami,
- Vytvorenia dvoch jazykových učební s noterbookmi,
- Počítačové učebne
- interaktívne tabule a využívanie vo vyučovacom procese
- Výučba IKT na 1. stupni
- Výučba cudzích jazykov od 1.ročníka, a druhého cudzieho jazyka od 5. ročníka
- Vybudovanie a vybavenie moderného telovýchovného pavilónu s nadštandardnými
rozmermi.
- Vybudovanie divadelného pódia na prezentáciu a edukačné ciele,
- Vybudovanie detského preliezkového systému
- Vybavenie školy vďaka úspešnej projektovej činnosti
- Napojenie na SANET- vysokorýchlostný internet do škôl
Opatrenia na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania v ZŠ:
-

-

-

V závislosti od dlhodobej stratégie školy a vypracovaného plánu kariérového rastu
pedagogických a odborných zamestnancov podporovať zvyšovanie odbornej úrovne
zamestnancov
Podporovať aktivity súvisiace so zaangažovanosťou rodičov a priateľov školy do
akcií
Revidovať Školský vzdelávací program a výchovný program ŠKD podľa potreby
najneskôr v máji školského roku , v súlade s novým upraveným Štátnym vzdelávacím
programom.
Pokračovať v osvedčených originálnych predmetoch
Budovať mediálnu knižnicu CD a DVD s možnosťou elektronickej výpožičky
Pripraviť podmienky pre správcu rozširujúcej sa siete IKT,
Riešiť problémy s úložným a skladovým priestorom školy,

-

Skvalitniť web. školy novými nápadmi, využiť ho na propagáciu školy,
Pripraviť podmienky pre realizáciu projektu Erazmus plus, Orange a projektov podľa
výzvy
Vo vyučovacom procese v primárnom vzdelávaní experimentálne začleniť
vyučovanie cudzieho jazyka metódou CLLIL,
Na podnet pedagógov zvážiť počet celoškolských podujatí, zasahujúcich do TVVP,
V spolupráci s OZ Hájik deťom hľadať kompromisné riešenie situácií týkajúcich sa
akcií ŠKD a výberu detí z ŠKD.
Podporovať v budove školy vybudovanie elokovaného pracoviska MŠ Petzvalova.
Pripraviť podmienky pre rozšírenie využívania elektronickej triednej knihy na celej
ZŠ, postupne pridať ŠKD
Pripraviť podmienky pre postupné zrušenie žiackej knižky v papierovej forme.

PRÍLOHY

