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a) Základné identifikačné údaje o škole 

1. Názov školy:    Základná škola sv. Augustína 

2. Adresa:     Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica 

3. Telefónne a faxové čísla školy: 

telefónne číslo:    ZŠ   042/432 23 78 

      ekonóm školy  042/432 58 66 

 

4. Internetová a elektronická adresa školy: 

elektronická adresa:   riaditel@svaugustin.sk 

      zastupca@svaugustin.sk 

ekonom@svaugustin.sk 

web stránka:    http://zsmoyzespb.edupage.sk/ 

 

5. Zriaďovateľ školy:   Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 

adresa:     Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina 

tel. číslo:     041/500 22 15 

fax:     041/500 22 16 

e-mail:     dsu@dcza.sk 

IČO:     420 630 43 

 

6. Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

riaditeľ školy:    PaedDr. Eva Iliašová 

zástupca riaditeľa školy:  Mgr. Marián Galko 

 

7. Rada školy a poradné orgány: 

 

Rada školy: 

nepedagogickí zamestnanci:  Janka Strašíková 

pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Alena Cehelská 

      Mgr. Soňa Rezáková (zapisovateľka) 

zástupcovia rodičov:   MUDr. Martina Wallenfelsová 

      Mgr. Štefan Francisty 

      JUDr. Dagmar Mišúnová 

      Ing. Pavol Harvánek (podpredseda RŠ) 

zástupcovia zriaďovateľa:  PaedDr., ThLic. Pavol Mazúch 

      Mgr. Monika Pastieriková 

      Janka Feketová 

      Mgr. Martin Pavlík (predseda RŠ) 

Pedagogická rada:   členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy 
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Združenie rodičov školy: 

1. ročník     Ing. Andrea Mejsnarová 

2. ročník     Mgr. Silvia Pavlíková 

3. ročník     Ing. Eva Čerňanová 

4. ročník     Mgr. Miroslava Bučková 

5. ročník     Martina Kováčiková 

6. ročník     Ľubomíra Harvánková 

7. ročník (VII.A)   Mgr. Jana Jurkovičová 

7. ročník (VII.B)   Marta Adamovičová 

8. ročník     Jaroslava Červencová 

9. ročník     Mgr. Malgorzata Kalinčíková 

 

Iné poradné orgány školy: 

Poradné orgány (MZ a PK) pomáhajú pri odbornom riadení a kontrole výchovno – 

vzdelávacieho procesu školy. Združujú učiteľov rovnakých a príbuzných vyučovacích 

predmetov. 

 

b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami, údaje o počte detí v školskom zariadení: 

Počet všetkých žiakov školy  k 15.09.2017:  217 

Počet tried:      11 

Počet integrovaných žiakov:    13 

Počet detí v ŠKD:      84 

Počet detí v CVČ:      287 

 

Ročník P. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. SPOLU 

Počet žiakov 8 21 22 22 22 24 28 32 18 20 217 

Z toho dievčat 2 10 11 9 6 12 14 18 11 12 105 

Počet integrovaných 

žiakov 
0 0 0 0 1 0 2 4 2 4 13 

 

 

c) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy, údaje o počtoch a úspešnosti 

žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy: 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ:  31, z toho 7 majú odklad 

Žiaci, ktorí ukončili dochádzku na ZŠ a prešli do stredných škôl: 

v 5. ročníku:      1  

v 9. ročníku:       20 

v 8. ročníku:      1 
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d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov na prijatie: 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka SŠ:    22 

Počet žiakov končiacich dochádzku v ZŠ:    22 

Počet žiakov, ktorí dosiahli základné vzdelanie poskytované ZŠ: 20 

 

Stredná škola Gymnázium SPŠ 
Obchodná 

akadémia 

SOŠ (4-

ročné 

štúdium) 

SOŠ (3-

ročné 

štúdium) 

 

SZŠ 

Stred. 

umel. 

škola 

Počet prijatých 

žiakov z 9. roč. 
2 1 6 7 1 3 0 

Počet prijatých 

žiakov z 8. roč. 
1 0 0 0 0 0 0 

Počet prijatých 

žiakov z 5. roč. 
1 0 0 0 0 0 0 

SPOLU 22 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania: 

Prospech žiakov 1. – 9. ročníka – 1. polrok 2017/2018 

Triedy P. I. II.  III.  IV. V.  VI.  VII.A  VII.B VIII.  IX.  Spolu 

Počet žiakov 8 21 22 22 21 24 28 17 15 18 20 216 

Prospel 8 21 22 22 20 24 28 17 14 17 20 213 

Neprospel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Neklasifikovaný 0 0 0 0  1* 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

Prospech žiakov 1. – 9. ročníka – 2. polrok 2017/2018 

Triedy P. I. II.  III.  IV. V.  VI.  VII.A  VII.B VIII.  IX.  Spolu 

Počet žiakov 8 21 22 22 22 23 28 18 15 18 20 217 

Prospel 8 21 22 22 21 23 28 18 14 18 20 215 

Neprospel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Neklasifikovaný 0 0 0 0  1* 0 0 0 0 0 0 1* 

 

* Žiak Samuell Zelenák bol hodnotený na základe komisionálnej skúšky zo dňa 24.08.2018 (štúdium v zahraničí).
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Klasifikácia tried za 1. polrok 

Trieda SJL MAT PDA PVO IFV HUV VLA BIO VYV DEJ FYZ GEG CHE RMK OBN ANJ INF TEV TSV NEJ SEE THD PVC VYU ILI Priemer 

P. 1 1 --- --- --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 1,00 

I. 1 1 --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- --- 1,00 

II. 1,14 1,05 --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,09 --- --- 1 --- --- --- --- --- --- 1,04 

III. 1,09 1 1 --- --- 1 1 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,05 1 --- 1 --- --- --- 1 --- --- 1,01 

IV. 1,4 1,5 1,35 --- 1,2 1 1,15 --- 1 --- --- --- --- 1,05 --- 1,6 --- 1 --- --- --- --- 1 --- --- 1,20 

V. 1,92 1,33 --- --- --- 1 --- 1,17 1 1,29 --- 1,33 --- 1 --- 1,75 1 --- 1 --- --- 1,08 --- --- --- 1,24 

VI. 2,07 2,04 --- --- --- 1,07 --- 1,82 1 1,54 1,82 1,82 --- 1 1,61 2 1 --- 1 --- --- 1,46 --- --- --- 1,52 

VII.A 2,06 1,94 --- --- --- 1 --- 2,06 1 2,06 1,65 1,88 1,65 1 1,71 2 1,12 --- 1 1,59 --- 1,18 --- --- --- 1,56 

VII.B 2,13 2,13 --- --- --- 1 --- 2,27 1 2,07 2,27 1,8 1,87 1 1,87 2,2 1,2 --- 1 1,47 --- 1,33 --- --- --- 1,66 

VIII. 2,22 1,67 --- --- --- --- --- 1,94 --- 1,67 1,72 1,5 1,94 1 1 2,11 1,11 --- 1 2,44 1,17 --- --- 1 --- 1,57 

IX. 2,1 2,2 --- --- --- --- --- 2,2 --- 1,8 2,15 1,7 2,05 1 1,45 1,95 1 --- 1 2,2 --- --- --- 1 --- 1,70 

spolu 1,65 1,53 1,18 1,00 1,2 1,01 1,08 1,91 1,00 1,74 1,92 1,67 1,88 1,01 1,53 1,68 1,06 1,00 1,00 1,92 1,17 1,26 1,00 1,00 1,00 1,32 
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Klasifikácia tried za 2. polrok 

Trieda SJL MAT PDA PVO IFV HUV VLA BIO VYV DEJ FYZ GEG CHE RMK OBN ANJ INF TEV TSV NEJ SEE THD PVC VYU ILI Priemer 

P. 1 1 --- --- --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- --- --- --- --- 1 1,00 

I. 1,14 1,14 --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- --- 1,04 

II. 1,09 1,14 --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,09 --- --- 1 --- --- --- --- --- --- 1,04 

III. 1,09 1,14 1 --- --- 1 1 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 1 --- 1 --- --- --- 1 --- --- 1,02 

IV. 1,24 1,33 1,29 --- 1,14 1 1,29 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,52 --- 1 --- --- --- --- 1 --- --- 1,16 

V. 2,09 1,43 --- --- --- 1 --- 1,13 1 1,35 --- 1,52 --- 1 --- 1,78 1 --- 1 --- --- 1,35 --- --- --- 1,3 

VI. 2,04 2,07 --- --- --- 1 --- 1,89 1 2,07 1,89 1,82 --- 1,14 1,54 2,11 1 --- 1 --- --- 1,32 --- --- --- 1,56 

VII.A 2,17 1,83 --- --- --- 1 --- 1,72 1 1,61 1,65 1,67 1,61 1 1,39 2 1,17 --- 1 1,72 --- 1,28 --- --- --- 1,49 

VII.B 2,07 2,2 --- --- --- 1,07 --- 2,07 1 1,67 2,33 2,13 2 1,07 1,8 2,2 1,4 --- 1 2,07 --- 1,47 --- --- --- 1,72 

VIII. 2,11 2 --- --- --- --- --- 2 --- 1,67 1,67 1,56 2 1 1 2 1,06 --- 1 2,33 1,22 --- --- 1 --- 1,58 

IX. 2,25 2,55 --- --- --- --- --- 2,35 --- 1,8 2,05 1,8 2,25 1 1,7 2 1 --- 1 2,3 --- --- --- 1 --- 1,79 

spolu 1,66 1,52 1,15 1,00 1,14 1,01 1,15 1,86 1,00 1,70 1,92 1,75 1,97 1,02 1,49 1,67 1,09 1,00 1,00 2,11 1,22 1,36 1,00 1,00 1,00 1,34 

Prospech: 

Z celkového počtu 217 žiakov prospelo k 31.8.2018 216 žiakov.
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Správanie: 

Triedy P.  I. II. III.  IV.  V. VI. VII.A  VII.B  VIII.  IX.  Spolu 

Napomenutie 

triednym 

učiteľom 

0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 7 

Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4 

Pokarhanie 

riaditeľom 

školy 

0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 5 

Znížená 

známka 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

Dochádzka žiakov 1. – 9. ročníka za 1. a 2. polrok: 

Trieda P. I. II. III.  IV. V. VI.  VII.A  VII.B  VIII.  IX.  Spolu 

Počet žiakov 8 21 22 22 22 23 28 18 15 18 20 217 

Počet 

vymešk. 

hodín 

osprav. 604 1174 1515 1012 1558 1776 2138 1410 1071 2136 2157 16 551 

neosprav. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 

Priemerný 

počet 

vymeškaných 

hodín na ž. 

Osprav 75,50 55,90 68,86 46,00 75,84 75,61 76,36 80,27 71,40 118,7 107,9 76,27 

neosprav. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,06 

 

 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka 2017/2018 

Predmet 
Priemerná úspešnosť 

našich žiakov v % 

Priemerná úspešnosť v 

rámci SR v % 
Porovnanie 

SJL 69,3 62,8 
o 6,5 % lepší ako 

priemer SR 

MAT 72,6 64,7 
o 7,9 % lepší ako 

priemer SR 
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Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka 2017/2018 

Predmet 
Priemerná úspešnosť 

našich žiakov v % 

Priemerná úspešnosť v 

rámci SR v % 
Porovnanie 

SJL 67,2 63,0 
o 4,2 % lepší ako    

priemer SR 

MAT 65,0 55,9 
o 9,1 % lepší ako     

priemer SR 

 

f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

Od 1. septembra 2008 vyučuje škola podľa Školského vzdelávacieho programu.  

V 1. až 3. ročníku a 5. až 7. ročníku škola vyučuje od 1.9.2015 podľa inovovaného Školského 

vzdelávacieho programu.  

V školskom roku 2017/2018 bol v škole otvorený prípravný ročník pre deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, ktorý postupoval podľa Školského vzdelávacieho programu pre 

prípravný ročník s NKS. 

Stupeň vzdelania – po ukončení 4. ročníka – ISCED 1 

Stupeň vzdelania – po ukončení 9. ročníka – ISCED 2 

Škola poskytuje základné vzdelanie, rovnocenné vzdelaniu v štátnych školách. Zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie detí a mládeže na úseku základného školstva a vytvára pre ňu priaznivé 

podmienky. Výchovu a vzdelávanie orientuje v katolíckom duchu a v súlade s Deklaráciou 

práv dieťaťa. 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnená kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

Nepedagogickí zamestnanci:  10  

Pedagogickí zamestnanci:  25   

Z toho: 

pracovný pomer na kratší čas:  3 

počet kvalifikovaných pedagógov: 23 

počet nekvalifikovaných pedagógov: 2   

vyňatie z evidenčného počtu:  3 

Logopedička    1 
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Odbornosť vyučovania 

Predmet 
prípravný 

ročník 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet 

hodín 

spolu 

Z toho 

odborne % neodborne % 

Rímskokatolícke 

náboženstvo 
2 2/2 2/2 2/2 2/2 18 18 100 0 0 

Slovenský jazyk 

a  literatúra  
4 9 8 8 8 37 33 100 0 0 

Anglický jazyk --- 1/1 2/2 3/3 3/3 18 14 78 4 22 

Prvouka --- 1 2 --- --- 3 3 100 0 0 

Prírodoveda --- --- --- 1 2 3 3 100 0 0 

Vlastiveda  --- --- --- 1 1 2 2 100 0 0 

Matematika 3 4 4 4 4 19 19 100 0 0 

Pracovné vyučovanie --- --- --- 1 1 2 1 100 0 0 

Informatická výchova --- --- --- --- 1/1 2 0 0 2 100 

Informatika --- --- --- 1/1 --- 2 0 0 2 100 

Výtvarná výchova  1 2 2 1 1 7 7 100 0 0 

Hudobná výchova  1 1 1 1 1 5 5 100 0 0 

Telesná výchova --- --- --- --- 2 2 2 100 0 0 

Tel. a šport. výchova 2 2 2 2 --- 8 8 100 0 0 

Logopédia 7 --- --- --- --- 7 0 100 7* 100 

Celková odbornosť 135 120 88,88 15 11,12 

 * V prípravnom ročníku v rámci predmetu logopédia pracovala so žiakmi logopedička. 
 

Predmet 
5. 

ročník 

6.  

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

 ročník 

Počet 

hodín 

spolu 

Z toho 

odborne % neodborne % 

Rímskokatolícke 

náboženstvo 
2/2 2/2 2+2 2 2 16 16 100 0 0 

Slovenský jazyk 

a  literatúra  
5 3 + 2/2 4+4 5 5 30 30 100 0 0 

Anglický jazyk 4/4 4/4 3+3 3/3 3/3 34 34 100 0 0 

Nemecký jazyk --- --- 2+2 2/2 2/2 12 12 100 0 0 

Dejepis 1 1 1+1 1 3 8 5 63 3 37 

Geografia 2 1 1+1 1 1 7 4 57 3 43 

Občianska náuka --- 1 1+1 1 1 5 4 80 1 20 

Matematika 5 5 5+5 5 5 30 30 100 0 0 

Informatika 1/1 1/1 1/1+1 1/1 1/1 11 11 100 0 0 

Fyzika --- 2 1+1 2 2 8 0 0 8 100 

Chémia --- --- 2+2 2 1 7 7 100 0 0 

Biológia 2 1 2+2 1 1 9 7 78 2 22 

Technika 1/1 2/2 1/1+1 --- --- 9 9 100 0 0 

Svet práce --- --- --- 1/1 --- 2 2 100 0 0 

Výtvarná výchova  1 1 1+1 --- --- 4 4 100 0 0 

Výchova umením --- --- --- 1 1 2 2 100 0 0 

Hudobná výchova  1 1 1+1 --- --- 4 4 100 0 0 

Tel. a šport. výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 16 16 100 0 0 

Celková odbornosť 214 197 92,06 17 7,94 
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h) Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 

Mgr. Galko Marián 

Mamažment školy a škol. zariadenia pre ved. ped. zamestnancov – 

funkčné, prebieha 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – inovačné 

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh – inovačné 

Mgr. Malgorzata Kalinčíková 
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – inovačné 

Školská a rovesnícka mediácia – aktualizačné 

Mgr. Martina Romanová 

Príprava 2. atestačnej práce 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – inovačné 

INP - Poprad 

PaedDr. Miroslav Skladaný Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – inovačné 

Mgr. Lucia Šištíková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – inovačné 

Mgr. Jana Bolegová 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – inovačné 

1. atestačná práca 

Školská a rovesnícka mediácia - aktualizačné 

Mgr. Milada Bajzová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – inovačné 

Ing. Ivan Šuly Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – inovačné 

RNDr. Jana Šujaková 
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – inovačné 

Príprava 2. atestačnej práce 

Mgr. Zuzana Matušíková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – inovačné 

Miroslava Brezničanová 
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľ – aktualizačné 

Využitie myšlienkovej mapy – inovačné 

Mária Podstráska Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľ – aktualizačné 

 

V školskom roku 2017/2018 sa pedagógovia okrem kontinuálnych vzdelávaních 

štrukturovaných v tabuľke zúčastnili aj iných prínosných vzdelávaní: 

 Cesty zrenia: máj 2018 – metodický deň pedagogických pracovníkov katolíckych škôl 

 Konferencia Win-Win Theory (Happy Teacher – Happy Student): apríl 2018; 

konferencia Pearson EduTour 

 Seminár Macmilan Trenčín v spolupráci s MPC Trenčín How can we help young 

learners to enjoy reading in English 

 Konferencia Go  Bilingual Bardejov: november 2017 

 individuálne nekreditové školenia pedagógov  

Vysoko efektívne učenie (Vzdelávanie pre 21. storočie) 1.časť (4. – 5. júl 2018), druhá časť je 

plánovaná  na február 2019 
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i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

Olympiády: 

 Technická olympiáda 

 Matematická olympiáda 

 Biblická olympiáda 

 olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry 

 

Súťaže: 

 futbalový turnaj organizovaný MŠK Považská Bystrica 

 cezpoľný beh žiakov ZŠ 

 malý futbal žiačok – regionálne kolo 

 McDonald cup – malý futbal 

 Florbalová liga SK LIGA – organizovaná nadáciou JOJ 

 mestská florbalová liga v rámci projektu Zober loptu, nie drogy 

 vybíjaná ml. žiačok – regionálne kolo 

 Krása jesene – súťaž v aranžovaní 

 Turnaj o meč rytiera Podmanického – šachový turnaj 

 Stolný tenis – okresné kolo 

 matematická súťaž Pytagoriáda 

 súťaž Matematický klokan 

 matematická súťaž Maks 

 Mladý obchoďák – súťaž organizovaná Obchodnou akadémiou, Pov. Bystrica 

 recitačná súťaž A Slovo bolo u Boha 

 recitačná súťaž Dobšinského rozprávkovo 

 čitateľská súťaž Čitateľský oriešok 

 Čaro Vianoc – súťaž v aranžovaní 

 recitačná súťaž Šaliansky Maťko 

 súťaž Svet lega očami detí 

 recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

 národný kvíz European Money Week 

 Veľkonočné inšpirácie – súťaž v aranžovaní 

 Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu 

 atletická súťaž 

 súťaž Vesmír očami detí 

 súťaž Považská Bystrica očami detí 

 Diecézny šachový turnaj 

 atletická olympiáda cirkevných škôl 

 Mladý remeselník – súťaž zručností, SOŠ Pov. Bystrica 

 O pohár riaditeľky Diecézneho školského úradu – stolnotenisový turnaj 

 Beh nádeje – mestská súťaž 
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Exkurzie: 

 Európska noc výskumníkov (Žilina) 

 návšteva funkčného CO krytu (Pov. Bystrica) 

 návšteva SOŠ strojníckej (Pov. Bystrica) 

 Stavbársky deň na SOŠ (Pov. Bystrica) 

 prezentácia škôl Hrdina remesla (Trenčín) 

 exkurzia do Energolandu (Mochovce) 

 púť katolíckych škôl (Turzovka) 

 exkurzia do Cenacola a Trnavy 

 

Iné aktivity: 

 Deň gramotnosti 

 Európsky mesiac jazykov 

 Pasovanie prvákov 

 Katarínska zábava pre rodičov s deťmi 

 duchovná obnova žiakov 

 prednážka Zero Waste 

 hudobno – divadelný program Ujo Etos 

 tvorivé dielne drôtovania – Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica 

 divadelné predstavenie Jasličková slávnosť 

 výroba plstených mydielok – Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica 

 korčulovanie na hokejovom štadióne 

 zábavno – vzdelávacie predstavenie Kúzelná fyzika 

 fašiangový karneval 

 projekt Recyklohry 

 Deň vody 

 poskytnutie prvej pomoci – SZŠ Považská Bystrica 

 Deň otvorených dverí pre škôlkarov 

 saleziánsky projekt Tehlička 2018 

 Deň Zeme 

 Práca s drevom – Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica 

 školská olympiáda k MDD 

 Deň rodiny 

 prezentácia výcviku policajných psov 

 rozlúčka deviatakov 

 koncoročná Školská akadémia 

 pravidelná návšteva dopravného ihriska 

 výletový tábor 

 denný tábor v pastoračnom centre 
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ŠKD:  

 jazda zručnosti na kolobežkách 

 najkrajší hrad vytvorený z piesku 

 týždeň zdravia v ŠKD 

 tvorivé dielne k Vianociam 

 malé javiskové formy v Kine Mier 

 Deň otvorených dverí hasičov 

 aktivity ku Dňu Zeme 

 tvorenie z farebného piesku 

 Prírodovedný milionár v ŠKD 

 Noc v ŠKD 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila: 

 Projekt Hravo k separácií – súťaž s firmou MEGAWASTE 

 Projekt Zdravý úsmev detí  

 eTwinning Slovensko - Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 

 IROP2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 

učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách   

 Projekt na vybudovanie detských ihrísk – výzva vyhlásená Úradom vlády SR 

 Zelené oči – Trenčiansky samosprávny kraj -  výsadba zelene v areáli školy  

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

V školskom roku 2017/2018 nebola na našej ZŠ vykonaná inšpekcia. Komplexná inšpekcia 

bola v školskom roku 2011/12.Informácia o jej výsledkoch je v správe za šk. rok 2012/13. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy: 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

Vyučovanie žiakov sa uskutočňuje v budove školy a v priestoroch Katolíckeho domu.                 

V budove školy sa nachádza 9 tried, odborná učebňa, 2 kabinety, zborovňa, kancelárie riaditeľa 

a zástupcu školy, kancelária ekonómky a sekretárky, školská knižnica, jazyková učebňa,  

učebňa informatiky, učebňa špeciálneho pedagóga, archív a školské dielne. Škola pre 

nedostatok priestorov využíva chodby aj ako šatne. 

V priestoroch Katolíckeho domu sa nachádza telocvičňa, 2 šatne, malá posilňovňa, ŠKD            

(v dopoludňajších hodinách slúži ako učebňa pre jednu triedu), učebňa prípravného ročníka. 

Priestory Katolíckeho domu využívame aj na besedy, premietanie filmov a kultúrne podujatia. 

V  školskom roku 2017/2018  sme sa snažili o skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Okrem odbornej literatúry sme zakúpili aj rôzne učebné pomôcky, náradie, náčinie 

a didaktickú techniku. Na prvom poschodí hlavnej budovy boli pôvodné dataprojektory 

nahradené dataprojektormi s krátkou projekciou, ktoré boli osadené na nových konzolách. 

Pri hlavnej budove pribudla počas roka modulová učebňa, súčasťou ktorej je aj sklad náradia 

pre multifunkčné ihrisko. Medzi budovami sa nachádza zrekonštruované multifunkčné ihrisko 

a preliezačky, ktoré využívame na hodinách telesnej výchovy, v rámci CVČ a ŠKD. 
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Preliezačky prešli počas školského roka rekonštrukciou – pod preliezačky bola umiestnená 

umelá tráva. Prístup k modulovej učebni a preliezačkám bol vyriešený pomocou zámkovej 

dlažby. 

Výdajná školská jedáleň spĺňa všetky predpísané hygienické normy. 

V spolupráci so SOŠ stavebnou sa nám podarilo opraviť dievčenské sociálne zariadenia na 

hornom poschodí. 

V spolupráci s farským úradom a rodičmi prebieha výstavba novej telocvične a rekonštrukcia 

katolíckeho domu – výmena okien, strechy a zateplenie budovy. Úpravou prešiel aj areál 

katolíckeho domu, kde bolo potrebné vyriešiť prístupové cesty a parkovacie miesta.   

 

Vybavenie školy informačno – komunikačnými technológiami 

Osobné počítače, notebooky a tablety v kusoch spolu 

86 

z toho osobné počítače s pripojením na internet 

29 29 

z toho notebook, PC tablet s pripojením na internet 

57 57 

tlačiareň 
multifunkčná 

tlačiareň 

interaktívna 

tabuľa 
dataprojektor 

iné zariadenia 

(3D tlačiareň, ploter) 

20 3 13 14 0 
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy: 

Materiálno – technické zabezpečenie školy 

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina nám avizovala pridelenie 

normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 v rozpočte pre ZŠ sv. Augustína na rok 

2017, ktorý bol zverejnený na stránke MŠVVaŠ SR (na stiahnutie). 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (normatívne finančné prostriedky) 

Škola v školskom roku 2017/2018 hospodárila s rozpočtom vo výške 430 611,– € v členení 

celkom: 

 mzdy:  .271 507....,– € 

 odvody:  ...93 356....,– € 

 bežné transfery: ...65 748....,– € 

Bežné transfery boli použité na prevádzku školy – úhrada faktúr za energie, opravy,  nákup 

školských a učebných pomôcok, kancelárskeho a iného spotrebného materiálu. Finančné 

prostriedky boli použité aj na nákup drobného dlhodobého majetku do tried, odvoz 

komunálneho odpadu, na stravné zamestnancov školy a iné poplatky súvisiace                           

s činnosťou školy. 

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Mariánske námestie 23, Žilina Vám na základe 

prípisu o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre školské zariadenia pri Základnej 

škole sv. Augustína v Považskej Bystrici, číslo DŠÚ – 5/2017 –2/1 zo dňa ..09.01.2017..  

oznámila Rozpočet pre rok 2017. 

 

2. A - Dotácie z Mesta Považská Bystrica na žiakov v školských zariadeniach 

Školské zariadenia v školskom roku 2017/2018 hospodárili s rozpočtom vo výške          

..113 946..,– € členení celkom: 

 mzdy:  ..69 003..,– € 

 odvody:  ..24 222..,– € 

 bežné transfery: ..20 721..,– € 

Bežné transfery boli použité na prevádzku školských zariadení – úhrada faktúr za energie, 

opravy, nákup školských pomôcok a iného spotrebného materiálu, za stravu žiakov a 

zamestnancov v školských zariadeniach. 
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2. B - Dotácie z obcí na žiakov navštevujúcich CVČ pri ZŠ sv. Augustína, v ktorých 

majú trvalý pobyt 

Dotácie vo výške .688..,– €, z toho: 

 mzdy:   .......-.......   € 

 prevádzka:  ......688..,– € 

 zatiaľ nevyčerpané: .......-.........€ 

Finančné prostriedky z obcí boli použité na nákup školských pomôcok a iného spotrebného 

materiálu deťom na záujmové vzdelávanie a krúžkovú činnosť. 

 

3. Výnosy v školskom roku 2017/2018 predstavujú čiastku ...8 004...,– € za pobyt detí 

v Školskom klube detí a v Centre voľného času. 

Tieto finančné prostriedky - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov alebo inej 

osoby sa používajú hlavne na nákup pomôcok, spoločenských hier, hračiek, výkresov, 

kancelárskeho a školského materiálu, športových potrieb a iného pomocného materiálu na 

kreatívnu a relaxačnú činnosť detí počas pobytu v školských zariadeniach. Zatiaľ sú 

nevyčerpané. 

Presná evidencia príjmu a čerpania týchto finančných prostriedkov sa vedie v pokladni 

Školského klubu detí a Centra voľného času. 

 

4. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy vo výške ..6 720...,– € 

(nenormatívne finančné prostriedky) 

Príjem na vzdelávacie poukazy /nenormatívne/ v škol. roku 2016/2017  predstavoval sumu  

...6 720...,– €,  ktoré škola  použila na odmeny pre vedúcich krúžkov vo výške              .2 

407...,–  € a z ostatných prostriedkov sa financoval nákup školských pomôcok a potrieb 

pre jednotlivé typy krúžkov, literatúra, CD, spoločenské hry, odmeny pre deti a i. vo výške 

....4 313..,– €. Zvyšok fin. prostriedkov škola vyčerpá do konca kal. roka. 

 

5. Dopravné žiakov – dotácia vo výške ..4 098...,– €. 

6. Dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške ....560...,– €. 

7. Dary od fyzických osôb vo výške ...100..,– €. 

8. Mimoriadne výsledky žiakov vo výške .....0...,– €. 

9. Príspevky podielu 2% z daní vo výške ....5 074...,– €. 

Škola sa snažila, aby materiálno – technické zabezpečenie školy a školských zariadení     v 

šk. roku 2017/2018 bolo dostatočné, kvalitné a na vysokej úrovni. 

V dňoch  ..13.07.- 10.09.2018....  útvar hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica 

vykonal následnú finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 

pre školské zariadenia bez opatrení. 
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Hospodárenie s finančnými prostriedkami z príspevkov od rodičov v šk. roku 2017/2018 

 

Zostatok z predchádzajúceho šk. roka:  pokladňa 0 000,00 € 

        

Príspevky od rodičov:       3 009,50 € 

 

Príjem spolu:        3 009,50 € 

 

VÝDAVKY: 

Súťaže         0 261,38 € 

Toaletný papier, mydlá      0 198,56 € 

Deň otvorených dverí       0 010,15 € 

Sladkosti na MDD       0 135,71 € 

Úrazové poistenie       0 330,32 € 

Zápis do 1. ročníka       0 070,40 € 

Karneval        0 158,42 € 

Poplatok Orbis Pictus       0 000,65 € 

Odmeny na konci šk. roka      0 520,39 € 

Noc v škole        0 040,34 € 

Odmeny žiakom       0 034,65 € 

Odmeny – projekt Deň jazykov     0 015,10 € 

Tlač vstupeniek – katarínska zábava     0 007,75 € 

Rohože        0 023,97 € 

Deň vody        0 009,20 € 

Uteráky        0 027,50 € 

Maľovanie tried a chodieb v budove školy    0 801,99 € 

Žiacka školská rada       0 050,27 € 

Odmeny – bodovanie tried      0 142,00 € 

 

Spolu výdavky:       2 878,75 € 

 

Finančné prostriedky spolu:     0 130,75 € 
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n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy: 

„Rozvoj rozumových schopností žiaka, získanie potrebných návykov v mravnej, 

estetickej, pracovnej, telesnej výchove a ku kresťanskému plneniu povinností.“ 

Vychádzajúc z tohto cieľa sme sa v uplynulom školskom roku sústredili na tieto priority: 

 zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu inovatívnymi formami a metódami 

vzdelávania. 

 vyučovanie prvého cudzieho jazyka od prvého ročníka a druhého od siedmeho ročníka. 

 vyučovanie informatickej výchovy od 1. ročníka ZŠ a jej využívanie vo vyučovacom 

procese. 

 v rámci voľno-časových aktivít pokračovať v mimoškolskom vzdelávaní na základe 

záujmu rodičov a žiakov. 

 podporovať zdravý vývin žiakov, včas eliminovať negatívne javy v ich správaní. 

 starostlivosť o žiakov so ŠVVP a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 umožniť vzdelávanie pedagogickým a odborným zamestnancom 

 zabezpečiť vyhovujúce materiálno-technické podmienky a poskytnúť estetické pracovné 

prostredie. 

V uplynulom šk. roku sa škole podarilo splniť stanovené ciele, o čom svedčia výsledky 

žiakov v celoslovenských testovaniach T5 a T9. Rozšírila sa ponuka voľnočasových aktivít 

zameraných na formovanie kolektívu, prevenciu pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti 

a zmysluplné a efektívne trávenie voľného času.  

 

V školskom roku 2017/2018 postupovala ZŠ podľa: 

 Školského vzdelávacieho programu pre prípravný ročník s NKS – prípravný ročník 

 Inovovaného školského vzdelávacieho programu ISCED 1 – 1. ročník až 3. ročník 

 Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 – 4. ročník 

 Inovovaného školského vzdelávacieho programu ISCED 2 – 5. ročník a 7. ročník 

 Školského vzdelávacieho programu ISCED 2 – 8. až 9. ročník 

 

V októbri 2017 prebehla v našej škole Hodnotová diagnostika žiakov, pedagógov a rodičov 

realizovaná firmou Školský network. V rámci Slovenska patríme ku školám, v ktorých sa 

zapojilo do vyplnenia dotazníkov  najviac rodičov.  

Našou snahou je, aby sa škola dokázala pružne prispôsobovať novým podmienkam a rýchlym 

zmenám, aby dávala väčší priestor tvorivej slobode žiakom, učiteľom a rodičom a zároveň, 

aby všetci mali radosť z učenia a z práce, ako aj  pocit osobného naplnenia.  

K tomu dochádza vtedy, keď jednotliví členovia školy dokážu identifikovať a zabezpečiť svoje 

osobné/existenčné potreby; vytvárať funkčné a harmonické vzťahy; byť produktívni 

(dokážu udržať to, čo si vytvorili); byť skúmaví a inovatívni (prekračujú svoje hranice). 

Pri rozvoji školy sa postupuje smerom od zabezpečenia základných úrovní smerom hore. Pre 

školu je dôležité, aby vedela, kde sa na ceste vitality a rozvoja nachádza. Na základe zistených 

skutočností by sa potom mali navrhnúť a realizovať účinné intervencie. 
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Na základe dotazníkov žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov bolo zistené, že  v našom 

školskom spoločenstve sú veľmi dobré podmienky na pokojnú činnosť a dobré fungovanie 

školy. Uvedené činitele boli vyčíslené podielom neefektívne/neproduktívne vynakladanej 

energie, ktorá sa v našej škole pohybovala v porovnaní s inými školami Slovenska na strednej 

úrovni, čo signalizuje zdravé fungovanie školy a radosť z učenia a z práce, ale zároveň sú 

prítomné aj limity/nedostatky, na ktorých je potrebné pracovať. 

Medzi hlavné TOP-hodnoty súčasnej školy žiaci zaradili: chcem dosiahnuť výborné 

výsledky, v triede si navzájom pomáhame, aktívne športujem, v našej triede sme dobrý 

kolektív, na škole funguje žiacka školská rada, väčšinu učiteľov mám rád a máme dobre 

vybavenú školu. 

Potenciálne limitujúce hodnoty, ktoré žiaci uvádzali, sú tieto:  do školy prichádzam 

unavený (až 37%žiakov), mám málo voľného času, v škole mi chýba pohyb a máme veľa 

domácich úloh. 

V prvých dvoch hodnotách by predovšetkým rodičia, v spolupráci so školou, mali nájsť 

primerané riešenia. V následnom dotazníku, ktorý sme robili na triednických hodinách vyšli 

pomerne alarmujúce výsledky, v ktorých  žiaci uviedli, že chodia neskoro spávať 

(priemerne o 22.00 – 23.00 hod.) a nadmerne trávia čas na PC, internete a tabletoch (4-5 

hodín denne aj v nočných hodinách, keď rodičia spia) a s tým súvisí aj problém so 

spánkom.  Ďalšie limitujúce hodnoty ako je pohyb v škole, veľa domácich úloh a iné bude 

škola riešiť a pokúsi sa nastaviť lepší systém v oblasti domácich úloh a projektov. Našou 

snahou je zefektívniť triednické hodiny a zamerať ich na formovanie kolektívu, komunikáciu, 

odbúravanie stresu,  časový manažment, spoločenské správanie a obliekanie. 

Z pohľadu rodičov medzi TOP hodnoty, ktoré oceňujú sú: starostlivosť a záujem o 

žiakov/deti/ rodičov,  krúžková činnosť, slávnostné udalosti, aktivity v škole, tvorivosť, 

vzájomné rešpektovanie sa,  investovanie do vybavenia školy,  príprava budúcej 

generácie na život a partnerská spolupráca s rodičmi. 

V očakávaniach na školu sa rodičia zhodli najviac v týchto oblastiach:  

povzbudzovanie/psychická podpora žiaka, spravodlivosť/férovosť, prepojenie školy so 

životom, poskytovanie kvalitného vzdávania, stále zlepšovanie, humor a zábava. 

Medzi TOP hodnoty, na ktorých sa zhodli rodičia aj učitelia sú: starostlivosť a záujem o 

žiakov/deti/ rodičov,  krúžková činnosť, investovanie do vybavenia školy,  príprava 

budúcej generácie na život a partnerská spolupráca s rodičmi. 

Podrobnejšie výsledky sú pre rodičov, ktorí prejavia záujem, k dispozícii u vedenia školy, ako 

aj u triednych učiteľov a boli predmetom analýzy aj na rodičovskom združení v apríli 2018. 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 

Silné stránky školy: 

 zameranie školy  

 ústretovosť voči žiakom a učiteľom 

 vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou a zavedenie Internetu do všetkých 

tried – využitie počítačov a internetu pri vyučovaní 

 vyučovanie cudzích jazykov  



ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. AUGUSTÍNA, MOYZESOVA 1, POVAŽSKÁ BYSTRICA 

 19 

 

 

 

 

 kvalifikovaný personál, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 činnosť špeciálneho pedagóga 

 pozitívna klíma - škola rodinného typu – osobné poznanie žiakov, menej výchovných 

problémov, takmer žiadny výskyt negatívnych javov na škole 

 práca CVČ s bohatou ponukou záujmových a športových útvarov, podpora voľno-

časových aktivít 

 činnosť ŠKD 

 školský časopis a školská knižnica 

 školské stravovanie 

 rekonštrukcia školy 

 ponuka prázdninových aktivít 

Slabé stránky školy: 

 nevýhodná poloha školy mimo centra pri frekventovanej ceste 

 nedostatok priestorov pre odborné učebne 

 chýbajúca plnohodnotná telocvičňa 

 obmedzené finančné zdroje 

Príležitosti: 

 dobré možnosti pre sebarealizáciu žiakov 

 prostredníctvom záujmových útvarov v CVČ viac príležitosti na prípravu na Testovanie9, 

súťaže, olympiády,... 

 dobrá spolupráca s farnosťou, mestom a zriaďovateľom 

 zabezpečenie mimoškolských aktivít 

 výborné podmienky pre prácu s IKT 

 vzdelávanie učiteľov 

Hrozby: 

 populačná krivka a boj o žiaka 

 preťaženosť učiteľov a žiakov a skeptický názor verejnosti na učiteľov a na školstvo 

 obmedzený počet učební 

 finančné ohodnotenie učiteľov 

 negatívne vplyvy na mladú generáciu 

Navrhnuté opatrenia: 

 pravidelne prezentovať činnosť školy prostredníctvom médií, školského časopisu, dni 

otvorených dverí 

 vytvárať priaznivú klímu, stimulujúce prostredie  

 dbať na odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov 

 pokračovať vo vybavovaní tried a telocvične pomôckami, didaktickou technikou, 

náradím a náčiním 

 zvyšovať úroveň mimovyučovacích aktivít školy, zaujímať sa ako deti trávia svoj voľný 

čas 

 účelne využívať ekonomickú prevádzku školy (šetrenie elektrickou energiou, vodou, 

plynom a pod.) 
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 prehlbovať spoluprácu medzi školou a rodinou hlavne pri riešení  priestupkov žiakov 

v škole 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 

Umiestnenie žiakov IX ročníka v školskom roku 2017/2018 

Žiak Zapísaný na strednú školu Odbor strednej školy 

Bútora Daniel SOŠ strojnícka, Považská Bystrica mechanik elektrotechnik 

Čižmárová Paulína Stredná zdravotnícka škola,  Považská Bystrica zdravotnícky asistent 

Gajdošík Tomáš SOŠ strojnícka, Považská Bystrica mechanik strojov a zariadení 

Haviarová Sabína Obchodná akadémia, Považská Bystrica  

Havlíková Adela Stredná zdravotnícka škola,  Považská Bystrica zdravotnícky asistent 

Chladná Vanesa Obchodná akadémia, Považská Bystrica  

Jahodová Kristína Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica zdravotnícky asistent 

Janáčková Viktória Gymnázium Považská Bystrica  

Janík Tobias SOŠ strojnícka, Považská Bystrica mechanik strojov a zariadení 

Jarošová Andrea SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 
veterinárne zdravotníctvo 

a hygiena 

Kalinčíková Monika Obchodná akadémia Považská Bystrica  

Kolárová Andrea Obchodná akadémia Považská Bystrica  

Kostelanská Barbora Obchodná akadémia Považská Bystrica  

Marianiková Lenka Obchodná akadémia Považská Bystrica  

Meliška Šimon SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava elektromechanik - silnoprúd 

Miškechová Kristína SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 
manažment regionálneho 

cest.ruchu 

Neipl Ondřej SOŠ sv. Jozefa Robotníka,  Žilina 
automechanik – učebný odbor 

3-ročný odbor 

Pecko Matej Kristián SOŠ,  Pov. Bystrica mechanik hasičskej techniky 

Procházka Karel Gymnázium Považská Bystrica  

Schonwiesner Ondrej SPŠ, strojárstvo, Považská Bystrica  

 

II. Ďalšie informácie o škole 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole: 

V zostavovaní rozvrhu boli rešpektované psychohygienické potreby detí a žiakov, ktoré sa dali 

do súladu s podmienkami výchovno-vzdelávacieho procesu. Hygiena pracoviska je na veľmi 

dobrej úrovni. 
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b) Voľnočasové aktivity školy: 

Analýza práce MZ CVČ pri ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici v školskom roku 

2017/2018 

Naše CVČ je zariadenie s celoročnou pôsobnosťou, čo umožňuje deťom a mládeži využívať 

jeho služby aj v letných mesiacoch formou táborov alebo krátkodobých podujatí pre deti. Deti 

sa zapájali do rôznych súťaží, predmetových olympiád a kultúrnych vystúpení. Štruktúru, 

zameranie a počet záujmových útvarov sme určili najmä podľa záujmu, želaní a návrhov detí 

s prihliadnutím na finančné a materiálno-technické možnosti.                                                                                                    

V školskom roku 2017/2018 pracovalo v CVČ celkovo: 

Interní zamestnanci: 14 vedúcich a 23 záujmových útvarov 

Externí zamestnanci: 4 vedúci  a 6 záujmové útvary 

Externí dobrovoľníci: 5 vedúcich  a 5 záujmových útvarov 

Spolu: 23 vedúcich a 34 záujmových útvarov 

V CVČ bolo evidovaných v záujmových útvaroch 287 detí. Vyučujúci a  vedúcimi 

záujmových útvarov pripravili deti na matematické, jazykové, športové a recitačné súťaže. 

Deti z krúžku Hocus a Lotus spoznávali so záujmom anglický jazyk, aktívne sa zapájali do 

reprodukcie jednotlivých príbehov a získavali slovnú zásobu komplexne – vo vetách, ktoré sú 

používané v bežnej komunikácii. Deti v krúžkoch Dozrievaš v láske a Stretká mladých sa 

snažili prehlbovať svoj duchovný život, získavať poznatky z oblasti viery a aplikovať ich do 

života. K tomu im pomáhali nielen spoločné formačné stretnutia, ale aj účasť na svätej omši 

v nedeľu a  počas týždňa - hlavne na mládežníckej, pravidelné pristupovanie k sviatosti 

zmierenia, spoločná  modlitba, čítanie Písma svätého, účasť na Duchovnej obnove                       

v  Pružine-Priedhorí, Tiež sa zapájali do života farnosti spevom a čítaním Božieho slova pri 

bohoslužbách, pomocou pri upratovaní a výzdobe kostola. Jazykový krúžok Angličtina 

interaktívne rozvíjal komunikačný potenciál prihlásených detí formou hier, piesní, 

rečňovaniek, pracovných listov zameraných zvlášť na slovnú zásobu. V jazykovom krúžku 

Angličtina olympionici sa deti systematicky pripravovali v oblasti gramatiky a slovnej zásoby 

s cieľom zúčastniť sa na predmetovej olympiáde cudzích jazykov, prípadne pokračovať 

v štúdiu na bilingválnej strednej škole. Deviataci sa pripravovali v rámci krúžkov Cvičenia 

z matematiky a Cvičenia zo SJL na testovanie T9, ktoré sa uskutočnilo 21. marca 2018 i na 

prijímacie skúšky na stredné školy. V Testovaní 9 obstáli veľmi dobre: ich priemer zo SJL je 

67,2 % a z MAT 65,0 % (celoslovenský priemer je: 63,0 % zo SJL a 55,9 % z MAT). 

Krúžky Hravá slovenčina a Slovenčina pre siedmakov pomáhali deťom pri prehlbovaní 

poznatkov zo slovenského jazyka a zlepšovaní komunikačných zručností. Pracovali s 

pracovnými listami zameranými na konkrétny gramatický jav, ktorému bolo venovaných 

niekoľko cvičení. Pracovné listy sporadicky obsahovali aj úryvky textov, ku ktorým sa viazalo 

niekoľko cvičení zameraných na čitateľskú gramotnosť. Krúžok Školská knižnica navštevovali 

deti z 1. i 2. stupňa. V tomto šk. roku sme odoberali aj časopisy: Slniečko, Dobrá škola, tiež 

katolícky časopis Hlasy. Vedúca školskej knižnice sa podieľala na príprave školského kola 

recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a v marci – mesiaci knihy pripravila súťaž o najlepší 

projekt. Takisto podporila aktivitu Záložka do knihy. Záložky žiaci vyrábali na hodinách 
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výtvarnej výchovy. Žiaci knižničný fond využívali takisto aj pri vypracúvaní projektov na 

hodiny literárnej výchovy. So žiakmi navštevovala i výstavné priestory MGArt galérie a Kina 

Mier v Považskej Bystrici, kde sa konali výstavy fotografií a výtvarného umenia. Príležitostne 

debatovala s deťmi o významných dejateľoch slovenskej literárnej tvorby. Čitateľský krúžok 

bol určený deťom 3. ročníka, aby podporil ich záujem o čítanie. V školskej i Považskej 

knižnici sa oboznamovali s vhodnou detskou literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi. Zapojili 

sa do súťaže Dobšinského rozprávkovo organizovanej Osvetovým strediskom, ktorá bola 

zameraná na tvorivé písanie rozprávok. Cieľom činnosti záujmového útvaru Francúzština hrou 

bolo hravou formou rozšíriť si slovnú zásobu prostredníctvom pesničiek, riekaniek, básničiek 

a rozprávok. Deti si na Deň rodiny pripravili a nacvičili kultúrny program – prozaické pásmo 

o Malom princovi. 

Deti v rámci krúžkov Hra na gitaru I a II sa učili držať gitaru, venovali sa nácviku rytmu 

i zvládli jednoduché akordy. Z dôvodu odchodu Mgr. L. Křížovej na materskú dovolenku 

došlo ku zmene vedúcich krúžkov. Tieto krúžky prevzali Mgr. M. Kalinčíková a sl. A. 

Bieliková. Opäť v tomto školskom roku sme otvorili krúžok Hru na bicie nástroje. Pokročilé 

gitaristky doprevádzali hrou a spevom sv. omše vo farskom kostole i kultúrne predstavenia, 

ako sú: Jasličková pobožnosť, Deň rodiny a školská akadémia. 

Deti navštevujúce dramatický krúžok a krúžok PC grafika a technika spolu so svojimi 

vedúcimi pripravili program a ozvučenie Jasličkovej slávnosti. Predstavenie pod názvom 

„Prečo existujú Vianoce“ odohrali pre žiakov našej školy a pre farnosti Dolný Moštenec a PB-

mesto. Druhé divadelné predstavenie s názvom „Dovolenka“ odohrali na Deň rodiny 

a zreprízovali na školskej akadémii. Deti z krúžku Hráme sa so slovami si rozširovali slovnú 

zásobu, rozvíjali malebnosť vyjadrovania, predstavivosť i fantáziu. Zúčastňovali sa rôznych 

súťaží v prednese i v literárnej tvorbe, kde dosiahli viaceré pekné umiestnenia. 

Deti na krúžku Počítačová grafika a technika sa naučili základy počítačovej grafiky, pochopili 

princíp tvorby vektorovej aj rastrovej grafiky, spracovania videosekvencíí, úpravy zvuku a 3D 

modelovania. Spoznali základné nastavenia pri fotografovaní a snímaní videa i formáty 

súborov pod akým sa ukladajú. V rámci príprav techniky pri dramatických, speváckych 

a iných produkciách v rámci akcií našej školy sa deti priučili zručnostiam súvisiacim 

s prípravou audio a svetelnej javiskovej produkcie. Pochopili základy princípu zosilnenia 

zvuku a jeho distribúcie cez mixážny pult do reproduktorov.  

Krúžok Šikovné ručičky, ktorý bol obľúbený hlavne medzi dievčatami 1. stupňa, rozvíjal ich 

manuálne, technické a pracovné zručnosti pri práci s rôznym materiálom. Lego krúžok 

navštevovali prevažne deti prípravného a 1. ročníka, ktoré sa venovali skladaniu lega podľa 

vlastnej fantázie alebo podľa návodu. 

Deti navštevujúce florbalový krúžok sa zapojili do súťaží organizovaných MŠVVaŠ, 

absolvovali okresnú florbalovú ligu SK Liga organizovanú Nadáciou JOJ ako aj mestskú 

florbalovú ligu v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“. Ich tréningy prebiehali v telocvični 

SOŠ stavebnej, Pov. Bystrica. 

Členovia športových krúžkov I a II sa zapojili do viacerých športových súťaží. V rámci 

zvolených mesačných častí sa venovali konkrétnemu športovému odvetviu, a tak rozvíjali 
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svoju športovú všestrannosť. Futbalový krúžok bol pre žiakov/žiačky 1. - 4. ročníka. Náplňou 

tohto krúžku bolo osvojiť si pravidlá futbalu a rozvíjať pohybové zručnosti súvisiace 

s futbalom. Členmi šachového krúžku boli väčšinou začiatočníci, preto sa podrobnejšie 

oboznamovali so základmi šachovej hry. Tí skúsenejší hrávali medzi sebou a zúčastnili sa aj 

rôznych turnajov. Krúžok Zaberák, zameraný na rôzne druhy tancov, viedli manželia 

Hendrychovci. Taktiež vytvárali aktivity pre deti, ktoré navštevovali Pastoračné centrum.  

Pracovníci Pastoračného centra pripravili počas školského roka množstvo rozličných akcií. 

Išlo napr. o programy osobnostno-sociálneho rozvoja pre deti 4.-9. ročníka ZŠ, stretká 

birmovancov, tvorivé dielničky, lyžiarsky výcvik, premietanie filmov, teambuilding pre 

učiteľov ZŠ sv. Augustína. V priestoroch PC sa konali aj stretnutia rôznych spoločenstiev 

a skupín. 

 

Vyhodnotenie činnosti ŠKD za školský rok 2016/2017 

V školskom roku 2017/2018 boli vytvorené tri oddelenia pod vedením dvoch kvalifikovaných 

vychovávateliek a v treťom oddelení  p. Bc. Barbora Hendrychová. 

I. odd. p. vychovávateľka PODSTRÁSKA Mária ¬– 28 detí  I. ročník 

II. odd.  p. vychovávateľka BREZNIČANOVÁ Miroslava – 20 detí  II. ročník 

III. odd. p. vychovávateľka Bc. HENDRYCHOVÁ Barbora – 33 detí III. a IV. ročník 

 

Úväzok vychovávateliek:                                    Prevádzka ŠKD: 

Mária Podstráska: 27 hodín                              Pondelok:  6:00- 7:30     11:20 – 17:00 

Miroslava Brezničanová: 27 hodín                  Utorok:      6:00- 7:30     11:20 – 17:00 

Bc.: Barbora Hendrychová: 8 hodín                  Streda:       6:00- 7:30     11:20 – 17:00 

                                                                           Štvrtok:     6:00- 7:30     11:20 – 17:00 

                                                                           Piatok:       6:00- 7:30     11:20 – 17:00 

 

Školský klub detí (ŠKD) začína svoju činnosť  pred vyučovaním od 6:00 do 7:30. Toto  

špecifické oddelenie ranného ŠKD mali možnosť navštevovať aj deti, ktoré do ŠKD neboli 

prihlásené. Tento čas bol určený na pokojné a spoločenské hry v miestnosti, odpočinok a 

relaxáciu pred vyučovaním. Po vyučovaní bol ŠKD v prevádzke od 11:20 hod. do 17:00 hod.  

Mesačný poplatok za dieťa v ŠKD bol stanovený na 4€ mesačne. Poplatok za ŠKD sa platil na 

účet školy a to v období september – december 2017- 16€ a január – júl 2018 -24€. 

Hlavný dôraz sme kládli na oddychovú,  relaxačnú a rekreačnú činnosť (pokojné hry, 

odpočinok na koberci pri relaxačnej hudbe, hádanky, hlavolamy, spoločné počúvanie, čítanie, 

rozhovor o zážitkoch detí, atď.). Deti mali možnosť ukázať svoju šikovnosť a zručnosť pri 

výdatnej rekreačnej činnosti, ktorá sa uskutočňovala prevažne na čerstvom vzduchu. Chlapci 

sa venovali väčšinou loptovým hrám. Dievčatá boli dobré v preskakovaní a podliezaní 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. AUGUSTÍNA, MOYZESOVA 1, POVAŽSKÁ BYSTRICA 

 24 

 

 

 

 

švihadla, ale i vo vybíjanej. Deti radi chodili i do prírody, na vychádzky okolo rieky, na 

Kalváriu, využívali hojdačky, pieskovisko a novovybudované ihrisko v areáli našej školy. 

Tematické oblasti vzdelávania sa striedali podľa harmonogramu ŠKD.  Deti mali možnosť 

predviesť svoju tvorivosť a šikovnosť pri vytváraní výrobkov z rôzneho materiálu a rôznych 

netradičných techník. Počas roka boli práce detí vystavované vo vitríne školy a na nástenkách 

v ŠKD. Cieľom výchovnej činnosti ŠKD v školskom roku bolo formovať deti po stránke 

náboženskej, rozumovej, mravnej, pracovnej, telesnej, prírodovednej, vôľovej a estetickej. 

Snažili sme sa o to, aby sa deti naučili šetriť si osobné veci, školské pomôcky a školské 

zariadenie. Viesť ich k vzájomnej úcte, k ochrane prírody, starostlivosti o zvieratá a 

udržiavaniu čistoty a prostredia v ktorom žijú.  Snažili sme sa ich učiť pravde,  viesť ku 

kamarátstvu, súdržnosti a dobrým medziľudským vzťahom. Spoločne sme sa snažili nájsť 

správne riešenia v  konfliktných situáciách, prekonávať nechuť k činnosti a pestovať si 

vytrvalosť a húževnatosť pri plnení úloh, byť ohľaduplný k mladším žiakom, mať úctu k 

dospelým a starým ľuďom. Ale hlavne vštepovať im zásady kresťanstva, viery, lásky a nádeje.                                                                                                                 

            Počas roka boli pre deti pripravované rôzne aktivity, súťaže a kvízy, ktoré sa 

uskutočňovali v škole ale aj mimo školy: Návšteva školskej kaplnky, Jazda zručnosti na 

kolobežkách, Mini súťaže na školskom dvore, Najkrajší hrad vytvorený v piesku, Október 

mesiac Panny Márie, Týždeň zdravia v ŠKD, Klubové vianoce, Zdobenie vianočného 

stromčeka, Tvorivé dielne k Vianociam, Sánkovačka, Vtáčie búdky, Karneval, Malé javiskové 

formy v kine Mier, EKO deň v ŠKD, návšteva Mestskej knižnice, Veľkonočné tvorivé dielne, 

aktivity spojené s Dňom Zeme,  pri príležitosti Dňa otvorených dverí hasičov sme navštívili s 

deťmi toto zariadenie (deti mali možnosť vidieť hasičské autá, techniku, mohli si vyskúšať, 

ako sa sedí v takom aute), Svet lega očami detí v CVČ, Prírodovedný milionár v ŠKD, 

Tvorenie z farebného piesku. 

           Tiché priestory KD ožili v noci z 1. na 2. júna. Škola sa hemžila deťmi. Bolo ich vyše 

päťdesiat, ktoré tu neboli náhodou. Rozhodli sa, že budú spať v škole celú noc a urobia si 

skúšku odvahy. Dokázali to všetci. V jej priestoroch sa po tretíkrát uskutočnilo zábavné 

podujatie  – NOC V ŠKD. Zažili sme kopec zábavy, vynikajúcu atmosféru, perfektnú 

opekačku, hľadanie pokladu, stratenej líšky, čítanie na dobrú noc, spoločné spanie v telocvični 

KD a spoločné raňajky. Všetkým sa nocovanie páčilo a chcú si ho zopakovať. 

Záujmové vzdelávanie v ŠKD nám veľmi narúša a sťažuje krúžková činnosť na škole, preto 

sa nedajú plánovať aktivity mimo školy v takom rozsahu ako by sme si predstavovali. 

V oblasti vyučovania i správania sa detí sme pravidelne spolupracovali s triednymi učiteľmi. 

Pracovné výsledky, ktoré deti dosiahli boli dobré, pochvalou boli motivované, ale i správne 

odmeňované. 

 

c) Formy spolupráce 

 Rodičovské združenia 

 Konzultačný deň pre rodičov s výchovnou poradkyňou 

 Listy rodičom 

 Telefonáty rodičom 
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 Žiacka knižka 

 Školský časopis 

 

Rada rodičov sa zišla v minulom školskom roku štyrikrát. Na prvom zasadnutí sa hovorilo         

o vízii školy a o aktívnejšej spolupráci, rodičia riešili rozdelenie finančných prostriedkov pre 

potreby žiakov a školy. Rada rodičov aktívne prispela k hodnoteniu školy, ktorú sme robili       

v spolupráci s firmou Network. Taktiež rodičia prispeli finančne ale aj materiálne pri rôznych 

opravách v škole a v KD. Na ďalších stretnutiach rodičia riešili problémy, ktoré  sa vyskytli 

počas školského roka a plánovali sa aktivity ako Katarínska zábava, ples, deň rodiny a iné. 

Rodičia sa tiež finančne podieľali na úrazovom poistení žiakov celej školy. 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi a ďalšími fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú: 

 spolupráca s Farským úradom v Považskej Bystrici a so zriaďovateľom 

 spolupráca s CVČ v meste 

 spolupráca s CPPaP pri riešení problémov detí a v rámci profesijnej orientácie 

 spolupráca s e-Rkom pri kultúrnych podujatiach 

 spolupráca s Mestskou knižnicou 

 spolupráca so zástupcami SŠ v rámci profesijnej orientácie 

 spolupráca s bývalými žiakmi školy 

 spolupráca s Rodičovskou radou a Radou školy 

 spolupráca so školami a materskými školami v meste 

 spolupráca s Vlastivedným múzeom 

 spolupráca s CŠ z Chorvátska – Šibenik  

 spolupráca so SZŠ 

 spolupráca so SOŠ stavebnou 

 spolupráca s Považským osvetovým strediskom 

 spolupráca s firmou Megavaste – separácia odpadu  

 

 

 

V Považskej Bystrici 31.08.2018    ............................................................. 

         PaedDr. Eva Iliašová, r.š. 

 

 

 

 

Schválené v Žiline, dňa: .........................   ............................................................. 

                 Ing. Mgr. Miriam Janegová 

                     riaditeľka DŠU Žilina 

 

 


