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S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Základnej školy Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina 

 za školský rok 2019/2020. 

 

 

 

Predkladá: 

       

PaedDr. Janka Kamenská Halečková   

riaditeľka školy      

    

      Prerokované v pedagogickej rade školy 

                 dňa  2.7.2020 doplnené 28.8.2020 

 

      Vyjadrenie rady školy:  

      Berie na vedomie 

                                                                         

       

 

Mgr. Michal Kaličák .........................................  

predseda Rady školy pri ZŠ, Námestie mladosti 1 

 

                                                                   

prerokované v Rade školy :  ,............... 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Mesto Žilina 

Námestie obetí komunizmu 1, 

011 31 Žilina 

 

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 

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

za školský rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

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

   za zriaďovateľa  
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Vypracovali:  PaedDr. Janka Kamenská Halečková 

   Mgr. Michal Kaličák 

                      zástupkyne riaditeľky školy 

   RNDr. Dagmar Stoilová 

                      vedúci MZ, PK, odborný tím 

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia školy na roky 2019- 2023. 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Námestie mladosti 1 

6. Vyhodnocovacie správy koordinátorov školy: 

- prevencia drogových závislostí 

- ekologická a environmentálna výchova 
- rodinná výchova 
- výchovný poradca 
- ŠPZ 
- Správy školského psychológa, špeciálnych pedagógov, sociálneho pedagóga 

7. Tabuľky spracované z programu  aSc-agenda 

8. Výsledkové listiny z olympiád 
9. Zápisnice z inšpekcií od roku 2000 
10. Zákon 245/ 2008 / Školský zákon / s novelami 
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Sp r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy, Základnej školy  Námestie mladosti 1, za školský rok 2019/2020 

 

 

 Základné identifikačné údaje o škole:  

 

1. Názov školy:      Základná škola 

2. Adresa školy:      Námestie mladosti 1 

3. telefónne číslo:          041/ 5078611                 

4. Internetová adresa: https://zshajik.edupage.org/      

    e-mailová adresa:  zsmladosti.hajik@gmail.com 

5. Zriaďovateľ:  mesto Žilina 

 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Janka  Kamenská Halečková riaditeľ školy 

Mgr. Monika Pistovčáková zástupca riaditeľa školy 

PaedDr. Marta Šplhová zástupca riaditeľa školy  

Mária De- Riggová vedúca  ŠJ 
 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

 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 2019/2020 prerokované 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   z dôvodu pandemickej  situácie jedenkrát. Vo februári  sa 

uskutočnili voľby  členov Rady školy . 
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Členovia Rady školy pri ZŠ Námestie mladosti 1, 010 15   Žilina: 

    

 

sídlisko Hájik 
od februára 2020 

  
    P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za: 

1 

PaedDr. Alexandra Brestovanská  
Nanterská 1680/20, 010 08 Žilina            
tel: 0948037939 e-mail: 
abrestovanska@gmail.com člen 

za pedagogických 
zamestnancov 

2 

PaedDr. Katarína Šoleková, Bitarová 221, 
010 04 Žilina tel: 0903661447 
email:katarina.solekova@zshajik.sk člen 

za pedagogických 
zamestnancov 

3 

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

za nepedagogických 
zamestnancov 

4 

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

5 

Katarína Obročníková, Petzvalova 
3379/67 010 15 Žilina   tel. 0908250376 
e-mail: obrocnikovakatarina@gmail.com člen za rodičov školy 

6 

Ing.Michal Tužinský M. Bela 67, 010 15 
Žilina  tel: 0911445603                                 
e-mail: michal.tuzinsky@gmail.com člen za rodičov školy 

7 

 Ing. Stanislav Kostík, M. Bela 79, 010 15 
Žilina   tel: 0903 941150                                
e-mail: stano@uniza.sk člen za rodičov školy 

8 

Ing. Ľuboš Plešinger;  Jedlíková 12,                             
010 15  Žilina                                                                
email: tanec@tanecnaskola.sk;                                       
tel. 0903 804 051 člen 

za  poslancov MZ - 
delegovaný za zriaďovateľa 

9 

 Mgr. Lukáš Milan 
Telefón: 0904 516 248                                    
e-mail: lukas.milan@gmail.com  člen 

za  poslancov MZ - 
delegovaný za zriaďovateľa 

10 

 PaedDr..Ľudmila Chodelková 
 Kvačalova 1168/41, 010 01 Žilina               
tel: 0903 243 990  
e-mail: vedenie@zirafa.sk člen 

za  poslancov MZ - 
delegovaný za zriaďovateľa 

11 

PaedDr. Viera  Popluhárová; Hôrky 
247 010 04 Hôrky  tel.: 0917 489 873                                         
email: viera.popluharova@zilina.sk člen 

za  poslancov MZ - 
delegovaný za zriaďovateľa 
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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 2019/2020 pracovali  poradné orgány aj 1. stupni aj 2. stupni ZŠ 

v nasledovnom zložení: 

MZ 0.-2. ročník 

                 MZ 3.-4. ročník 

                 MZ ŠKD 

                 MZ CJ pre 1.stupeň  

 

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 

 

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 2023 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 novým zamestnancom, krúžkovej činnosti o marca 2020,  práci odborného tímu 

/školský psychológa a 2x školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistenti/. 

 

Zameranie hospitácii: 

 

a. kľúčové požiadavky na vyučovaciu hodinu, 

b. využívanie didaktickej techniky žiakmi 

c. otvorenosť vyučovania, 

d. motivácia a aktivizácia žiakov, 

e. hodnotenie žiakov 

f. práca s deťmi so ŠVVP 

g. pedagogická činnosť asistentov 

 

   

Venovali sme pozornosť problematike prechodu žiakov  z primárneho na nižšie 

sekundárne vzdelávanie. Školský rok 2019/2020 bol výnimočný.  Od 13. marca  2020 do 

31.5.2020 žiaci absolvovali dištančnú formu vyučovania.  Vzhľadom k vyhláseniu núdzového 

stavu v SR z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie COVID- 19 sme zo dňa na deň 

zmenili svoj systém vyučovania. Vyučovanie prebiehalo mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 
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O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných 

miestach v tejto správe. 

 

 Hospitačná činnosť v tomto školskom roku bola uskutočnená do marca 2020 

v prezenčnej forme. Od marca sa presunula naša pozornosť na vytváranie podmienok 

a vyučovanie v dištančnom prostredí.   

 

 

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

 

Klady: 

 

- príprava niektorých učiteľov na hodiny a využívanie dostupnej techniky 

i pomôcok,  

- využívanie pestrých vyučovacích foriem a metód práce so žiakmi,  

- rozvoj jednotlivých kompetencií podľa PK.  

-  prácu niektorých učiteľov s integrovanými žiakmi na vyuč. hod. i individuálnym 

prístupom k niektorým žiakom ale žiaľ niektoré p. uč. nepochopili ešte prácu 

s týmito žiakmi. 

- spolupráca s asistentkami a s  inkluzívnym tímom 

- podpora technológií v rámci dištančného vzdelávania 

- vysoká miera  sebavzdelávania a interného vzdelávania 

 

 

Nedostatky vo vyučovacích hodinách   

 

- nepochopenie práce s integrovanými žiakmi u niektorých pedagógov, 

-  zvýšiť otvorenosť vyučovania pr. prácou v skupinách, diferenciáciou úloh, 

- zlepšiť vedenie žiakov k sebakontrole a sebahodnoteniu , 

- využívať iné zdroje informácii okrem učebníc, 

- zmenou metód a foriem pri vyučovaní zvýšiť aktívny prístup  žiakov k procesu 

učenia sa, 

- využívať možnosti IKT vybavenia školy aj v rámci  hodín mimo predmetov ako 

PC, informatika, projekty a prezentácie, práca s informáciami, 

 

 Veľké poďakovanie si zaslúžia aj kolegyne, ktoré sa venovali flexibilite našej web. 

stránky a portálu vôbec, nakoľko to predstavovalo prioritné médium komunikácie s rodičmi 

a verejnosťou počas dištančného vzdelávania. / 1. vlna pandémie/ 

 

 

  Jednotlivé  MZ a PK, pracovali pod vedením Dagmar Ondruškovej, Mgr. Zuzany 

Bušíkovej,  Mgr. Daniely Ozimy, 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.  
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V rámci metodických a predmetových komisií prebiehala komunikácia aj v čase dištančného  

vzdelávania. V období od apríla 2020 sa hlavne na 1. stupni komunikácia realizovala 

v menších skupinkách a osvedčila sa nám práca po ročníkoch, ktorú koordinovali ročníkoví 

vedúci. 

 

Hlavná úloha MZ v tomto školskom roku nadväzovala na vytýčené ciele práce vyplývajúce 

z POP a z Koncepcie rozvoja.  

 

 

Úlohy : 

  

1. Podpora čitateľskej  a matematickej gramotnosti.          

2. Rozvoj environmentálnej gramotnosti  žiakov.  

3.  Špecifické úlohy pre primárne a sekundárne vzdelávanie. 

 

 

Úlohy MZ pre šk. rok 2019/2020: 

Špecifické úlohy: 

      1.  Rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti. 

      2.  Rozvíjať digitálnu gramotnosť a kompetencie žiakov v  tejto oblasti 

      3. Primeranou formou oboznamovať žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle   

          dokumentu o právach dieťaťa.  

4. rozvoj žiaka prostredníctvom vnútornej motivácie 

5. podporovať vytváranie priaznivej sociálnej klímy, pozitívna motivácia 

6. k nadobudnutiu znalosti knižných konvencií 

7. využívať zážitkové učenie na zníženie počtu slaboprospievajúcich žiakov a ako 

prevenciu šikany a agresivity 

8. zvyšovať úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu rozširovaním a zdokonaľovaním 

kompetencií žiakov a profesijných kompetencií učiteľov 

 

    

Pani učiteľky postupovali podľa učebných plánov a TVVP, ktoré schválili na prvom MZ 

v auguste 2019. 

Všetky úlohy p. učiteľky na zasadnutiach MZ priebežne plnili, viac sa venovalo  

testom a čítaniu s porozumením.  

 Veľmi oceňujem zmenu práce MZ , ktoré si  podľa návrhu nových vedúcich rozdelili 

na 2 časti: 1. Didaktickú (praktickú) a 2. Riešenie konkrétnych problémov z vyučovania.   

Z hľadiska vnútorného delenia zasadnutia hodnotím pozitíne aj nasledujúce zmeny:  

- na každom MZ jedna pani učiteľka odprezentuje  inovovanú alebo aktivizujúcu 

metódu využívanú v jej bežnej praxi 

- aktivity na zlepšenie klímy v triedach a na zvýšenie vnútornej motivácie u žiakov.  

- vytvorenie súboru  osvedčených aktiviť  

- vytvorenie zbierky didaktických hier matematiky a slovenského jazyka  

a športových her TEV 

- práca s FUN tronic- om 
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V tomto školskom roku sme pokračovali s delením 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.  

     Na hodinách informatiky začali žiaci pracovať s projektom Emil, ktorý učí deti zábavnou 

formou základy programovania.  

     Na hodinách TSV v 1.ročníku prebehol celoslovenský test telesnej zručnosti. Každý žiak 

dostal na konci roka osvedčenie, kde bola vyhodnotená jeho telesná zručnosť a na aký druh 

športu by sa mal zamerať.  

Záverečné  kontrolné písomné práce sa vzhľadom na dištančné vzdelávanie 

nerealizovali.  

 

Počas  školského roku 2019/2020 sa uskutočnili aj nasledujúce akcie: 

- Deň s zvieratkom v škole 

- Výchovné koncerty, divadelné prestavenie 

- Deň zdravej výživy 

- Halloween 

- Fašiangy v ŠKD 

 

 

 

Projekty: 

- Dažďová záhrada (p.uč. Weinzettelová) 

- Zelená škola 

- Čítanie – brána k mysleniu 

 

 

 ŠKD  

ŠKD počas školského roka 2019/2020 realizoval svoju činnosť v  7. oddeleniach. Všetkých 7 

vychovávateliek pracovalo na plný úväzok vrátane vyučovania výchov na 1. stupni, p. 

vychovávateľka Vavríková mala doplnený úväzok ako asistent učiteľa.  

P. vychovávateľky realizovali svoju prácu vo výchovných oddeleniach v súlade s  

vypracovaným Výchovným programom ŠKD, ktorý vychádza z kľúčových kompetencií žiaka 

základnej školy podľa dokumentu ISCED 1 i koncepcie rozvoja školy. Zároveň sa riadili 

plánom práce MZ ŠKD na školský rok 2019/2020. Ranný klub vykonával svoju činnosť od  

6. 00 do 7. 25 hod., poobedná činnosť bola v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi upravená  

do 17. 00 hod. 

     Čo sa týka ŠKD, tam sme sa snažili upraviť úväzky tak, aby bola spokojnosť, ale zároveň 

aby sa v oddeleniach efektívne pracovalo. Pani vychovávateľky využívali aj telocvične. Na 

školskom dvore mohli byť naraz najviac 2 p. vychovávateľky. 

      Pani vychovávateľky mali s deťmi aj samostatné akcie (šarkaniáda, kino, bábkové 

divadlo, Jungle park, fašiangová zábava v ŠKD,...).  

      Pani vychovávateľky organizovali – ako každoročne – tvorivé dielne, na ktorých vyrábali 

výrobky na vianočné trhy. Na týchto tvorivých dielňach spolu s deťmi pracovali aj rodičia či 

starí rodičia, čím sa plnila úloha pre pani vychovávateľky zapojiť do školy aj rodičov. Všetky 



 

 

 
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina 

tel. č. 041/507 86 11, e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com 

 

produkty sa potom predávali na vianočných trhoch, ktoré boli organizované v spolupráci s OZ 

Hájik deťom.   

           Pani vychovávateľka Hulínová sa starala aj o školskú kroniku.  

      

V tomto školskom roku na škole pracovali aj krúžky.  

Zoznam krúžkov: 

p. Pistovčáková  - počítačový 

p. Ružbarská  - fubalový 

p. Koniarová - Máme radi prírodu 

p. Žilinčárová  - Máme radi prírodu 

Okrem toho na škole boli vytvorené krúžku v rámci projektu Čítanie – brána k mysleniu: 

Matematika v kocke – Hlavajčíková, Pistovčáková, Šoleková,  

Prírodovedný klub – Goljanová, Kopincová,  

Cesta do príbehov  - Frančeková, Kalmanová, Ozimý 

Nakresli si príbeh- Kamenská Halečková 

 

Pani učiteľky a p.vychovávateľky sú nesmierne kreatívne a prispievajú tak k zútulneniu školy, 

čo bolo   viditeľné na estetizácii tried a chodieb pavilónu G. 

 

Dištančné vzdelávanie: 

12. a 13. marca 2020  bolo vyhlásené  riaditeľské voľno z dôvodu vzniku pandémie Corona.  

Od 16.3. boli uzatvorené  všetky školy celoplošne a prešlo sa na dištančné vzdelávanie.  

Pani učiteľky spočiatku posielali žiakom učivo cez maily. Nakoľko práca nebola efektívna 

a vzhľadom na enormné vyťaženie  od 1.mája  prešla škola aj na 1. stupni na jednotný systém 

práce cez edupage. 

     Veľa pani učiteliek pracovalo so žiakmi aj online – cez ZOOM, Messenger, Viber.... čo 

rodičia veľmi ocenili.  

     Nedostatkom tohto vzdelávania bola u niektorých nedostatočná funkcia školských 

notebookov, s ktorými sa pracovalo.  Za negatívum považujeme aj fakt, že ministerstvo 

školstva neumožnilo opakovať ročník žiakom, ktorí nepracovali a dané učivo nezvládli.  

     Dištančné vzdelávanie hodnotíme ako veľmi náročné na čas a techniku.  Napriek 

služobným PC , niektoré p. učiteľky využívali vlastných počítačov či mobily. 

     Na základne ankety rodičom bolo dištančné vzdelávanie na 1.stupni hodnotené veľmi 

pozitívne, za čo ďakujeme všetkým pani učiteľkám. 

 

 

Aktivity 1. stupňa: 

1.polrok 

 

September 
 

Cvičenie v prírode 
Deň polície 
Exkurzia Bratislava 

1.-4. ročník 
4. ročník 
4. ročník 

Október 
 

Deň zdravej výživy 
Deň so zvieratkom v škole 
Čítanie so starými rodičmi 
Deň duševného zdravia 
Beh pre najmenších 
Exkurzia Demänovská jaskyňa, Martin skanzen 

1.- 4. ročník 
1.- 4. ročník 
1., 3. ročník 
1.- 4. ročník 
1.- 4. ročník 
3. ročník 
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Halloween, jesenné tvorivé dielne 
Exkurzia Planetárium, mincovňa 
Testovanie TEV 

 
1.- 4. ročník 
 
4. ročník 
1. ročník 

November 
 

Jungle park 
Exkurzia Okrasa Čadca 
Imatrikulácie 1. ročník 

1. ročník 
3. ročník 
1. ročník 

December 
 

Hasiči 
Kino  
Vianočné tvorivé dielne  
Výchovný koncert 
Vianočný večierok 
Spanie v škole, Vianočné trhy 
Vianočná besiedka 
 
Beseda s Danielom Hevierom 

2. ročník 
1.-2. ročník 
1.- 4. ročník 
1.- 4. ročník 
2. ročník 
4. ročník 
2.- 4. ročník 
 
1.- 4. ročník 

Január 
 

Triedne kolá HK 
Príprava polročných pís. prác 

1.- 4. ročník 
1.- 4. ročník 

Priebežne  Čitateľské súťaže, projekty 
Zdravá desiata 1x do mesiaca 
Návšteva knižnice 
Projekty na rôznych predmetoch 
Dažďová záhrada 
Zelená škola 
 

1.- 4. ročník 
2.C 
1.- 4. ročník 
1.- 4. ročník 
1.- 4. ročník 
1.- 4. ročník 
 

 

 

2. polrok:  

 

- triedne i školské kolá Hviezdoslavovho Kubína.  

Prvé miesto v prednese prózy v školskom roku získal Leonard Muška z 2.A triedy. 

- rozvoj čitateľskej zručnosti v každom ročníku ( 2.ročník – kniha Ježko Pichliačik, 

3.ročník – Mach a Šebestová, 4.ročník – Nezblázni sa mamička) 

- aktivity v oblasti čitateľskej gramotnosti oceňované v jednotlivých triedach formou 

„čitateľských stromov“ a podobne. 

- matematická súťaž KLOKAN (vyhodnotenie prebehne začiatkom šk.roka) 

- pravidelná návšteva školskej knižnice, všetky triedy 1.stupňa 

- sledovanie klíčenia semien vo vyvýšených záhonoch a starostlivosť o ne 

- práce v dažďovej záhrade a uskutočnenie hodín v rámci projektu Dažďová záhrada 

- koncert 

- cvičenie v prírode 

- čistenie okolia školy 

- opekanie Hradisko 
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 ŠKD  

Všetky pani vychovávateľky spĺňali kvalifikačné požiadavky. Od septembra 2019 na základe  

prijatia Nariadenia vlády č. 201/2019 Z.z. bol ich základný úväzok znížený na 25 hodín 

priamej výchovno – vzdelávacej činnosti.  

MZ ŠKD malo svoje zasadnutie podľa plánu v mesiaci august, po dohode členov MZ sa 2. 

zasadnutie uskutočnilo v januári 2020, ďalšie zasadnutie sa uskutočnilo až v mesiaci máj pred 

nástupom do školy po skončení prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení a posledné sa 

uskutoční v prvých júlových dňoch.  

 Počas dištančného vzdelávania p. vychovávateľky plnili nasledovné úlohy: 

Každá z nich dostala za úlohu jednu tematickú oblasť výchovy (ďalej TOV), ktorým sa 

venovali. P. Hulínová – PTOV, p. Kadlecová - EVOV p. J. Majerčíková – SVOV, p. 

Marušiaková – PEOV, p. Ondrušková – TVOV, p. Tomanicová – VVOV.  

P. vych. Vavríková  bola zaradená ako vyučujúca do 1.C triedy po nástupe p. uč.Škorovej, na 

MD. Aktualizovali nový celoročný plán TOV, ktorý je súčasťou Výchovného programu ŠKD 

a bude náplňou práce v budúcom školskom roku.  Pracujeme na elektronizácii plánov cez 

Edupage. Taktiež  boli vypracované pracovné listy pre jednotlivé TOV, ktoré sa budú ukladať 

do kartotéky a využívať pri každodennej práci. Zároveň každá p. vychovávateľka vyrobila pre 

svoj aktuálny ročník pracovné listy na čitateľskú gramotnosť. Všetky vypracované materiály 

boli určené na prácu doma (home office).   

 

 Pri jednotlivých činnostiach sústredilo ŠKD pozornosť na osvojovanie a rozvoj kľúčových 

kompetencií, zodpovedajúcich individuálnym osobnostným možnostiam dieťaťa.  

Na základe plánu profesijného rozvoja sa p. vychovávateľky vo väčšej miere zamerali na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti zverených detí.  

Našim cieľom tiež bolo umožniť deťom s rôznymi poruchami, zo sociálne znevýhodneného 

prostredia pravidelne navštevovať ŠKD a podporovať ich adaptáciu na školu. Pri adaptácii 

takýchto detí p. vychovávateľky spolupracovali s triednymi učiteľmi,  špeciálnym 

pedagógom, sociálnym pedagógom a asistentmi učiteľa.  

Na zasadnutí MZ komunikovali aj problém šikanovania, jeho prevenciu s Mgr. Sapietovou, 

školskou psychologičkou 

Všetky naplánované akcie a aktivity na 1.polrok boli splnené. okrem januárových aktivít. 

Tieto sa neuskutočnili z dôvodu nepriaznivého počasia ( radovánky na snehu), návšteva 

Konga (vysoká cenová ponuka).  

V druhom polroku sa uskutočnili z dôvodu koronakrízy iba dve akcie: fašiangová veselica 

a Tvorivé dielne - výroba veľkonočných korbáčov a vajíčok. Zároveň boli všetky realizované 

v súlade s požiadavkami BOZ. 

 

-  Jesenná olympiáda  

-  Deň polície – 3.r 

-  Popoludnie v dažďovej záhrade   

-  Divadelné predstavenie  -  náš ŠKD navštívilo bábkové divadlo Babadlo z Prešova 

      s predstavením „Ako sova líške bájky čítala“ 

- Halloween  

-  Výstavka jesenných prác  

- Vianočné trhy –  organizované v spolupráci s OZ Hájik deťom.   

- Fašiangová veselica   

- Tvorivé dielne- výroba veľkonočných korbáčov a vajíčok - za pomoci drotárskeho 

majstra. 
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Každá pani vychovávateľka vyrábala s deťmi v rámci pracovno-technickej oblasti 

výchovy jeden výrobok, ktoré prezentovali na výstavnej stene a zároveň si skrášľovali 

pracovné prostredie vo svojom oddelení.  

Pri realizácii záujmových činností taktiež využívali návštevu školskej knižnice, priestory 

všetkých telocviční aj multifunkčného ihriska na školskom nádvorí kde realizovali svoju 

činnosť telovýchovných krúžkov. 

 

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. 

 

Podľa Usmernenia MŠ od 28. apríla 2020 došlo k znene rozvrhu – indikatívnej záťaže 

žiakov. Z toho dôvodu bola výučba ANJ zrušená v 1. ročníku a ročníky 2,3,4 mali ANJ 

jedenkrát do týždňa. 

Pretože končí edícia učebnice Treetops 1, 2 pre 1. a 2. ročník,  bude zmena na  

učebnicu Rainbow Bridge.   

 Došlo k prehodnoteniu  učebných  plánov a k  ich úprave pre 4.ročník. 

(súčasní tretiaci – počas dištančného vzdelávania - učivo zvládnuté po 11. lekciu) 

 

 

 

Hodnotenie činnosti nižšieho sekundárneho vzdelávania- PK 

 

- Jednotlivé PK plnili svoje špecifické ciele počas celého školského roka. 

/Podrobný rozpis v jednotlivých vyhodnocovacích správach PK/ 

 

Hodnotenie činnosti: 

 

 

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  
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     Zapojenie do súťaží a olympiád:   

           PK slov. jazyka a lit. 

     

            Učiteľky slov. jazyka zapojili žiakov do viacerých súťaží . Členky komisie 

organizovali čitateľský maratón, taktiež pripravovali deviatakov na celoplošné testovanie. 

Vzhľadom k celosvetovej pandémií sa neuskutočnilo celoslovenské testovanie našich žiakov. 

žiakov.  Únavná práca bola pri vypracovaní nových testov a previerok zo SJL, ktoré si členky 

museli samé vypracovať. Úspešnosť v zapojení do súťaží je uvedená v tabuľke. Viď  príloha  

Prácu tejto PK hodnotíme veľmi kladne.  

Klady: - precízna práca vedúcej PK a jej nápaditosť 

           -  aktívna spolupráca všetkých členov 

           -  svedomite a spoľahlivé plnenie úloh 

Zápory: - 0 

 

          PK matematika: 

 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.  

 

I učitelia  v tejto komisií boli snaživí. Zapájali žiakov tak do olympiád i súťaží. Organizovali 

školské i okresné kolá olympiád.  Žiaci boli úspešní na olympiáde z matematiky . Pytagoriáda 

sa z dôvodu pandémie neuskutočnila. Ostatné súťaže viď  príloha. 

 

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 ,NEJ a FRJ. Úspešní riešitelia nás reprezentovali na okr. kolách a krajských 

kolách./Viď príloha/  uskutočnila sa  otvorenej hodine Mgr.Violy Kiššovej z RUJ.   
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Klady:- spolupráca členov PK  

 tvorba nových testov podľa novej učebnice 

Zápory:- slabá krúžková činnosť 

            -slabšie komunikačné zručnosti 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 

viďpríloha. 

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 vyučujúcim TVŠ.  V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil lyžiarsky 

výcvik v Jasenskej doline. 

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 osobitne patrí poďakovanie za prácu vedúcej 

PK p. Brestovanskej.  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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Na základe vykonaných hospitácií možno konštatovať, že vedúci PK sa snažili hlavné úlohy 

svojich PK uskutočnovať so svojimi členmi. 

Pedagogická dokumentácia/ŠKVP bola vypracovaná svedomite, nedostatky boli odstránené 

už v mesiaci september.   

 

Činnosť 2. stupňa ZŠ počas pandémie: 

Počas pandemického obdobia členovia PK pravidelne komunikovali medzi sebou a venovali 

sa riešeniu problémov dištančného vzdelávania. Riešili počiatočné problémy s prostredím 

edupage, zadávaním úloh, spätnej väzby zo strany učiteľov, ale aj žiakov. Dennodenná 

komunikácia umožnila všetkým učiteľom takmer za tri dni vyriešiť všetky úlohy ohľadom 

dištančného vzdelávania v prostredí edupage. Pravidelne on-line komunikovali ohľadom 

vypracovanie pracovných listov, hodnotenia žiakov, vypracovali návrhy na slovné hodnotenie 

s komentárom na vysvedčení. Hľadali formy a možností školení návštevou on-line webinárov.  

V rámci zadávania karát v edupage p. učiteľky využívali aj nahrávanie videí pre uľahčenie 

edukácie pre žiakov na rôzne témy.  

Podrobnejšie údaje v jednotlivých správach vedúcich PK. 

 

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020  

 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried 3 3 3 3 3 2 3 2 2 24 

Počet žiakov 47 64 71 60 59 54 65 42 47 509 

Z toho ŠVVP  2 8 6 4 8 3 4 3 38 

Z toho ŠKD 44 59 56 23 1     183 

 

V školskom roku 2019/2020   navštevovalo školu  509 žiakov 1.- 9. ročníka.    

Plnoorganizovaná škola realizovala svoju činnosť v 24 triedach ZŠ a  7. oddeleniach ŠKD.     

 

 

 

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  

 

 

 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

V apríli 2020 sa mal uskutočniť aj zápis do 1.ročníka. Keďže školy boli zatvorené, zápis 

prebiehal len elektronicky.  Zapísaných bolo 55 žiakov, 7 odkladov. Do 1. ročníka nastúpilo 

48 žiakov do 2. tried. Z toho jedna trieda  so športovou prípravkou.  

 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

   SPOLU 
DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet / % 

SAMOSTATNÉ  

55 zap.               
48 do 1.roč. 

26/ 47,27% 7/ 12,72% 0/0 
      
     2 triedy   
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 Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

Každý žiak 9. ročníka (spolu 47, z toho 1 v zahraničí) si podal 2 prihlášky na SŠ, prípadne aj 

3-4, ak sa jednalo o školu s talentovými skúškami. Všetci žiaci sú úspešne umiestnení –         

na gymnáziá je prijatých 10 žiakov, 14 žiakov je prijatých  na SŠ s obchodným zameraním, 

umelecké 3 žiaci, pedagogické 0 žiakov, zdravotnícke školy 1 žiak, poľnohospodárske SŠ 2 

žiaci, 15 žiaci na technické a dopravné SOŠ,  17 žiakov na SOŠ stavebné  a iného zamerania, 

1 žiak  na športovú školu. Celkovo je na študijné odbory /4 roky/ prijatých 44 žiakov, tj. 93,62 

% (z toho na gymnáziá 10 žiakov = 21,28%) a na učebné odbory /3 roky/ spolu 3 žiaci, tj. 

6,38 % žiakov, 1 žiak je mimo SR. 

  

 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov 9. ročníka ZŠ k 25.06.2020 

 

 
 

 

Gymnáziá                        spolu dievč. 

v  o k r e s e Žilina                      

      651031 Gymnázium pri SŠ KP, Na Závaží 2, Žilina                                        1 1 

      651028 Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, Žilina                                 2 2 

      651022 Gymnázium, Javorová 5, Rajec                                                    1 1 

      651024 Gymnázium, Hlinská 29, Žilina                                                   4 2 

      651025 Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina                                             2 2 

 S p o l u   Gymnáziá                       10 8 

    

Umelecké školy                  spolu dievč. 

v  o k r e s e Žilina                      

      652503 Súkr. škola umelec.priem, Hálkova 2968/22, Žilina                               1 1 

mimo okres Žilina                      

      652401 Škola umeleckého priem., Scota Viatora 6, Ružomberok                            1 1 

      632501 Škola umelec. priem, Staničná 8, Trenčín                                        1 1 

 S p o l u   Umelecké školy                 3 3 
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Zdravotnícke školy              spolu dievč. 

v  o k r e s e Žilina                      

      651505 Stredná zdravot. škola, Hlboká cesta 23, Žilina                                 1 1 

 S p o l u   Zdravotnícke školy             1 1 

    

Stredné športové školy          spolu dievč. 

v  o k r e s e Žilina                      

      651201 Stredná športová škola, Rosinská cesta 4, Žilina                                1 0 

 S p o l u   Stredné športové školy         1 0 

    

Poľnohospodárske, 

lesnícke SOŠ 
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Žilina                      

      655101 SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 82, Žilina                                  2 2 

 S p o l u   Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ 2 2 

    

Ekonomické, obchodné 

SOŠ       
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Žilina                      

      656303 SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina                                            3 3 

      656112 Súkr. SOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, Žilina                                       4 1 

      656111 Obch.akadémia sv.T.Akv., Vysokoškolákov 13, Žilina                              1 0 

      656110 Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina                                     3 2 

      656003 Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina                                           3 3 

 S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ       14 9 

    

Technické, dopravné 

SOŠ        
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Žilina                      

      658001 SOŠ dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina                                          2 0 

 S p o l u   Technické, dopravné SOŠ        2 0 

    

SOŠ ostatné                     spolu dievč. 

v  o k r e s e Žilina                      

      654002 SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina                                              4 0 

      654003 SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, Žilina                                          2 1 
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      653008 Súkromná SOŠ, Saleziánska 18, Žilina                                            3 0 

      653007 SOŠ sv. J. Robotníka, Saleziánska 18, Žilina                                    1 0 

mimo okres Žilina                      

      654504 
SPŠ inf. technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové 

Mesto                         
1 0 

      653201 SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto                               2 0 

 S p o l u   SOŠ ostatné                    13 1 

    

mimo Slovenska  spolu dievč. 

mimo okres Žilina                      

      659600 Mimo Slovenska                                                                  1 1 

 S p o l u   mimo Slovenska 1 1 

    

                              Počet žiakov končiacich ZŠ 47 25 

 

 

 

 

žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 4 G- bilingválne gymnázium/3x/, SOŠ 2.ročné / 1x/ 

7. ročník -  

6. ročník -  

5. ročník 5 G- Varšavská , G- cirkevné 

 

Z 8. ročníka boli 3 žiaci prijatí na štúdium na bilingválne štúdium, 1 žiak – na SOŠ – 

dvojročné štúdium, zo 6 žiakov 5. ročníka, ktorí prejavili záujem o štúdium na Osemročnom 

gymnáziu, bola prijatí 5 žiaci.  
 

 

 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2019/2020 

 

 

Škola bola plne organizovaná s ročníkmi 1.- 9. Bolo vytvorených 24 tried s počtom 

žiakov 524, z toho 254 dievčat. Počet žiakov so ŠVVP bolo 40 žiakov a 1 žiak zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Počet žiakov 15 bolo oslobodených od povinnosti dochádzať do 

školy z dôvodu plnenia si povinnej školskej dochádzky v zahraničí. Školu navštevovalo aj 5 

cudzincov a 5 žiakov inej národnosti ako slovenskej (4 české a 2 ukrajinská a 1 iná). Na konci 

školského roka 2019/20  všetci žiaci prospeli a boli klasifikovaní 1. stupňom zo správania. 
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Zároveň bolo hodnotených slovným komentárom 459 žiakov okrem žiakov 1. ročníka. 

Celkový počet vymeškaných hodín za školu 28 021, z toho 22 neospravedlnených. 

Školu v prírode neabsolvoval žiadny žiak, preto zatiaľ nebol využitý štátny príspevok 

na školu v prírode. Lyžiarského kurzu na druhom stupni sa zúčastnilo 38 žiakov s využitím 

štátneho príspevku. Boli vytvorené 2 záznamy o riešení šikanovania na škole v sledovanom 

školskom roku. V školskom klube v 7-mich oddeleniach pracovalo 196 žiakov.  

 

V školskom roku 2019/2020 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 13 školských úrazov a 2 registrované. Najčastejšie miesta úrazov 

boli triedy, potom TV a chodby. Pracovný úraz boli 3 a to registrované. 

Poistenie zodpovednosti za škodu učiteľov je realizované PZ. č. 2902722251 a 2902578356, 

ktoré sú hradené osobne učiteľmi. 

 

Na začiatku školského roka 2019/2020 sme mali na škole 40 individuálne 

integrovaných žiakov. 17 žiakov bolo na prvom stupni a 23 žiakov na druhom stupni. Dôvody 

integrácie: 1 so  sluchovým postihnutím, 13 s narušenou komunikačnou schopnosťou, 15 

s poruchou pozornosti a aktivity, 3 žiaci s Aspergerovým syndrómom, 4 chorí a zdravotne 

oslabení, 2 s vývinovou poruchou učenia, 1 so všeobecným intelektovým nadaním a 1 

s telesným postihnutí. V priebehu prvého polroka odišli zo školy dvaja integrovaní žiaci. Na 

škole pracuje 8  asistentov učiteľa z toho sú 5 projektoví. 

V tomto školskom roku pracovali na škole dve školské špeciálne pedagogičky. Jedna mala na 

starosti integrovaných aj neintegrovaných žiakov so ŠVVP a  asistentky učiteľa, ktoré 

pomáhajú žiakom na prvom stupni, druhá mala na starosti integrovaných aj neintegrovaných 

žiakov so ŠVVP a asistentky učiteľa, ktoré pomáhajú žiakom na druhom stupni. 

V starostlivosti školskej špeciálnej pedagogičky pre žiakov prvého stupňa bolo 17 

žiakov prvého stupňa a jedna žiačka druhého stupňa. Spolupracovala so štyrmi asistentkami 

učiteľa, ktoré mali vo svojej starostlivosti 11 integrovaných žiakov prvého stupňa. 

  Od 16.marca začali dištančné vzdelávanie z dôvodu karantény pre koronavírus COVID 19.  

špeciálna pedagogička pre 1. stupeň pracovala so žiakmi cez Skype a Whatsapp. Išlo o žiakov 

druhého, tretieho a ôsmeho ročníka. V priebehu marca  zhromažďovala podklady na 

poskytnutie finančných prostriedkov pre asistentov učiteľa. Žiadali sme  o 5 asistentov učiteľa 

k 11 žiakom.  V júni sme pripravovali podklady k zapojeniu sa do schváleného  národného 

projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. 

 V starostlivosti špeciálnej pedagogičky 2. stupňa školskom roku 2019/2020 bolo 23 

integrovaných žiakov (z toho 5 žiakov s NKS, 12 žiakov s PAaP, 2 žiaci s VPU, 1 žiak 

CHaZO, 1 žiak s autizmom, 1 žiak s TP a 1 žiak so SP). Na 2.stupni evidujeme šesť žiakov so 

ŠVVP bez integrácie.  

Počas školského roka špeciálna pedagogička 2. stupňa pracovala s individuálne začlenenými 

žiakmi formou individuálneho vyučovania aj formou kooperatívneho vyučovania priamo na 

vyučovacej hodine. Žiaci s VPU absolvovali predmet špecifickej podpory Rozvíjanie 

špecifických funkcií na základe Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami 

učenia. Okrem integrovaných žiakov sa podľa potreby venovala aj žiakom so ŠVVP bez 

integrácie. Na 1.stupni v spolupráci s Mgr. Oravcovou pracovali obidve špeciálne 

pedagogičky  na individuálnych hodinách čítania metódou Sfumato. 
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 So sociálnou pedagogičkou Zuzanou Tichou sme sa zúčastnili školenia zameranom na 

problematiku žiakov s problémovým správaním v kontexte vzťahovej väzby. Obsah školenia 

som spracovala do vzdelávacieho materiálu pre učiteľov. 

Ešte pre uzavretím školy sme zorganizovali vzdelávanie žiakov so ŠVVP. Pridelili 

sme integrovaných žiakov do starostlivosti konkrétnym asistentkám učiteľa, ktoré s nimi boli 

v pravidelnom kontakte počas celého dištančného vzdelávania.  Špeciálna pedagogička pre 2. 

stupeň pracovala som s integrovanými  žiakmi aj so žiakmi bez integrácie, ktorí sa nemohli 

zúčastňovať dištančného vzdelávania z dôvodu nedostatočného technického vybavenia 

domácnosti, prípadne nemali doma vytvorené vhodné prostredie na vzdelávanie. Počas 

dištančného vzdelávania som pripravila pre učiteľov vzdelávacie materiály – prezentáciu 

„Easy to read text“ a „Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí v kontexte 

vzťahovej väzby“ a „Dieťa s narušeným vývinom reči“. Počas dištančného vzdelávania som 

pravidelne vypisovala denné pracovné výkazy a týždenné súhrnné správy. Každý deň bol celý 

inkluzívny tím k dispozícii na hot inkluzívnej linke.  

 V  období  od septembra do marca absolvovala školská psychologička so žiakmi 61 

individuálnych či skupinových stretnutí  – diagnostika, poradenstvo, vypĺňanie individuálnych 

dotazníkov, testovanie všeobecných rozumových schopností a pod. Zúčastnila sa na 1 

vyučovacej hodine, kde pozorovala správanie žiakov a ich interakciu s učiteľmi a triednym 

kolektívom. 

Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili programu poradenstva v profesijnej orientácií v rámci 

predmetu Profesijné zručnosti (36 hodín). Konzultácii o výsledkoch diagnostiky, ktorá bola 

súčasťou tohto predmetu sa zúčastnilo 13 rodičov so svojimi deťmi. Zúčastnila sa odborného 

semináru Prognózy vývoja na trhu práce v SR a uplatnenie absolventov, ktorý organizovalo 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V školskom roku 2019/2020 sa riešili aj 

podozrenia na šikanovanie.  

V troch prípadoch vyšetrovala a riešila podozrenie na šikanovanie v spolupráci so sociálnou 

pedagogičkou PhDr. Zuzanou Tichou PhD. V jednom prípade sa šikanovanie potvrdilo.Po 

dôkladnom vyšetrovaní a oboznámení rodičov sa inkluzívny tím zúčastnil triedneho fóra 

danej triedy , kde sa agresori obeti ospravedlnili.  

Ako alternatívu k špecifickému predmetu  Terapeuticko-korekčné cvičenia vytvorila  školská 

psychologička skupinu žiakov 5. a 6. ročníka, ktorých rodičia súhlasili s touto formou 

spolupráce a absolvovala úvodné stretnutie. Následne túto skupinu prevzala sociálna 

pedagogička PhDr. Zuzana Tichá, PhD., ktorá skupinu viedla v rámci projektu. Skupina pre 

žiakov 8. a 9. ročníka sa neotvorila z dôvodu nesúhlasu rodičov o takúto formu spolupráce. 

V rámci prevencie sociálno-patologických javov bolo na druhom stupni absolvovaných 67 

a na prvom stupni 108 hodín preventívnych aktivít rôzneho druhu, spolu 175 hodín. Pred aj po 

premietaní kontroverzného filmu Kto je ďalší? pre žiakov 7. a 8. ročníka bola zrealizovaná 

prednáška na tému kyberšikanovanie a bezpečné používanie internetu, kde sa s týmto 

fenoménom nielen zoznámili, ale dozvedeli sa aj kde majú v prípade ohrozenia hľadať 

pomoc. Žiaci 8 a 9. ročníka sa tiež zúčastnili protidrogového multimediálneho divadla Dark 

Trip, ktoré získali prvé miesto v ocenení MVSR v prevencii kriminality. Vybraní žiaci 8. 

ročníka navštívili aj ďalší preventívny projekt Protidrogový vlak. Na pôde školy boli   

dievčatám 8. a 9. ročníka premietané preventívne materiály na tému problematiky zneužívania 

alkoholu.  

Pohovorov s rodičmi bolo 19, na ktorých dostali poradenstvo najmä vo výchovných 

problémoch alebo boli informovaní o možnostiach inej pomoci.  
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Individuálnych konzultácií s učiteľmi bolo 5. Pre učiteľov bola pripravená a prezentovaná  

prednáška, kde sa bližšie zoznámili s vnútornou smernicou – Koncepcia inkluzívneho 

vzdelávania. Na PK učiteľov druhého stupňa (november) a MZ ŠKD (január) sa  diskutovalo 

na tému šikanovania a kyberšikanovania.  

Vo februári učitelia absolvovali praktický worshop na tému stres managmentu a posilnenia 

vzťahov, ktorý realizovala spoločnosť Body and Brain. 

V prvom polroku som sa zúčastnila viacerých pracovných stretnutí ohľadom prevencie 

s organizáciami UPSVaR, Návrat, Mestská polícia, CPPaP v Žiline, VUDPaP 

V septembri  riaditeľ školy a školský psychológ absolvovali školenie v preventívnom 

programe Zippyho kamaráti, ktorý pravidelne realizuje so žiakmi prvého ročníka. 

Počas karantény z dôvodu pandémie Covid-19  vykonávala školská psychologička tieto 

činnosti: 

- Komunikovala som s odbornými zamestnancami, vedením školy i so 4 učiteľmi z rôznych 

dôvodov – delenie a spájanie tried 5. ročníka, problémy s komunikáciou medzi školou 

a rodičmi, psychické a iné problémy žiakov.  

- Riešila so žiakmi a rodičmi poradenstvo cez Hot inkluzívnu linku. 

-    Vypracovala materiál o možných dopadoch karantény na psychický stav detí a ako s nimi 

o tom komunikovať. 

-  zúčastňovala sa sa na poradách inkluzívneho tímu.  

- V spolupráci so sociálnou pedagogičkou Zuzanou Tichou PhD.  vytvorili a vyhodnotili 

online dotazník za účelom delenia a spájania 5 ročníkov. Spoločne so zástupkyňou školy, 

s triednymi učiteľmi a s odborným tímom boli prerozdelení žiaci prvého a piateho ročníka.  

- Žiaci 5. ročníka podľa plánu práce pokračovali v online prevencii kyberšikanovania 

a bezpečného používania internetu. Aj ostatní žiaci a rodičia celej školy boli informovaní 

o danej problematike.  

- Pre žiakov 1. ročníka boli vytvorené 4 videa z preventívneho programu Zippyho kamaráti na 

tému šikanovanie a riešenie konfliktov. 

Rodičia dostali výzvu na zapojenia sa do prieskumu o dopadoch pandémie Covid-19 

z VUDPaP-u.  

-Pre rodičov i učiteľov bola vypracovala newsletter z mnohými užitočnými radami a 

informáciami. Pred návratom mali možnosť vyjadriť sa v online dotazníku k psychickému 

stavu svojich detí.  

- Pre učiteľov bol vypracovaný manuál k tomu, ako robiť ranné komunity.  

- Boli pripravené rôzne školenia a worshopy v rámci aktualizačného vzdelávania – Vedomí 

učitelia, Efektívna komunikácia. V štádiu prípravy sú aj ďalšie témy – Konflikty a školská 

mediácia, Emócie.  

  Celému tímu : školským špeciálnym pedagogičkám Mgr. Zuzane Oravcovej, 

Mgr. Lucii Bočovej Šulganovej, sociálnej pedagogičke PaedDr. Zuzane Tichej PhD 

a Mgr. Zuzane Sapietovej patrí veľká vďaka za podporu zamestnancov a za vykonanú 

prácu . 
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e.1.)   I. stupeň základnej školy 

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka 

   

Počet žiakov 
1. ročníka 

Počet žiakov,  
ktorí -  prospeli - 

Počet žiakov,  
ktorí –neprospeli - 

19 19 0 

14 13 1štud. v zahr.  

           13 13 0 

 

 

   V 1.ročníku  boli žiaci študujúci v zahraničí. 

 

 

 Výsledky externých meraní –  Testovanie  

 

Ročník 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika 

Ø triedy v %  

Slovenský 

jazyk             

Ø SR  v %  

Slovenský 

jazyk            

Ø triedy v %  

5r. 57       57   63,4%        73,00% 64,8%        68,8% 

9r. - - -          - - - 

 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2019/2020  

 

 

 Škola postupovala podľa  školského vzdelávacieho programu i schválených učebných 

plánov MŠ SR.  

V školskom roku 2019/2020 sme  overovali sme nový inovovaný ŠKVP na celom 1. Stupni 

ZŠ a celom  2.stupni ZŠ. 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 2019 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. 

 

Tieto schválené postupy boli zmenené vplyvom pandemickej situácie a usmerneniami MŠ 

VVaŠ SR a rozhodnutiami ministra školstva. Počas dištančného vzdelávania došlo k zmene 

hodnotenia jednotlivých predmetov. 
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1. S platnosťou od 7.4.2020 bolo vydané usmernenie ŠPU pre klasifikáciu žiakov 

v dištančnom vzdelávaní v školskom roku 2019/2020 

2. Následne s platnosťou od 29.4.2020 bol vypracovaný metodický pokyn na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov čase dištančného vzdelávania v 2. polroku 2019/2020 

3. Následne nastala zmena hodnotenia a klasifikácie schválením pedagogickej rady v júni 

2020, po zverejnení tlačív na vysvedčenia v školskom roku 2019/2020 

 

záverečné hodnotenie v 2. polroku šk.roka 2019/2020: 

absolvoval/ neabsolvoval so slovným komentárom v súlade s požiadavkami a pokynmi 

MŠVVaŠ SR vo všetkých okrem výchovných predmetov na celej škole. 

 

      

 Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

V školskom roku 2019/2020 pracovalo na ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina 56 

pedagogických zamestnancov, 2x odborní zamestnanci a 26 nepedagogických zamestnancov, 

celkom: 84 zamestnancov- z toho počtu: 

 

36 pedagógov na plný úväzok 

2 pedagógovia na kratší pracovný úväzok 

7 vychovávateľov 

1 výchovný poradca 

1 školský psychológ 

1 sociálny pedagóg 

2 školský špeciálny pedagógovia 

8 asistentov učiteľa 

 

26 prevádzkových zamestnancov z toho: 

1 ekonómka ZŠ 

3 ekonomicko-administratívny zamestnanec ZŠ, ŠJ 

10 upratovanie a údržba 

8 školská jedáleň 

1 administrátor databázy 

1 ICT systémov 

1 PO 

1 BOZP 

 

 
  
      
 

             

 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019 

 

V školskom roku 2019/2020 bola celková úroveň odbornosti vyučovania 94% 
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Odbornosť vyučovania podľa predmetov 
   

      Ročníky 1. - 4. 
     

      

Predmet 
Spolu 
hodín 

            Vyučovanie 

odborne % neodborne % 

SLJ 99 99 100,00% 0 0,00% 

ANJ 52 52 100,00% 0 0,00% 

MAT 51 51 100,00% 0 0,00% 

INF 12 12 100,00% 0 0,00% 

PVO 9 9 100,00% 0 0,00% 

PDA 9 9 100,00% 0 0,00% 

VLA 9 9 100,00% 0 0,00% 

ETV 4 4 100,00% 0 0,00% 

NBV 13 13 100,00% 0 0,00% 

PVC 6 6 100,00% 0 16,66% 

HUV 12 12 100,00% 0 0,00% 

VYV 18 18 100,00% 0 0,00% 

TSV 30 30 100,00% 0 0,00% 

T5MAT 3 3 100,00% 0 0,00% 

T5SJL 3 3 100,00% 0 0,00% 

Spolu 330 330 100,00% 0 0,00% 
 

 

Ročníky 5. - 9. 
     

      
Predmet 

Spolu 
hodín 

Vyučovanie 

odborne % neodborne % 

slov.jazyk 57 57 100,00% 0 0,00% 

Matematika 58,5 58,5 100,00% 0 0,00% 

Fyzika 14 14 100,00% 0 0,00% 

Chémia 12 12 100,00% 0 0,00% 

Biológia 18 18 100,00% 0 0,00% 

nemecký jazyk 18 18 100,00% 0 0,00% 

ruský jazyk 24 24 100,00% 0 0,00% 

francuzsky jazyk 2 2 100,00% 0 0,00% 

Dejepis 16 16 100,00% 0 0,00% 

geografia 15 9 60,00% 6 40,00% 

anglický jazyk 79 79 100,00% 0 0,00% 

občianska náuka 9 7 77,78% 2 22,23% 

etická výchova 7 1 14,29% 6 85,71% 
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naboženská výchova 11 11 100,00% 0 0,00% 

informatika 20,5 10,5 51,21% 10 48,78% 

práca s infor. 5 5 100,00% 0 0,00% 

brána k projektom 4 4 100,00% 0 0,00% 

Technika 24 16 66,66% 9 37,50% 

profesijné zruč. 4 4 100,00% 0 0,00% 

hudobná výchova 10 0 0,00% 10 100,00% 

výtvarná výchova 12 8 66,67 4 33,34 

telesná výchova 36 30 83,33% 6 16,66% 

T9MAT 2 2 100,00% 0 0,00% 

T9S 2 2 100,00% 0 0,00% 

RŠF 2 2 100,00% 0 0,00% 

SPOLU 462          410  88,74%                53  11,47% 
 

 

 

 

 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

      ( uvádzať za školský rok 2019/2020) 

V tomto školskom roku začala platiť legislatíva o profesionálnom rozvoji  pedagogických  

a odborných zamestnancov. 

Bol vypracovaný plán profesijného rozvoja ZŠ Námestie mladosti 1 na 4 roky, ktorý postupne 

upravovaný a aktualizovaný do jednoročných plánov.  

 

V školskom roku 2019/2020 sme realizovali na škole: 

      1. interné školenie školskej psychologičky s názvom: Vedomý učiteľ 

2.Zážitkový seminár  zameraný na prevenciu  stresu a syndróm vyhorenia, posilnene 

vzájomných vzťahov a podporu spolupráce, ako aj nácvik techník na tréning mozgu. 

Seminár realizoval lektor z Body & Brain Slovakia 

 

3.Školenie Sfumáto- metódu splývavého čítania  

4.školenie Ranné kruhy pod vedením lektora V. Kríža z Inklucentra 

  Na školenia aj semináre boli spracované spätné väzby od účastníkov.  

 

Okrem týchto školení v rámci pandémie prebehlo viacero školení na prácu s Edupage, - 

vytváranie karát pre 1. stupeň ZŠ , elektronická dokumentácia pre ŠKD za ktoré patrí 

poďakovanie K. Čapekovej. 

 

V každom MZ a PK prebiehalo interné vzdelávanie podľa plánu a zamerania schváleného 

v auguste 2019. 

 

Zamestnanci školy sa zúčastnili aj vzdelávaní Edupointu Žilina. Veľký záujem bol 

o vzdelávanie : Ako na čítanie a čitateľskú gramotnosť. 
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Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo Pokračuje Začalo 

uvádzanie do praxe 2 2 0 4 

príprava vedúcich 0 0 0 0 

Rozširujúce 

štúdium 
- - - - 

Špec.-inovačné                 2 2 - 0 

Priebežné 

aktualizačné 

vzdelávanie 

               5 5 0 0 

špec.kvalifikačné 

INF, F, Nj 
0 0 _ - 

Špec. Kvalifikačné 

TV 
- - - - 

Atestačné 

vzdelávanie 
4 4 0 0 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

viď prílohy 
 

 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.  sme zapojení do  projektu Otvorená škola 

a Duálne vzdelávanie- ŠIOV.  V rámci projektu V ZŠ úspešnejší škola do roku 2021 získala 

5 asistentov, špeciálneho a sociálneho pedagóga.  Zároveň sme sa zapojili do následného 

projektu MPC: Pomáhajúce profesie 2, v ktorom sme boli úspešní. Tým zabezpečíme 

predĺženie činnosti asistentov a odborného tímu do roku 2022. V rámci projektu Zelená škola 

sme sa zapojili do prvého roka nového monitorovacieho obdobia.   

V súčasnosti sme v monitorovacom období projektu Dažďová záhrada  a pracovali sme od 

októbra 2019 na projekte EU Čítanie- brána k poznaniu.  Počas pandemického roka sme 

zrealizovali 2 projekty : 1x v spolupráci s nadáciou  Mobis v nadácii Pontis. 1x s nadáciou 

Slovenskej Sporiteľne. 

.Nadviazali sme spoluprácu v rámci duálneho vzdelávania s firmou Siemens.  Za ich podpory 

bola v rámci 3 grantov dobudovaná odborná polytechnická učebňa LOGO! .Zrealizovali sme   

Projekt Inkluzionistovvrátane školení zamestnancov a stali sme sa Školou Inkluzionistov.  P. 

učiteľka Čapeková pracovala na osobnom rozvoji  s mentorom v projekte Life akademia 

program IRPU.  
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 Vypracovali sme podklady pre žiadosť o projekt kód ACC03/101, predloženú v rámci 

výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní 

a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (ClimaEdu) v rámci Nórskych fondov. 

  

 

 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

 

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 výchovno-

vzdelávacieho procesu, jeho humanizáciu a zdravý životný štýl. Zameranie  a výchovno-

vzdelávacia 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: 
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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 
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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. 

 

8. 2019 tematická inšpekcia zameraná na integrovaných žiakov a prácu s nimi na vyučovaní. 

9.2019 tematická inšpekcia zameraná na zisťovanie úrovne   prírodovednej gramotnosti 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy   

 

 

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, športoviská v okolí.                

  

Ďalším dlhodobo odsúvaným problémom je  športový areál na školskom pozemku.  



 

 

 
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina 

tel. č. 041/507 86 11, e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com 

 

     Do konca kalendárneho roka 2020 je plánovaná   oprava strechy nad hlavným vchodom do 

budovy ZŠ a nakoľko je elektroinštalácia v havarijnom stave, vypracovanie  realizačného 

projektu na opravu elektroinštalácie v ZŠ  

    Napriek týmto investíciám 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 

- výmenu elektroinštalácie školy a káblovanie IT siete 

- nákup počítačovej a softwerovej techniky 

- nákup učebných pomôcok – vypaľovacia pec, hrnčiarsky kruh... 

- nákup kuchynských spotrebičov – mraziaci box, skriňové chladničky.... 

- rekonštrukcia kanalizačných rozvodov v školskej kuchyni 

- riešenie bezbariérovosti telovýchovného pavilónu a toaliet v pavilónoch ZŠ 

 

V  tomto duhu  bol spracovaný a zaslaný zriaďovateľovi aj  plán investícii na rok 2020 

a plán investícií do roku 2021. 

  V spolupráci s Občianskym združením Hájik deťom, sa snažíme vykrývať 

najzásadnejšie problémy. Ďakujem OZ za dar – pevný stojan na dezinfekciu.  

 Na základe požiadaviek učiteľov, skvalitňujeme aj  postupnými krokmi vybavenie 

kabinetov učebnými pomôckami.  

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

 

  

 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 považujeme za 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 2019/2020 škola čerpala normatívne finančné prostriedky za 

obdobie: 

september až december 2019 vo výške 425 124,- €, z toho: 

- mzdy a odvody 373 710,-€ 

- prevádzka  51 414,-€ (z toho 3 160 € je príspevok na rekreáciu) 

- dofinancovanie projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ 9 575,- € 

január až august 2020 vo výške 605 661,-€, z toho: 

- mzdy a odvody 538 800,-€ 

- prevádzka 66 861 ,-€ (714 € je príspevok na rekreáciu). 

 

Z nenormatívnych finančných prostriedkov sa v šk. r. 2019/2020 čerpalo: 

- na vzdelávacie poukazy  za obdobie september až december 2019 vo výške 4 846,- €   

  a za obdobie január až august 2020   čiastka  9 293,- € 
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- na asistenta učiteľa za obdobie september až december 2019  16 170,- € a za 

   obdobie január až august 2020   čiastka  24 892,- € 

- na lyžiarsky výcvik za obdobie január až august 2020 suma 6 150,-€ 

- SZP za obdobie september až december 2019 50,-€ a za obdobie január až august  

  2020 suma 100,-€ 

- na učebnice od septembra do decembra 2019 suma 2 233,-€ a od januára do augusta 

  2020 suma 9 893,-€ 

 

 

            Z vlastných príjmov na prevádzku ZŠ za obdobie september až december 2019 sa 

čerpalo 11 221,- € a za obdobie január až august 2020 sa čerpalo 8 986,- €, ktoré boli  použité 

prevažne na energie.  

            Z  vlastných príjmov na prevádzku ŠJ a ŠKD bolo použité: 

- pre ŠJ  za obdobie september až december 2019  10 560,- € a za obdobie január až august 

2020  9 437,- € 

- pre ŠKD za obdobie september až december 2019  4 087,-€ a za obdobie január až august 

2020  2 440,-€. 

 

         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 

energií, opravy kuchynských strojov a zariadení, nákup bežného materiálu a úhradu 

komunálneho odpadu. 

 

 Príjmová časť školy pozostáva z prenájmu priestorov školy a z prenájmu časti strešnej 

plochy budovy, ako aj z príspevku na ŠKD a réžie  ŠJ. 

Od marca 2020 bol značný pokles vlastných príjmov z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej 

situácie na území SR vzhľadom na šírenie pandémie ochorenia COVID-19. 

 

 

 Na originálne kompetencie - Školský klub detí a Školskú jedáleň  
 

           V školskom roku 2019/2020 boli čerpané finančné prostriedky  za obdobie september 

až december 2019 v celkovej výške 96 037,- € a za obdobie január až august 2020 v celkovej 

výške 153 004,- €. Na mzdy a odvody pre 10 pracovníkov ŠJ a 9 zamestnancov ŠKD boli 

čerpané prostriedky za obdobie september až december 2019 vo výške 85 137,- € a za 

obdobie január až august 2020 vo výške 141 795,- €.  

Na prevádzku OK boli čerpané finančné prostriedky za obdobie september až 

december 2019 pre ŠJ vo výške 6 418,- € a pre ŠKD vo výške 4 482,-€ a za obdobie január až 

august 2020 pre ŠJ vo výške 6 850 ,- € a pre ŠKD 4 359,-€. Prostriedky na bežnú prevádzku z 

OK sa čerpali najmä na tvorbu a použitie sociálneho fondu, réžie, príspevok na rekreáciu 

a drobné opravy zariadení v ŠJ.  

  

           Kapitálové výdavky  v školskom roku 2019/2020 boli čerpané vo výške: 

22 975,-€  - nákup strojov a prístrojov do ŠJ,   

  4 999,-€  - elektronický stravovací systém 

24 882,-€ (z toho 20 000,-€ bolo z rezervného fondu) - južná terasa (úprava schodiska do   

                školy)  
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           Od februára 2018 je naša škola zapojená do projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja 

osobností. V rámci projektu je v pracovnom pomere 7 zamestnancov na pozíciách: 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. 

Od septembra do decembra 2019 sa použili fin. prostriedky na mzdy a odvody vo výške 

57385,-€, z toho 40 639,-€ sa čerpalo z EÚ, 4 781,-€ zo ŠR a 2 390,-€ z vlastných 

zdrojov. Keďže sa v rozpočte projektu nerátalo so zvyšovaním miezd, na dofinancovanie 

tohto projektu sa použila suma 9 575,-€ z PK. 

Od januára do augusta 2020 sa použili fin. prostriedky na mzdy a odvody vo výške 57 742,-€, 

z toho 39 627,-€ sa čerpalo z EÚ, 4 662,-€ zo ŠR a 2 331,-€ z vlastných zdrojov. Na 

dofinancovanie projektu sa použila suma 4 635,-€ z PK a 6 487 z OK. 

 

        Od októbra 2019 je škola zapojená do projektu „ Čítanie, brána k mysleniu“. Aj 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 

166743,40 €  na celé obdobie trvania projektu, t.j. od 10/2019 do 09/2021. 

Od septembra do decembra 2019 sa použili fin. prostriedky na mzdy a odvody vo výške 

5027,-€, z toho 4 273 € sa čerpalo z EÚ, 502,-€ zo ŠR a 252,-€ z vlastných zdrojov.  

Od januára do augusta 2020 sa použili fin. prostriedky na mzdy a odvody vo výške 25 342,-€, 

z toho 21 541,-€ sa čerpalo z EÚ, 2 534,-€ zo ŠR a 1 267,-€ z vlastných zdrojov.  

 

   
Základnej škole v šk. r. 2019/20 boli poskytnuté aj ďalšie grantové dotácie: 

 

-     Milan Delinčák – BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina – (504,50 € za obdobie od  

      septembra 2019 – augusta 2020) 

-     Nadácia PONTIS – projekt Malí záhradkári – 1694,40 €  

-     Nadácia VÚB – projekt „Vysunuté záhrady a trieda pod holým nebom“       –  3 048,-€  

-     Nadácia pre deti Slovenska – pre program inkluzívneho vzdelávania detí so       

zdravotným znevýhodnením – 1000,-€ 

 

 

     V šk. roku 2019/2020 sa investovalo najmä do: 

- nákupu výpočtovej techniky (tlačiarne, keramické tabule, interaktívne zariadenie, 

počítače, notebooky 

- nákupu interiérového vybavenia (koberce, regále, modulárna knižnica) 

- nákupu učebníc 

- nákupu kuchynských strojov (kapitálový výdavok) 

- dochádzkového systému 

- opravy južného schodiska (kapitálový výdavok) 

- výdajného terminálu v ŠJ (kapitálový výdavok) 

- ochranné a dezinfekčné prostriedky spojené s pandémiou COVID-19 

          

Prehľad v tabuliek  OK aj PK  viď.v prílohe správy. 
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   Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia.   
 

Ciele školy pre školský rok 2019/ 2020: 

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  výchovno-

vzdelávacia činnosť v školskom zariadení., 

 

1.1.    Realizovať Školský vzdelávací program schválený  pedagogickou  radou v auguste  

2019 s dôrazom na prírodovedno- technický charakter zmeny ŠKVP a v prípade potreby opäť 

revidovať. 

1.2.  Zisťovať úroveň základného učiva a získaných zručností  formou testu 

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-hodnotenia ako 

podklad pre  prípadné osobné príplatky. 

2.2.  Využiť  získané kompetencie  zamestnancov školy v oblasti informačných 

a komunikačných technológií vo svojej práci a prenášať ich do výchovno-vzdelávacieho 

procesu.- práca s Edupage, elektronizácia práce a využívanie nových modulov. 

2.3. Oblasť jazykovej gramotnosti žiakov zamerať na  skvalitňovanie jazyk spôsobilostí 

a spôsobilostí komunikácie učiteľov  cudzích jazykov. Prispôsobiť vyučovací proces cudzieho 

jazyka bežným komunikačným situáciám,  v každom tematickom celku a v každom ročníku 

ZŠ. 
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2.4. Využívať vo vyučovaní platformy ako Alf, Smartbook, Datakabinet, Zborovňa...,  

 

3.1. Využiť  priestory školy pre záujmovú činnosť v popoludňajších a večerných hodinách 

denne   minimálne do 17.00. 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 

2O19/2O20 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 dievčat aj chlapcov, Judo klub, CVČ Žilina, 

hádzanársky klub,  apod. 

 V školskom roku 2019/ 2020 do marca 2020 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. V rámci záujmových 

a mimoškolských aktivít fungovali útvary: futbalový, ľahkoatletický krúžok, hádzanársky 

a basketbalový krúžok. Veľkej pozornosti sa tešili individuálne športy ako atletika 

a orientačný beh.  Tradičnej pozornosti sa už tešia jazykové  a počítačové krúžky.    

Počítačové krúžky sa zamerali na prácu s Wordom, Excelom, kresliacimi softwermi,  

jednoduché programovanie , prezentačnými programami i internetom.  

 Environmentálnu problematiku, rozvoj osobnostných vlastností a zručností si žiaci 

mohli rozvíjať v krúžkoch zameraných napr. na kultúrne hodnoty, športovo-turistickom, 

výtvarnom, spevácko-dramatickom a i., taktiež do marca 2020 V školskom roku 2019/2020 

sme realizovali aj krúžky v rámci projektu  EU: Čítanie brána k poznaniu. 

  

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 

 

 Vysoká zaangažovanosť  väčšiny  

   zamestnancov 

 Realizácia projektov – úspešnosť  podaných veľkých  

    projektov 

  Školský psychológ a sociálny pedagóg ako interný 

zamestnanec školy 

 Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi   

   výchovno-vyučovacími potrebami 

 Odborné vyučovanie cudzieho jazyka 

 Otvorenie školy  verejnosti – aktivity pre rodičov 

 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... 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 Neukončená výstavba školy- ihriská a pavilónu 

 nedostatočné ohodnotenie pedagog.  

  zamestnancov 

 úroveň ovládania práce s PC – stredná  

  úroveň časti zamestnancov 

 nedostatočná propagácia práce školy smerom k  

verejnosti 
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 Flexibilita učiteľského zboru 

 flexibilita www. stránky školy 

 spolupráca so žiackym parlamentom 

 výzdoba a estetické prostredie školy- duch školy 

  práca odborného tímu, a spolupráca s asistentami 

PRÍLEŽITOSTI 

 

 dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

 podmienky na zavádzanie informačno-  

  komunikačných technológií 

 Tvorba projektov na získanie finančných  

   prostriedkov z EU 

 Ochota pedagogického zboru profesionálne  

   rásť 

 Zapojenie  rodičov do činnosti školy 

 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  

RIZIKÁ 

 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

 Legislatíva 

 Neatraktívnosť učiteľského povolania 

 Predimenzovanosť úloh aktívnych    

   zamestnancov   

  úbytok žiakov- prepúšťanie zmestnancov- 

nedostatok financií 

 MD- RP mladých učiteľov- odčerpávanie 

finančných prostriedkov- problém legislatívy 

 problém v prevádzkovaní techniky na škole-  

a 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 

 

 

  Školský rok 2019/2020 bol jedinečný. Vzhľadom na zmenu legislatívy škola 

pracovala na pláne profesijného rozvoja na roky 2019-2023. Nastavenie systému považujem 

za náročnú vec, nakoľko ešte nie sú rozbehnuté podporné organizácie ako MPC... A nebolo 

jasne naformulované ako má daný dokument vyzerať. Preto sme postupovali podľa materiálu 

p. Valenta. Podklady k plánu vychádzali zo štvorročného plánu MZ a PK.  Z neho následne sa 

tvoria plány vzdelávania na jednotlivé roky. Výrazná zmena legislatívy spôsobila aj zmenu 

zaradenia niektorých zamestnancov. Špeciálni pedagógovia sa stali pedagogickým 

zamestnancami. 

Okrem týchto legislatívnych zmien radikálny  okamžitý zásah do školského života spôsobila 

pandemická    situácia COVID -19.  Druhá časť školského roka rok 2019/2020 bola 

o prispôsobení sa podmienkam dištančného vzdelávania, zvládnutie nových edukačných 

metód sebavzdelávaním, odovzdávaním si vzájomných skúsenosti medzi kolegami 

a dennodenného sledovania udalostí v spoločnosti ale aj  dynamicky meniacich sa podmienok 

v jednotlivých triedach. 

   

 Škole darí plniť jednotlivé úlohy  ako napr. posilnenie čitateľskej a matematickej  

úrovne, plnenie Národného štandardu finančnej gramotnosti, i environmentálneho povedomia,  

upevňovať u žiakov zručnosti života a plniť špecifické úlohy jednotlivých komisií. Podrobné 

rozpisy činnosti jednotlivých metodických orgánov sú rozpísané vo vyhodnocovacích 

správach. Poďakovanie  patrí  tento školský rok všetkým pedagogickým a odborným 

zamestnanom. 

Veľká vďaka patrí Eve Vavríkovej za zvládnutie situácie, pretože tesne pred 

uzatvorením škôl, vzhľadom na odchod p. učiteľky na MD bola presunutá na pozíciu 

učiteľky, ktorú aj v rámci dištančného vzdelávania výborne zvládla.  

 Vďaka patrí Mgr. Barbore Boguskej, Mgr. Kataríne Čapekovej, Mgr. Márii Oršulovej 

za spracovanie metodických podkladov pre dištančné vzdelávanie.. Za  akcie ŠPZ realizované 

aj počas pandémie / práca na záhrade... úprava hriadok, kosenie záhrady, sadenie kvetov/ si 

zaslúži ocenenie jej koordinátorka Mgr. J. Weizettelová. Za prácu školského koordinátora 
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ENV a projektu Zelená škola- Mgr. Jozef Šimko a prácu koordinátora drogovej prevencie 

Mgr. Andrei Rabčanovej. Za 1. Stupeň oceňujem prácu D. Ozimy a vychovávateľky ŠKD E. 

Tomnicovú a Janu Hulínovú, ktoré počas prázdninových dní vytvorili makety  pohybových 

a športových hier na nádvorí školy. Vysoko hodnotím prácu M. Kotríkovej, K. Čapekovej, J. 

Beňušovej, B. Boguskej, A. Brestovanskej a I. Jurčovej  za 2. stupeň a za 1. stupeň E. 

Kopincovej, K. Jurgovej, M. Majtánovej, J. Ružbarskej, D. Ozimy  počas dištančného 

vzdelávania.  

Všetkým  zamestnancom skladám poklonu za odvedenú prácu, flexibilitu a    za 

prezentáciu školy. 

Moje poďakovanie patrí i vychovávateľkám školy. 

Pozornosť si zasluhuje organizačná práca Dagmar Ondruškovej. Za organizačné zručnosti 

oceňujem učiteľky 9. ročníka, ktoré dokázali za krátke obdobie  od návratu 2. stupňa do škôl, 

teda od 15. 6.2020 nacvičiť a zrealizovať rozlúčku žiakov 9. ročníka so školou v spolupráci s   

Evou Vavríkovou, Máriou Oršulovou, ktoré zabezpečovali zvukovú techniku.  Poďakovanie 

patrí Oľge Labajovej  za prezentáciu školy a koordináciu článkov a fotografií o pestrom dianí 
v škole, ktoré zasielala do Žilinského večerníka, novín MY a Školskej redakcie TASR. 
  

V školskom roku 2019/2020 v  rámci  systému hodnotenia zamestnancov si  spomedzi seba 

zvolili svojich ocenených. 

  Keďže sa neuskutočnila oslava Dňa učiteľov, ocenenie bolo odovzdané zamestnancom 

individuálne. Bol vytvorený foto dokument odovzdania. Za pedagogicných a odborných 

zamestnancov ocenenie prevzali: Ing. Ivana Jurčová a Mgr. Lucia Bočová Šulganová. Za 

nepedagogických zamestnancov ocenenie prevzala Anna Hodoňová. 

Ocenenie od zriaďovateľa školy mala prevziať   Mgr. Jana Ružbarská. Bohužiaľ, slávnostné 

odovzdávanie sa neuskutočnilo. 

 

 

 

 

Pozitíva školy: 

- Pobočka Krajskej knižnice v budove školy. 

- Práca  odborného tímu  

- 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, 

- Odborné učebne 

- interaktívne tabule v každej triede a využívanie vo vyučovacom procese 

- Výučba cudzích jazykov od 1.ročníka, a druhého cudzieho jazyka od 5. ročníka 

- Prevádzkovanie 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 

 

 

 



 

 

 
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina 

tel. č. 041/507 86 11, e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com 
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