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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 2021/2022 

 

 

 

Predkladá: 

       

PaedDr. Janka Kamenská Halečková   

riaditeľka školy      

    

      Prerokované v pedagogickej rade školy 

                 dňa  26.8.2022 

 

      Vyjadrenie rady školy:  

      Berie na vedomie 

                                                                         

       

 

Ing. Stanislav Kostík  .........................................  

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 2021/2022 

 

 

 

 

 

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

   za zriaďovateľa  
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Vypracovali:  PaedDr. Janka Kamenská Halečková 

   Ing.Stanislav Kostík 

                      zástupkyne riaditeľky školy 

                      vedúci MZ, PK, podporný tím 

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  435/2020  o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Koncepcia školy na roky 2019- 2023. 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

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

5. Vyhodnocovacie správy koordinátorov školy: 

- prevencia drogových závislostí 

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

6. Tabuľky spracované z programu  aSc-agenda 

7. Výsledkové listiny z olympiád 
8. Výsledky inšpekcii- ak prebehli v danom roku 
9. 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 2021/2022 

 

 

 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 

                           Námestie obetí komunizmu 

    Tel. číslo:       041/7063111 

     web. stránka:  www.zilina.sk 

 

 

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 2021/2022 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 dvakrát. Rada školy riešila 

prípravy tried  so športovou prípravou od 5. ročníka ZŠ od školského roku 2022/2023, prijala 

zmenu RUP od septembra 2022 a bol vyhodnotený ročný plán aktualizačného vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov . Od septembra 2021 bol zvolený za predsedu RŠ 

Ing. Stanislav Kostík.  

 

 

 

 

 

https://zshajik.edupage.org/
mailto:zsmladosti.hajik@gmail.com
http://www.zilina.sk/
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Členovia Rady školy pri ZŠ Námestie mladosti 1, 010 15   Žilina: 

    

 

sídlisko Hájik 
 

  
    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 

Ing. Miriam Pilátová,Jedlíková 15, 010 15 
Žilina, 
Tel.: 0907 823 173 
email: pilatom@gmail.com člen 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 predseda 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 delegovaný za zriaďovateľa 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.hodonova@zshajik.sk
mailto:stano@uniza.sk
mailto:lukas.milan@gmail.com
mailto:vedenie@zirafa.sk
mailto:viera.popluharova@zilina.sk
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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 2021/2022 pracovali  poradné orgány aj 1. stupni aj 2. stupni ZŠ 

v nasledovnom zložení: 

                       MZ 1.stupňa 

                 MZ ŠKD 

 

PK Jazyk a komunikácia 

                 PK Matematika a práca s informáciami  

                 PK 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 zo Sprievodcu školskom rokom 

2021/2022. Polročne hodnotia svoju prácu riaditeľovi školy v Správe o činnosti.    Po ročnej 

práci rozdelených PK matematika a práca s informáciami a Človek a svet práce na dve 

samostatné PK potvrdzujeme opodstatnenosť daného kroku. Na 1. stupni sa naopak ukončenie 

činnosť MZ CJ pre 1. stupeň neosvedčilo, takže od septembra 2022  daná MZ opätovne 

pracuje .  

 Súčasťou riadiacej činnosti školy je i zložka  hospitačná a kontrolná. Jednotlivé 

zameranie kontrolnej činnosti je pravidelne zverejňované v mesačných plánoch školy.  

 

Z dôvodu ešte stále pôsobiacej pandemickej situácie sa  kontrolná a hospitačná 

činnosť zamerala na dodržiavanie podmienok, adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteľov, 

kontrolu plnenia hygienických opatrení  a na pozornosť novým zamestnancom, práci 

podporného tímu /školský psychológ a 2x školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, 

asistenti/. Naša pozornosť sa zamerala na vytváranie podmienok a vyučovanie   v prezenčnej 

forme i v dištančnom prostredí, do ktorého jednotlivé triedy prechádzali opakovane. 

 

 

 

   

Venovali sme pozornosť problematike prechodu žiakov  z primárneho na nižšie 

sekundárne vzdelávanie. Školský rok 2021/2022  sa ešte stále  niesol v znamení  

pretrvávajúcej ale postupne uvoľňujúcej  pandemickej situácie. V máji 2022 bola ukončená 

platnosť Školského semafóra, ktorý určoval podmienky opatrení príslušného stupňa. Aj tento 

školský rok sme pracovali s Plánom adaptačného vzdelávania pre 1. aj 2. stupeň ZŠ 
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/Uvedený materiál určuje podmienky návratu z akéhokoľvek dôvodu na dlhodobejšie 

prerušenie   prezenčného vyučovania./  a aj s vnútornými pokynmi komunikácie so 

zákonnými zástupcami  ZŠ. 

Vyučovanie prebiehalo mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika 

a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a v spolupráci so zriaďovateľom a Hygienou 

v Žiline. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na 

príslušných miestach v tejto správe. 

Druhým základným prvkom poznačujúcim školský rok 2021/2022 bol príchod 

ukrajinských utečencov a začlenenie ukrajinských žiakov do triednych kolektívov školy. 

 

 

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, 

- využívanie spätnej väzby v malej miere 

- v stanovení cieľov hodiny  

- motivovanosť / evokácia/ žiakov k učeniu 

 

 

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

stránky a portálu vôbec. Komunikácia s rodičmi na platforme Edupage sa stala základným 

komunikačným kanálom školy. Zamestnanci školy sa v školskom roku 2021/2022 

podrobnejšie zoznamovali s prostredím Teamsu, najmä pre zdielané dokumenty vo vnútornej 

komunikácii školy .  
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  Jednotlivé  MZ a PK, pracovali pod vedením Dagmar Ondruškovej, Mgr. Daniely 

Ozimy, Ing. Aleny Lalinskej, Mgr. Jany Mravcovej, Mgr. Oľgy Labajovej, RNDr. Alexandry 

Brestovanskej,  Mgr. Andrei Rabčanovej a Mgr. Lenky Muščíkovej a Ing. Violy Kiššovej. 

Podrobný popis činností jednotlivých metodických orgánov je rozpísaný vo 

vyhodnocovacích správach.  Poďakovanie patrí nielen vedúcim MZ a PK  ale všetkým 

aktívnym členom.  

 

 

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 2021/2022: 

 

Hlavné ciele:  

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese zacieliť pozornosť na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií, s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, digitálnej gramotnosti, 

sociálnych kompetencií a občianskych kompetencií. 

2. Rozvoj žiaka prostredníctvom vnútornej motivácie  

3. Podporovať vytváranie priaznivej sociálnej klímy, pozitívna motivácia 

4. Čitateľskú gramotnosť rozvíjať prierezovo vo všetkých predmetoch, formovať kladný 

vzťah ku knihe a k literatúre ako prostriedku k nadobudnutiu znalosti knižných 

konvencií. 

5. Využívať zážitkové učenie na zníženie počtu slabo prospievajúcich žiakov a ako 

prevenciu šikany a agresivity 

6. Uplatňovať stratégie na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k ľudským právam, aby 

sa podporila hodnota človeka ako ľudského jedinca. 

7. Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním a zdokonaľovaním 

kompetencií žiakov a profesijných kompetencií učiteľov  

 

     Všetky úlohy p. učiteľky na zasadnutiach MZ priebežne plnili, vedúca MZ Mgr. Ozimý 

využívala zasadnutia MZ hlavne na výmenu praktických skúseností.  

     Aj v tomto školskom roku bol pridaný vyučovací predmet Testovanie z  matematiky 

a slovenského jazyka, 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.   

     Na hodinách informatiky začali žiaci pracovať s projektom Informatika 20, ktorá je veľmi 

dobre spracovaná a žiaci sa získavali zručnosti potrebné pre život (vyhľadávanie informácií, 

práca s mapou, bezpečnosť na internete....) 
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     Pani učiteľky spolupracovali počas celého školského roka aj s externou mentorkou školy 

Vierou Grohovou, ktorá im pomáhala pri práci s textom. Pani učiteľky 3. a 4.ročníka 

vypracovali blok, kde sa práci s textom venovali.  Pani zástupkyňa bola na hospitácii v 4.A 

triede u p.uč.Jurgovej a zhodnotila, že takáto práca má zmysel, aj keď je dosť zložitá na 

prípravu.     

     Na hospitáciách pani zástupkyňa zistila, že p.učiteľky postupujú podľa TVVP, využívajú 

rôzne metódy a formy práce.  Pri hospitáciách v 1.ročníku zistila, že takmer všetci žiaci 

zvládli učivo 1.ročníka.  

 

Ročníkové vedúce: 

1.ročník – Mgr. Katarína Kalmanová 

2.ročník – Mgr. Jana Ružbarská 

3.ročník – Mgr. Michaela Hlavajčíková 

4.ročník – Mgr. Katarína Jurgová 

 

 

Počas  školského roku 2021/2022 sa uskutočnili aj nasledujúce akcie: 

- Deň s zvieratkom v škole 

- Výchovné koncerty, divadelné prestavenie 

- Deň zdravej výživy 

- Halloween 

- Fašiangy v ŠKD 

- Týždeň zdravej výživy v ŠKD 

- zápis do 1.ročníka 

- besedy s knihovníčkou 

- školy v prírode  

- kino 

-  množstvo súťaží (umelecké, športové, prírodovedné, súťaž v hláskovaní) 

 

     Najväčšou akciou školského roku bola Noc s Andersenom, ktorej sa zúčastnili všetky 

triedy. Mgr. Ozimý a Mgr. Kalmanová pozvali na toto podujatie aj vzácnych hostí, riaditeľa 

Metského divadla Žilina a bábkohercov. Pani učiteľky, vychovávateľky aj asistentky zase 

pripravili rôzne akcie, ktoré deti zabavili aj poučili. Veľkou zaujímavosťou bola výstavka čo 

najstarších kníh, za čo patrí veľká vďaka rodičom, ktorí tieto knihy zapožičali. Najstaršie 

knihy boli z 18.storočia. Ohlasy zo strany rodičov aj detí boli skvelé. Túto akciu 

vyhodnocujem ako veľmi úspešnú. 

      

 

Projekty: 

- Dažďová záhrada (p.uč. Weinzettelová) 

- Zelená škola 

- Naša kniha číta (p.uč. Kmeťová a Šoleková) 

- Knižné záložky – spolupráca so ZŠ Plzeň 

Zároveň p.učiteľky pracovali so žiakmi na triednych projektoch.  
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Na 1.stupni sme mali aj žiakov, ktorí mali schválené štúdium v zahraničí.     

 

Súťaže:  

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo: 1.miesto Leonard Muška – 4.A, čestné uznanie na 

krajskom kole 

Mali sme tohto roku aj úspešných riešiteľov matematickej olympiády a Pytagoriády.  

 

Triedne pani učiteľky uskutočnili so svojimi žiakmi aj množstvo exkurzií, napr. hvezdáreň, 

požiarnici, knižnica, Bratislava, mesto Žilina... 

 

 ŠKD  

     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 spoločné akcie (fašiangová zábava v ŠKD, veselá 

tržnica...).  

           Pani vychovávateľky mali tento školský rok za úlohu rozvíjať u žiakov čitateľskú 

gramotnosť v rámci prípravy na vyučovanie (1.-6.oddelenie – 1-krát týždenne, 7.oddelenie – 

štvrtáci – 2-krát týždenne). Okrem jedného oddelenia bola táto úloha splnená. Táto úloha by 

mala pokračovať aj na budúci školský rok.  

            Pani vychovávateľka Hulínová sa starali aj o školskú kroniku. 

      

                               

 

Veľmi oceňujem estetizáciu tried a chodieb na 1.stupni. Pani učiteľky a p.vychovávateľky sú 

nesmierne kreatívne a prispievajú tak k zútulneniu školy.  

     

 

 

 

 

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.: 

 

V tomto školskom roku sme plnili hlavné úlohy:  

1. Projektové vyučovanie  

2. Inovácia vyučovania  
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3. Čitateľská gramotnosť  

4. Interné vzdelávanie členiek PK  

5. Monitorovanie výsledkov vzdelávania a ich analýza  

6.Spolupráca so špec. pedagogičkou, školskou psychologičkou, odbornými asistentkami  

Ad 1)  

Projekty  

5.roč. - V piatom ročníku sme pracovali najmä na disciplíne a sústredení počas práce na 

vyučovacích hodinách.  

6.roč. – Kniha bájok  

7.roč. – Kniha lásky (7.A), Ako vidíme naše mesto ( kniha 7.B)  

8.roč. – Maľované poznámky Banka lásky, báseň Mor ho!  

9.roč. – Ročenka absolventov, Rozlúčková akadémia  

Už po ôsmykrát si žiaci 9. ročníka vytvárali pamiatku na absolvovanie ZŠ. Z tejto prezentácie 

sa už stáva tradícia, ktorou sa žiaci lúčia so školou. Výstup si môžu prezrieť aj návštevníci 

webstránky školy. Pri spracovaní žiaci uplatňujú svoju tvorivosť, sebapoznávanie, hodnotenie 

seba i druhých, zručnosti pri práci s PC.  

2. IKT – inovácia vyučovania  

Vyučujúce mali priestor na zdokonaľovanie vo využívaní učebných portálov – Zborovňa, Alf, 

Datakabinet, Učíme na diaľku. Svoje schopnosti a zručnosti vo využívaní techniky sme si 

všetci – žiaci aj učitelia zdokonalili veľkou mierou práve pri využívaní online zoom hodín, 

ktoré ešte prebiehali v 1.polroku počas karantény jednotlivých tried, ako aj pri zadávaní 

domácich úloh, úloh na precvičovanie, úloh v rámci svojich projektov.  

3. Čitateľská gramotnosť  

K čítaniu s porozumením sme viedli žiakov najmä pri čítaní a práce s textom na hodinách 

literatúry a slohu, ale tiež na gramatike s dôrazom na čítanie zadaní úloh, čo sa ukazuje stále 

ako veľký problém.  

Na hodinách literatúry sme v tých triedach, kde to podmienky dovoľovali, venovali väčší 

priestor čítaniu textov, ktoré nie sú súčasťou učebníc literatúry. Deti čítali sami a potom 

odprezentovali svoje postrehy. Po prečítaní textu sa spoločne pokúsili kriticky hodnotiť text, 

postoje, udalosti, vlastnosti liter. postáv, vysvetliť prečítaný text z hľadiska osobného zážitku, 

posúdiť niektoré súvislosti textu a porovnať ich so svojím prežívaním v bežnom živote.  



 

 

 
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina 

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

 

 

- počas dištančného vzdelávania sme opäť veľký priestor v zadaniach venovali čítaniu s 

porozumením, tvorbe kariet s textom a úlohami na čítanie s porozumením  

- pozitívna je aj možnosť využívať so žiakmi knihy, ktoré nám pribudli v novozriadených 

príručných knižniciach na chodbách  

Mgr. Dobroňová pravidelne 1 hodinu literatúry venovala čítaniu kníh, ktoré si žiaci priniesli. 

Mgr.Čapeková zorganizovala na hodinách literatúry tzv. Čitateľskú dielňu s písomným 

výstupom ako formou projektu ( bibliografické údaje knihy, porozumenie textu, odpovede na  

vybrané otázky, stručný dej, uvažovanie nad vybranými pasážami textu, charakteristika 

postáv, atď.).  

Mgr.Labajová - tento rok som sa so žiakmi 5.ročníka sústredila najmä na budovanie 

disciplíny, normálnej pracovnej atmosféry a základov gramatiky, tým bolo o to menej 

priestoru na aktivity súvisiace s čítaním okrem textov v učebnici literatúry. Uvedomujem si 

ale o to viac potrebu pritiahnuť deti k čítaniu aj v úvode 2.stupňa, aby sme deti ako čitateľov 

na 2.stupni nestratili. Na 1.stupni boli zvyknutí čítať oveľa viac, čo súvisí s podmienkami a 

organizáciou výučby na 1.stupni a určite aj väčšou motiváciou a záujmom v tomto veku. S 

členkami PK vedieme debatu a skúšame formy aktivizácie čítania vo svojich triedach a 

plánujeme ich zintenzívniť.           

 

 PK matematika: 

 

úlohy PK:  

 

1. Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti                                                                     

2. Využívať prvky kritického myslenia vo vyučovaní 

3. Začleniť NŠFG do vyučovania                                                           

4. Realizovať projektové vyučovanie v každej triede a na každom    

     predmete.                                                

                                                                      

Ďalšie úlohy: 

o rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov zamerané na inovatívne metódy  

o zabezpečiť ochranu detí a žiakov pri používaní internetu, dostupné na: 

www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.ovce.sk  

o zvyšovať účinnosť vnútornej kontroly školy analýzou zistení v rámci  

     PK, formulovať konkrétne závery,  kontrolovať odstránenie zistených  

     nedostatkov, využívať rôzne formy hospitácií, vzájomné hospitácie                                             

- uskutočniť otvorené a komentované hodiny 

 
Predmet matematika: 

http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.ovce.sk/
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Vyhodnotenie zapojenia do súťaží:  

Z dôvodu pandemickej situácie COVID – 19, sa niektoré súťaže uskutočnili ešte online 

formou. Po uvoľnení opatrení na konci marca sa niektoré súťaže organizovali už prezenčne.  

 

PYTAGORIÁDA – OKRESNÉ KOLO: 

Naši úspešní riešitelia domáceho Pytagoriády boli pozvaní na okresné kolo Pytagoriády, ktoré 

bolo realizované online formou. Všetci účastníci súťažili v škole.  

V 2. polroku školského roka 2021/22 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády (online). 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÉ KOLO 

Okresné kolo matematickej olympiády pre kategorie Z6, Z7, Z8 sa konalo prezenčne dňa 

12.4.2022. V domácom kole vypracovali a odovzdali súťažné úlohy dvaja žiaci, ktorí boli 

pozvaní do okresného kola a stali sa úspešnými riešiteľmi aj v okresnom kole, čo je výborný 

úspech.  

 

MAKS:  

- korešpondenčná súťaž, žiaci riešia doma a posielajú výsledky priamo do Bratislavy. 

U nás sa súťaže zúčastnili 4 žiaci z 5.A triedy. Dostali po vyhodnotení súťaže diplomy 

a ceruzky. 

 

KLOKAN:  

- súťaž bola zrealizovaná na škole a zúčastnili sa jej žiaci prvého aj druhého stupňa. 

Žiakov druhého stupňa bolo zapojených 19 (5.A,B,C + 6.A,B + 7.A,B). Na konci 

súťaže a po vyhodnotení žiaci dostali účastnícky diplom, diplom úspešného riešiteľa, 

ceruzky, perá, ceruzky s motívom a tričká.  

Projekty: 

5. ročník:  

5.A, 5.B, 5.C: slovo (presnosť rysovania vybratého slova v stredovej a osovej súmernosti) – 

p.uč. Porubčanská 

6. ročník: 

6.A, 6.B – Môj vysnívaný pozemok ( využitie poznatkov z obsahov a obvodov štvorca, 

obdĺžnika, pravouhlého trojuholníka v praktických úlohách) – p.uč. Mravcová 
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7.ročník: 

7.A., 7.B – Moja izba (využitie poznatkov z obsahov rovinných útvarov a povrchu a objemu 

kvádra a kocky), Nakupovanie (využitie percent v praxi)  – p.uč. Mravcová, p.uč. 

Brestovanská 

 

8. ročník: 

8.A, 8.B – projekt Mandala (prepojenie individuálej kreativity s geometriou, vzájomná poloha 

kružníc) – p.uč. Mravcová, p.uč. Brestovanská 

 

9. ročník: 

9.A: Štatistický prieskum - individuálny projekt (zameraný na hlavné pojmy v štatistike) - 

p.uč. Brestovanská 

Mesto – skupinový projekt (žiaci mali zhotoviť maketu mesta – využili svoje vedomosti 

z tematického celku Telesá) - p.uč. Brestovanská 

9.B: štatistický prieskum (žiaci si vybrali a vytvorili otázku do ankety pre učiteľov a žiakov 

/odlišné/, zapísali štatistické údaje /š.j., š.s., š.z., n), vytvorili tabuľku /xi - čo skúmali, ni - 

početnosť, relatívna početnosť, %, stupne/, modus, medián, aritmetický priemer, rozsah). 

Svoje výsledky zobrazili a znázornili na kruhovom a stĺpcovom diagrame -  p.uč. 

Porubčanská 

 

Predmet informatika: 

 

Projekty za PK: 

Pracovali sme  podľa plánov Informatika 2.0. Programovanie prebiehalo online na stránke 

code.org. Žiaci programovali blokovo. Používali aj Micro:bity a s nimi sme stavali projekty 

podľa úrovne schopností. Na organizáciu takéhoto projektového vyučovania sme používali 

organizáciu práce Scrum, ktorá sa nám práve v oblasti zhotovovania žiackych projektov 

veľmi osvedčila. 

 

Do vyučovania sme zaradili aj prácu s pre nás novým grafickým programom Gimp, nakoľko 

sme pred tým používali Inkscape. Vytvárali sme plagáty a videá v online prostredí Canva v 

ročníkoch sedem až deväť. Čiastočne sme sa oboznámili aj s prostredím Office. Tu sme sa 

naučili používať mail v Outlooku a pracovať v zdieľanej prezentácii v online PowerPointe. 
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Žiaci na konci polroka absolvovali výstupný test digitálnej gramotnosti poskytovaný 

projektom Informatika 2.0. Veľkou výhodou je porovnanie vstupného testu zo začiatku roka s 

výstupným testom, pretože z neho sa dá veľmi pekne vyčítať, v ktorých oblastiach sa žiaci 

zlepšili, v ktorých nenastal žiaden progres a tým sa tejto oblasti treba viac venovať a v 

neposlednom rade je výborné, že sa na základe týchto výsledkov vieme porovnať v 

celoslovenským priemerom žiakov v dnom ročníku. S potešením môžem skonštatovať, že 

sme sa takmer vo všetkých oblastiach umiestnili nad celoslovenským priemerom. Rezervy 

vidíme v práci s grafmi a tabuľkami a taktiež v bezpečnosti na internete. Špeciálne by sme sa 

v budúcom roku chceli venovať hoaxom a fake news. Nakoľko táto oblasť je málo zastúpená 

v učive a na výsledkoch žiakov je vidieť akútnu potrebu s touto témou pracovať, budeme sa 

snažiť zorganizovať besedu s diskusiou na túto tému.  

V našom tíme informatikov je stála potreba sa vzdelávať. Pracujeme na vzájomnou 

vzdelávaní kolegov napríklad s spomínanom online prostredí Canva, ale snažíme si testovať 

aj úroveň digitálnych kompetencií napríklad v online IT Fitness teste pre pedagógov. 

 

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  súťaží. Organizovali školské 

i okresné kolá olympiád.  Žiaci boli úspešní v Pytagoriáde , ktorá  sa z dôvodu pandémie sa 

uskutočnila.on-line. Ostatné súťaže viď tabuľka. 

 

PK jazyk a komunikácia 

 

Projekty na hodinách CJ  

Člen PK 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč.  

N. Vydashenko -Môj dom, Moja rodina Moje obľúbené jedlo Čo som? Opis.  

O.Labajová -Jedálny lístok  

V.Kiššová- Môj byt Recept Môj deň  
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J.Beňusová- Recept, Pohľadnica  

A.Lalinská- Recept, Marec - mesiac knihy, Pohľadnica Marec - mesiac knihy  

Kvôli uvoľneným opatreniam z dôvodu pandémie, sa nám podarilo uskutočniť aj dve 

exkurzie. Žiaci a zúčastnili rôznych súťaží, kde boli úspešní. A nielen žiaci, ale aj pani uč. 

Vydashenko.  

Otvorená a komentovaná hodina, školenie na kritické myslenie a návšteva divadelného centra 

sa nekonali z časových a organizačných dôvodov.  

V budúcom školskom roku dôjde aj k úpravám počtu hodín cudzích jazykov. 

 

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 

 

                      

Klady:- spolupráca členov PK  

              zodpovedný prístup vedúcej PK 

Zápory:-  

            -slabšie komunikačné vedomosti žiakov 

            

           

 

PK Človek a hodnoty 

 

Projekty:  

Zadané projekty pre jednotlivé ročníky sa plnili priebežne aj druhý polrok. V rámci dejepisu 

boli v druhom polroku realizované projekty Slovenské národné obrodenie pre 8. ročník a pre 

geografiu v piatom ročníku to boli Typy krajín . V rámci náboženskej a etickej výchovy boli v 

druhom polroku realizované projekty zamerané na osvojenie si základných morálnych a 

náboženských hodnôt. Žiaci sa zúčastnili návštevy v pastoračnom centre na Hájiku.  

Boli realizované projekty pre 8. ročník z geografie : Poznaj kraje Slovenska a pre 9. ročník to 

boli Štáty Ameriky. Z dejepisu aj občianskej náuky sme realizovali projekty : pre piaty ročník 

a šiesty ročník to bol projekt „Sedem divov sveta“, v rámci OBN sme realizovali projekt v 

siedmom ročníku Svetové náboženstvá a v deviatom ročníku „Moja vlastná firma“ . Členovia 

našej PK sa aktívne realizovali aj v školskom projekte zameranom na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti.  

Kvôli pandemickej situácii neboli krúžky od začiatku šk.roka realizované Otvorená hodina sa 

nerealizovala z časových dôvodov, komentovanú hodinu prezentoval p.uč. Šimko z predmetu 

Geografia 
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Hlavné úlohy: 

1. Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti  

2. Realizovať projektové vyučovanie v každej triede a na každom predmete.  

3. Využívať IKT v čo najväčšom rozsahu na vyučovaní.  

4. Implementovať prierezové témy Štátneho vzdelávacieho programu do obsahu jednotlivých 

predmetov podľa možností.  

5. Prehlbovať diferencované vyučovanie  

 

    PK Teles. výchova a výtvarná výchova 

 

PK Umenie a kultúra a Zdravie a pohyb pracovala priebežne podľa stanoveného plánu, ktorý 

sme si určili na začiatku školského roka. V dôsledku uvoľňovania pandemických opatrení 

prebiehala v 2. polroku dištančná výuka už len jednotlivo po triedach a neskôr sa vyučovalo 

len prezenčne. 

    S uvoľňovaním opatrení sa postupne začali organizovať jednotlivé súťaže, do ktorých sme 

sa aj zapojili.  

    Výchovou k zdravému životnému štýlu sme sa snažili viesť žiakov podporou športových 

aktivít a zvýšeným pohybom. Keďže naša PK je orientovaná hlavne výchovným smerom, 

snažili sme sa uplatňovať progresívne metódy, ktoré sa zameriavali na rozvoj komunikačných 

schopností žiakov, motivačnými úlohami sme sa snažili podnecovať k aktivite žiakov, čo je 

viac než potrebné hlavne pri výchovných predmetoch. Na základe rozvíjania zručností žiakov 

sme ich viedli k sebauvedomeniu a k rozvoju nadania, či talentu. 

 

Hlavné úlohy:  
 rozvíjať u žiakov estetické cítenie, radosť z pohybu a vzťah k slovenským tradíciám 

 podporovať u žiakov zdravé sebavedomie a viesť ich k súťaživosti fair play  

 dodržiavať inovované učebné osnovy  

 

 

 

   PK  Človek a príroda 

Vyučovanie a projekty :  

Biológia:  
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5. ročník 

Snažili sme sa zaradiť do vyučovania čo najviac názorného vyučovania a práce 

s prírodninami, aby žiaci mali blízky kontakt s prírodou. Používali sme množstvo ilustračných 

obrázkov a videí a zaradili sme do vyučovania interaktívne materiály a elektronickú učebnicu 

s cvičeniami a aktivitami na upevnenie učiva. Zamerali sme sa aj na témy ochrany prírody, 

ochrany ohrozených druhov v prírode, zachovanie biologickej rovnováhy a diskutovali sme 

o viacerých ekologických témach. Absolvovali sme dve praktické aktivity podľa plánu - 

Pozorovanie častí organizmov pod mikroskopom - kde sme mikroskopom pozorovali krídlo 

a končatiny muchy a cvičili tak jeho použitie  a Poznávanie húb - žiaci pracovali s atlasom 

húb a na tejto hodine čítali text o zbere húb, z ktorého mali sformulovať vlastné pravidlá 

zberu húb. Takto žiaci cvičili tvorenie vlastných formulácií textu, pretože majú často problém 

vyjadriť svoje myšlienky v súvislých vetách. Pri téme Lesné dreviny sme absolvovali 

vychádzku, kde žiaci poznávali dreviny a vypĺňali jednoduchý pracovný list. Pracovali sme 

na projekte Lesný ekosystém, kde žiaci v skupinách spracovali túto tematiku. 

Zamerali sme sa  na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Žiaci vypracovali pracovné listy na 

témy Zmeny lesa, Vrstvy lesa, Význam lesných drevín, Zásady zberu húb. Pracovné listy 

obsahovali vždy pracovný text, ku ktorému bola aktivita rozvíjajúca niektorú zručnosť práce 

s odborným textom, napríklad doplnenie schémy, tabuľka, popis obrázka, vlastná formulácia 

textu a tvorenie otázok.  

 

6.ročník 

Diskutovali sme o rizikách nákazy v škole alebo v spoločnosti detí, o hygiene a prevencii 

výskytu pedikulózy a nákazy z jedla. Žiaci pracovali na projekte, ktorý sa prelínal aj do 

predmetov ANJ a VYV.   

7. ročník 

Absolvovali sme tri praktické cvičenia a úlohy  žiaci spracovali v podobe PPT prezentácie.  

8. ročník  

Praktickú aktivitu sme urobili iba jednu – Pozorovanie životných procesov na bunkách cibule. 

Druhú aktivitu Plesne máme naplánovanú po návrate 8.A z karantény, v ktorej boli od 

septembra 5x. Učivo sa počas dištančného vzdelávania vyučovalo najčastejšie cez zoom, 

niektoré učivá boli pridelené na Edupage kartách.  

Robili sme projekt Životné procesy baktérií, húb a rastlín, ktoré žiaci vypracovali 

individuálne cez PPT prezentácie.  

9. ročník  

Praktické aktivity sme tri a to Rozlišovanie minerálov a hornín, Pozorovanie vyvretých a 

premenených hornín a tretia bola Pozorovanie usadených hornín.  
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Robili sme projekt Svetové sopky, kde každý individuálne spracoval všeobecnú časť o 

sopkách a konkrétnu pridelenú svetovú sopku.  

Žiaci deviateho ročníka sa zapojili do Noci výskumníkov, kde v spolupráci s informatikovu 

robili aktivitu o Slnku. Žiaci robili niekoľko aktivít s textom v rámci prírodovednej 

gramotnosti.  

Na konci polroka sa naučili spolupracovať v skupine metódou Scrum na aktivite Scrum 

upratovanie. 

 

Chémia:  

 

7. ročník  

V siedmom ročníku plníme plán podľa časového harmonogramu.  

Mali sme tri laboratórne práce  

Projektovo v 7.B sme spracovali tému Voda skupinovou metódou Scrum a v 7.A to bol 

projekt tvorba kryštálu. 

 

8. ročník  

Postupujeme podľa plánu, kde veľa hodín bolo odučených dištančne zväčša cez zoom.  

Laboratórne práce sme robili zatiaľ dve. V siedmom ročníku nestihli urobiť filtráciu, tento rok 

sme ju zvládli a doplnili do plánu navyše.  

Druhú LP sme robili Dôkaz vzniku vodíka zo zinku s kyselinou chlorovodíkovou.  

Projekt sme mali individuálny o prvkoch periodickej sústavy a téma ozón bola spracovaná 

formou referátu.  

9. ročník  

Postupujeme podľa plánu.  

Zatiaľ sme stihli len jednu LP Neutralizáciu preloženú z predchádzajúceho šk. roka, lebo sa 

nestihla urobiť.  

Projektovo sme spracovali tému Zdroje uhľovodíkov, ich využitie a dosah na životné 

prostredie. Pri projekte žiaci pracovali s textom v rámci prírodovednej gramotnosti. 

 

 

Fyzika:  

1. PROJEKTY – EXPERIMENTY: 

Teoretické vedomosti boli dopĺňané praktickými domácimi a školskými experimentami ako 

sú: 

6.ročník  

 Výroba karteziánskeho potápača 

 Pozorovanie správania sa 3 rôznych kvapalín 

 Meranie objemu odmerným valcom 

 Výroba odmerného valca z plastovej fľaše 

 Meranie vitálnej kapacity pľúc pomocou vlastnoručne vyrobeného spirometra 

7.ročník  
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 Realizácia pomôcky – kalorimeter; 

 Výmena tepla medzi horúcou a studenou vodou; 

 Výmena tepla medzi kovmi a vodou; 

 Energetická hodnota potravín 

 

8.ročník  

 Zisťovanie ťažiska pri zmene vzájomného postavenia častí vlastného tela; 

 Otáčavé účinky sily 

 Projekt: Výroba optických prístrojov – Ďalekohľad, fotoaparát, periskop 

9.ročník 

 Výroba elektroskopu 

 Projekt: Pokusy z oblasti magnetických alebo elektrických vlastností látok, 

výroba kompasu 

 

2. OSTATNÉ: 

 Situácia na hodinách fyziky je primeraná danému spôsobu výučby. 

 Dištančné vzdelávanie, až na pár problémových žiakov, prebehlo dobre. Úlohy 

boli zadávané pomocou výučbových kariet doplnené o videohodiny.  Pre 

žiakov s problémami boli opätovne otvorené zadania na doplnenie. 

 Presun tematických celkov nie je potrebný, bez zmeny tem. celkov.   

 Na vyučovaní som u žiakov pozorovala častejšie nesústredenie sa na hodinách. 

Príčinu vidím v striedaní sa dvoch foriem výučby: prezenčnej a dištančnej, 

kedy dochádza k rozhádzaniu rytmu vzdelávania.  

 Skúsenosti z blokového vyučovania v 7. ročníku neviem vyhodnotiť a to 

vzhľadom na dištančné vzdelávanie. Pre budúci školský rok 2022-2023 

odporúčame 2-hodinovky ako blok v 7. ročníku. 

 

Environmentálna výchova 

 V rámci environmentálnej výchovy pod vedením p. učiteľa J. Šimka s podarilo uskutočniť aj 

tieto akcie: 

Využitie dažďovej vody a vody z jazierka na práce v záhrade 

Starostlivosť o jazierko a dažďovú záhradu 

Zriadiť kútiky živej prírody v triedach  (triedny učitelia + žiaci) 

Zber druhotných surovín (celoročne) 

Starostlivosť o areál školy 

 

Hlavné úlohy:- plnenie ŠKVP 

-zapájanie žiakov do súťaží a olympiád 

- projektová činnosť 

- využívanie dostupných pomôcok 

-plnenie inšpekčných úloh 

-vzdelávanie učiteľov  

Klady:- 

            -spolupráca členov PK 
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Zápory: -nedostatočne zapojenie žiakov do súťaží a olympiád 

 

Pedagogická dokumentácia/ŠKVP bol vypracovaný svedomite, ale niektoré nedostatky boli 

už v mesiaci september odstránené/, zápisnice PK boli vzorne vedené i odovzdané vždy 

načas. 

Poznatky z vyučovacích hodín: kladne hodnotím prípravu niektorých učiteľov na on-line 

hodiny a využívanie dostupnej techniky i pomôcok, využívanie pestrých vyučovacích foriem 

a metód práce so žiakmi v tomto prostredí, rozvoj jednotlivých kompetencií podľa PK. 

Kladne hodnotím i prácu niektorých učiteľov s integrovanými žiakmi na on-line vyučovaní 

i v období návratu na prezenčnú formu.  

Nedostatky vo vyučovacích hodinách vidím v stanovení cieľov hodiny ako i v samotnej 

motivácií žiakov. 

 

 

PK Človek a svet práce 

 

Projekty:  

V rámci predmetu Technika žiaci na základe technických výkresov a tiež nákresov 

oblečenia v triedach 6.ročníka, zhotovili rôzne výrobky z dreva, v 9. ročníku si žiaci 

urobili nákres totemu, ktorý následne vyhotovili a vyfarbili. 

BKP -  príprava formálneho spracovania prác žiakov, teoretická časť a  praktická časť.  

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka absolvovali Profesijné zručnosti rozdelení na dve 

skupiny. Nosnou časťou práce so školským psychológom bola diagnostika predpokladov 

pri voľbe strednej školy resp. povolania. 

 

Krúžky: neprebiehali 

Exkurzia:  Plánovaná exkurzia Bratislava Aurélium –vedecké centrum v mesiaci apríl sa 

uskutočnila, ale so zmeneným programom, nakoľko toto vedecké centrum bolo v termíne 

exkurzie, pretože sme to chceli spojiť s návštevou výstav na Inchebe zatvorené. Dňa 28.4. 

2022 bola teda zrealizovaná exkurzia Bratislava Incheba – výstavy Gastro, Autosalón, 

Cestovný ruch a návšteva Dopravného múzea v blízkosti hlavnej železničnej stanice 

v Bratislave pre žiakov 9.ročníka. V múzeu dopravy mohli žiaci vidieť historické vozidlá 

rôzneho charakteru a vývoj vozidiel značky Volkswagen. V rámci výstav na Inchebe 

videli žiaci nové vozidlá rôznych značiek, absolvovali ochutnávku rôznych jedál na 

výstave Gastro a dostali rôzne informácie o cestovnom ruchu nielen v rámci Slovenska. 

V rámci predmetu BKP žiaci pokračovali v  práci na svojich celoročných projektoch, 

avšak záujem o hodnotnú prácu na týchto projektoch zo strany žiakov bol v nižšej miere 

ako býval po iné roky. 

 

 

 

Podrobnejšie údaje v jednotlivých správach vedúcich PK. 
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Stav k 15.9.2021 

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

Počet tried 3 2 2 3 3 2 2 2 2 21 

Počet žiakov 63 46 45 67 65  56  51 52  58 503 

Z toho ŠVVP 0 5 6 4 
 

9 7 5 9 4 47 

Z toho ŠKD 52 37 41 29      159 

 

K 31.8.2022 

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

Počet tried 3 2 2 3 3 2 2 2 2 21 

Počet žiakov 64 47 46 68 66 59 51 52 58 511 

Z toho ŠVVP 0 5 5 3 
 

9 9 5 8 4 48 

Z toho ŠKD 51 37 40 12      140 

 

Na konci školského roka 2021/2022   navštevovalo školu  511 žiakov 1.- 9. ročníka.    

Plnoorganizovaná škola realizovala svoju činnosť v 21 triedach ZŠ a  6. 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 2022 sa uskutočnil aj zápis do 1.ročníka. Z daného počtu zapísaných žiakov 

vychádza, že otvoríme 3 prvé triedy. Jedna trieda bude so športovou prípravkou 

 

 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

   SPOLU 
DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet / % 

SAMOSTATNÉ  

73 zap.               
61 do 1.roč. 

26/ 35,62% 6/ 8,22% 0/0 
      
     3 triedy   

 

 

  

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

Každý žiak 9. ročníka (spolu 55, plus 3 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 6 žiakov, 18  žiakov je prijatých  na SŠ s obchodným zameraním, na 
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poľnohospodárske školy 7 žiakov, , 3 žiaci na technické a dopravné SOŠ,  20 žiakov na SOŠ 

stavebné  a iného zamerania. Celkovo je na študijné odbory /4 roky/ prijatých 53 žiakov, tj. 

94,6% (z toho na gymnáziá 6 žiakov = 10,7%) a na učebné odbory /3 roky/ spolu 3 žiaci, tj. 

5,3% žiakov, 3 žiaci  sú mimo SR, ale prijímacie pohovory na Slovensku robil len jeden a ten 

je zahrnutý aj do celkovej štatistiky. 

   

Prehľad o rozmiestnení žiakov 9. ročníka ZŠ k 28.6. 2022 

 

 

Gymnáziá                        spolu dievč. 

v  o k r e s e 

Žilina 
  

      651028 
Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, 

Žilina                                 
2 1 

      651025 Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina                                             4 2 

 S p o l u   Gymnáziá                       6 3 

    

    

Umelecké školy                  spolu dievč. 

v  o k r e s e 

Žilina 
  

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

Žilina                               
2 2 

 S p o l u   Umelecké školy                 2 2 

    

    

Poľnohospodárske, 

lesnícke SOŠ 
 spolu dievč. 

v  o k r e s e 

Žilina 
  

      655101 SOŠ poľ. a sl. na vid., Predmestská 82, Žilina                                  7 5 

 S p o l u   Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ 7 5 

    

Ekonomické, 

obchodné SOŠ       
 spolu dievč. 

v  o k r e s e 

Žilina 
  

      656303 SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina                                            3 3 
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      656112 Súkr. SOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, Žilina                                       4 2 

      656110 Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina                                     4 4 

      656003 Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina                                           6 5 

mimo okres 

Žilina 
  

      656401 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca                   1 0 

 Spolu Ekonomické, obchodné SOŠ       18 14 

Technické, 

dopravné SOŠ        
 spolu dievč. 

v  o k r e s e 

Žilina 
  

      658001 SOŠ dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina                                          2 0 

Mimo okres 

Žilina 
  

      368601 SOŠ Letecko-technická, Trenčín 1 0 

 S p o l u   Technické, dopravné SOŠ        3 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 

      653008 Súkromná SOŠ, Saleziánska 18, Žilina                                            3 0 

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

      658302 Stredná odborná škola elektrotechnická 4 0 

mimo okres 

Žilina 
  

      654504 
SPŠ inf. technológií, Nábrežná 1325, Kysucké 

Nové Mesto                         
4 0 

      653201 
SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové 

Mesto                               
2 0 

 S p o l u   SOŠ ostatné                    20 1 

    

mimo Slovenska  spolu dievč. 

      659600 Mimo Slovenska                                                                            2 0 

 S p o l u   mimo Slovenska 2 0 

    

                              Počet žiakov končiacich ZŠ 58 25 
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žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

Stav k 30.6.2022 

5. ročník:  Sára Mária Sabolová (5.A) – Gymnázium sv. Františka z Assisi 

                   Tomáš Hrobák (5.B) – Gymnázium Varšavská 

6. ročník:  Kristián Sádecký (6.A) – SOŠ stavebná 

                   Ján Szczypiński ( 6.B)  - SOŠ stavebná              

8.ročník : Kristína Popluhárová (8.B)  – Gymnázium T. Ružičku (bilingválne štúdium) 

 

Z 8. ročníka bol prijatý jeden žiak na bilingválne štúdium, 2 žiaci – na SOŠ – dvojročné 
štúdium zo 6.ročníka. 2 žiaci z  5. ročníka, boli prijatí na osemročné gymnáziá. 
 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2021/2022 

 

Škola bola plne organizovaná s ročníkmi 1.- 9. Bolo vytvorených 21 tried s počtom žiakov 

503, z toho 238 dievčat. Počet žiakov so ŠVVP bolo 47 žiakov a 1 žiak zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Oslobodených od povinnosti dochádzať do školy z dôvodu 

plnenia si povinnej školskej dochádzky v zahraničí bolo 11. Školu navštevovalo aj 5 

cudzincov a 7 žiakov inej národnosti ako slovenskej (3 české a 2 ukrajinská a 2 iná).  

Na konci školského roka 2021/22 prospelo 496 žiakov, neprospelo 7, nehodnotení 8, 6 žiakov 

opakuje ročník. Slovným komentárom boli ohodnotení 446 (okrem 1. ročníka). Opravnú 

skúšku realizovalo 17 žiakov. Zhoršenú známku zo správania 2., 3. a 4 stupňa mali 7 žiaci.  

Celkový počet vymeškaných hodín za školu 65 034, z toho 622 neospravedlnených.  

Školu v prírode absolvovalo 147 žiakov a lyžiarsky kurz 37 a bol využitý štátny príspevok. 

Boli vytvorené 4 záznamy o riešení šikanovania na škole v sledovanom školskom roku. V 

školskom klube v 7-mich oddeleniach pracovalo 164 žiakov.  

V školskom roku 2021/2022 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 12 školských úrazov a 1 registrovaný. Najčastejšie miesta úrazov sú triedy, 

chodby.. Boli zaevidované 2 pracovné úrazy a 1 zaregistrovaný.  

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

ktoré sú hradené osobne učiteľmi.  
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V školskom roku 2021/2022 sme mali na škole 48 žiakov individuálne integrovaných žiakov, 

z toho 13 žiakov bolo na prvom stupni a 35 žiakov na druhom stupni.  

Na1. stupni pracovali 4 asistentky a na 2.stupni pracuje s integrovanými žiakmi 5 asistentiek 

učiteľa. Asistentky učiteľa poskytujú pomoc integrovaným žiakom so ŠVVP, pomáhajú im s 

pochopením učiva, vyrábajú pre žiakov rôzne pomôcky, doučujú ich. Svoju prácu vykonávajú 

zodpovedne a sú pre žiakov veľkou oporou.  

Na začiatku školského roka boli vypracované v  spolupráci s triednymi učiteľmi Individuálne 

vzdelávacie programy (IVP). IVP boli  konzultované aj so zákonnými zástupcami 

integrovaných žiakov.  

V priebehu školského roka  špeciálne pedagogičky  pracovali so žiakmi aj individuálne 

formou reedukačných cvičení, ako aj kooperatívnou formou priamo na vyučovacích hodinách. 

Všetky písomné práce mali integrovaní žiaci vypracované podľa IVP.  Špeciálny pedagóg pre 

2. stupeň vyučoval špecifický predmet  RŠF (rozvíjanie špecifických funkcií) u žiaka 

8.ročníka s vývinovými poruchami učenia.  

Od septembra sme začali svojpomocne ako škola, budovať multisenzorickú Snoezelen 

miestnosť pre žiakov so ŠVVP, hlavne s poruchami autistického spektra, poruchami 

správania, poruchami pozornosti, psychosomatickými a emočnými problémami. V priebehu 

roka špeciálny pedagóg 2. stupňa  a asistentka absolvovali 2 školenia zamerané na prácu so 

žiakmi v multisenzorickom prostredí – Snoezelen I a Snoezelen II.  

2- krát týždenne pracovali špeciálne pedagogičky s 2 skupinami predškolákov z MŠ 

Petzvalova. Viedli sme prípravný kurz na lepšie zvládnutie 1.ročníka, zameraný na rozvíjanie 

fonematického uvedomenia s využitím metódy Eľkonina a metódy Sfumato. Pomáhali pri 

zápisežiakov do 1. ročníka. 

V mesiaci apríl až máj sme s Mgr. Oravcovou viedli 2 x do týždňa kurz slovenského jazyka 

pre ukrajinských žiakov.  

Škola odoslala podklady pre žiadanie asistentov v školskom roku 2022/2023. Žiadali sme o 9 

asistentov k 28 žiakom. Prostredníctvom úspešného projektu  Nadačného fondu Mobis 

nadácie Pontis sme získali projekt na vytvorenie relaxačno-terapeutickej miestnosti, ktorý 

bude zrealizovaný v prvej polovici ďalšieho školského roka . 

Špeciálne pedagogičky  uskutočnili depistáž u žiakov 1. a 2.ročníka, zameranú na diagnostiku 

čítacích a písacích schopností, s cieľom identifikovať žiakov s možnými vývinovými 

poruchami učenia. Zúčastnili  sa hodín čítania, analyzovali sme písomné práce žiakov, 

skonzultovali sme naše zistenia s triednymi učiteľkami a odporučili ďalší postup práce so 

žiakmi.  

 Špeciálna pedagogička, spolu so školským psychológom a školským sociálnym pedagógom  

sa v tomto školskom roku zapojili do projektu VUDPAP – Koordinácia školských 

podporných tímov.  
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V priebehu školského roka absolvovala školská psychologička  so žiakmi 111 individuálnych 

či skupinových stretnutí – diagnostika, poradenstvo, vypĺňanie individuálnych dotazníkov, 

testovanie všeobecných rozumových schopností a pod. Zúčastnila  sa na 9 vyučovacích 

hodinách, kde som pozorovala správanie žiakov a ich interakciu s učiteľmi a triednym 

kolektívom. Žiaci deviateho ročníka prvý krát v prvom polroku pokračovali v predmete 

Profesijné zručnosti a ôsmaci až v druhom polroku (51 hodín). Konzultácii o výsledkoch 

diagnostiky, ktorá bola súčasťou tohto predmetu  absolvovala s 19 rodičmi a žiakmi. Pre 

jedného žiaka ôsmeho ročníka, ktorý prišiel z Ukrajiny som preložila pomocou prekladača 3 

dotazníky do ukrajinského jazyka. V jednom prípade absolvovala za prítomnosti triednej 

učiteľky krízovú intervenciu po úmrtí matky žiačky na covid.  

Žiakov prvého a druhého stupňa  oboznámila školská psychologička  s existenciou a 

činnosťou CAN hliadky. Členovia CAN hliadky našej školy sa stretli 1 krát. V októbri sa 

zúčastnila stretnutia členov CAN hliadok žilinských základných škôl na Mestskom úrade a 

ďalšieho stretnutia v máji v Detskom krízovom centre Náruč.  

V rámci prevencie sociálno-patologických javov viedla na prvom stupni 102 a na druhom 

stupni 49 hodín preventívnych aktivít rôzneho druhu, spolu 151 hodín. Okrem prevencií do 

plánu práce so sociálnou pedagogičkou aktuálne zaradili aj problematiku príchodu žiakov z 

Ukrajiny. Pohovorov s rodičmi bolo 38, na ktorých dostali poradenstvo najmä vo výchovných 

problémoch alebo boli informovaní o možnostiach inej pomoci. Rodičia žiakov z Ukrajiny 

boli informovaní o školskom podpornom tíme a o možnosti spolupráce s ukrajinským 

psychológom v prípade potreby.  

Individuálnych konzultácií s učiteľmi alebo s odbornými zamestnancami bolo 51. Učiteľky 1. 

stupňa a vychovávateľky absolvovali aktualizačné vzdelávanie Efektívna komunikácia v 

rozsahu 10 hodín (každá skupina samostatne). V marci školský psychológ  učiteľom pripravil 

workshop na tému starostlivosti o duševné zdravie. S učiteľkami štvrtého ročníka  

spolupracovala na vytváraní nových kolektívov z dôvodu vzniku triedy so športovou 

prípravou. Spoločne s digitálnou koordinátorkou vypracovali projekt Duševné zdravie 

učiteľov cez Nadáciu Orange, ktorý nám žiaľ nebol schválený. 

Sociálna pedagogička pracovala s deťmi v školskom roku kombinovanou formou.  

Komunikovala so zákonnými zástupcami žiakov, ktorí si nie práve vzorne plnili svoje 

povinnosti. spolupracovala s UPV aR, SPOaK, MU, Políciou, Centrom pre rodinu. Počas 

školského roka absolvovala aj adaptačné vzdelávanie, ktoré ukončila na konci školského roka. 

Po návrate žiakov na prezenčnú formu priamo pracovala so žiakmi individuálne. Sociálnu 

klímu zisťovala po návrate na prezenčnú formu aj v niektorých kolektívoch  na 2. stupni ZŠ. 

Po 

 Po vyučovaní viedla sociálno- pedagogickú činnosť s vybranými žiakmi s menej podnetného 

prostredia. Viedla aj preventívne programy zamerané na pocity, stres a klímu v triede. 

V 1. ročníku bol realizovaný program Zippyho kamaráti, ktorí vzhľadom na pandemickú 

situáciu bol prerušený. Počas roka sa uskutočnilo 25 stretnutí so zákonnými zástupcami. 

  Celému tímu : školským špeciálnym pedagogičkám Mgr. Zuzane Oravcovej, 

Mgr. Lucii Bočovej Šulganovej, sociálnej pedagogičke Mgr. Zuzane Macháčovej a Mgr. 

Zuzane Sapietovej patrí veľká vďaka za podporu zamestnancov , žiakov i zákonných 

zástupcov 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 - 

22 21 1 študujúca 

v zahraničí  

19 19 -  

             20 18 1 neprospel 

1 študujúci 

v zahraničí 

 

   

 Výsledky externých meraní –  Testovanie  

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu spojenú s dištančným vzdelávaním sa T9 2021 

uskutočnilo len na vybraných školách. Naša ZŠ patrila do vybranej vzorky . 

 

T5 2021 neuskutočnilo ani v posunutom termíne. 

 

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. 63+2       63        61% 64,1% 69,2% 71,4% 

9r. 55+3 55 53,2% 58,3% 59,1% 58,2% 

 

 

 

 

 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2021/2022 

 

 

 Škola postupovala podľa  školského vzdelávacieho programu i schválených učebných 

plánov MŠ SR.  

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 a novovzniknutými 

usmerneniami a rozhodnutiami MŠ VVaŠ SR , UVZ súvisiacimi s pandemickou situáciou, ale 

aj materiálmi ŠPU v pandemickej situácii a usmerneniami MŠVVaŠ SR týkajúcich sa 

ukrajinských detí. 

 Pedagogická rada schvaľovala hodnotenie predmetov na začiatku školského roka. 

Individuálne zmeny boli schvaľované pre ukrajinských žiakov, ktorým bol zabezpečovaný aj 

jazykový kurz. 
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 Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

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

 

V školskom roku 2021/2022 pracovalo na ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina nasledovný 

počet zamestnancov: 

31 pedagógov na plný úväzok 

4 pedagógovia na kratší pracovný úväzok 

6 vychovávateľov 

1 výchovný poradca 

1 školský psychológ 

1 sociálny pedagóg 

2 školský špeciálny pedagógovia 

9 asistentov učiteľa 

 

25 prevádzkových zamestnancov z toho: 

1 ekonómka ZŠ 

1 tajomníčka 

10 upratovanie a údržba 

9 školská jedáleň 

1 digitálny koordinátor 

1 správca PC siete 

1 PO 

1 BOZP 

 

 

 
             

 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku  

 

V školskom roku 2021/2022 bola celková úroveň odbornosti vyučovania 97,39% 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa predmetov 
   

      Ročníky 1. - 4. 
     

      
Predmet Spolu hodín 

            Vyučovanie 

odborne % neodborne % 

SLJ 83 83 100,00% 0 0,00% 

ANJ 44 44 100,00% 0 0,00% 

MAT 42 42 100,00% 0 0,00% 

INF 10 10 100,00% 0 0,00% 

PVO 7 7 100,00% 0 0,00% 

PDA 8 8 100,00% 0 0,00% 
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VLA 8 8 100,00% 0 0,00% 

ETV 3 3 100,00% 0 0,00% 

NBV 11 11 100,00% 0 0,00% 

PVC 5 5 100,00% 0 0,00% 

HUV 10 10 100,00% 0 0,00% 

VYV 15 15 100,00% 0 0,00% 

TSV 25 25 100,00% 0 0,00% 

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

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

            

            

            

            

  277   100,00%     

       

Ročníky 5. - 9. 
      

       

Predmet 
Spolu 
hodín 

Vyučovanie 
 

odborne % neodborne % 
 

slov.jazyk 53 53 100,00% 0 0,00% 
 

matematika 55 55 100,00% 0 0,00% 
 

fyzika 12 12 100,00% 0 0,00% 
 

chémia 11 11 100,00% 0 0,00% 
 

biológia 17 17 100,00% 0 0,00% 
 

nemecký jazyk 14 14 100,00% 0 0,00% 
 

ruský jazyk 18 18 100,00% 0 0,00% 
 

dejepis 14 14 100,00% 0 0,00% 
 

geografia 15 14 93,33% 1 6,67% 
 

anglický jazyk 63 63 100,00% 0 0,00% 
 

občianska náuka 8 8 100,00% 0 0,00% 
 

etická výchova 6 4 66,67% 2 33,30% 
 

naboženská výchova 11 11 100,00% 0 0,00% 
 

informatika 21 16 76,20% 5 23,81% 
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ekológia 2 2 100,00% 0 0,00% 
 

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

technika 21 20 95,24% 1 4,76% 
 

profesijné zruč. 4 4 100,00% 0 0,00% 
 

hudobná výchova 9 9 100,00% 0 0,00% 
 

výtvarná výchova 11 6 54,55% 5 45,45% 
 

telesná výchova 36 32 88,89% 4 11,11% 
 

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

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

RŠF 1 1 100,00% 0 0,00% 
 

sova 3 3 100,00% 0 0,00% 
 

SPOLU 413   95,00%   5,00% 
 

        

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

       

za školský rok 2021/2022 

 

Škola má vypracovaný plán profesijného rozvoja ZŠ Námestie mladosti 1 na 4 roky, ktorý 

postupne upravovaný a aktualizovaný do jednoročných plánov.  

 

V školskom roku 2021/2022 sme realizovali na škole: 

 

 - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 1. a 2. stupňa s dôrazom na 5. ročník s externým 

mentorom školy , zamestnancom ŠPU:   

    Mgr.  V. Grohovou  v prezenčnej aj online forme: Didaktická kaviareň 1, 2 

-    Didakticko reflektívne komunity – protokoly – s riaditeľkou školy- všetci zamestnanci 

 

- vzdelávanie v jednotlivých skupinách – v rozsahu 10h / rok: 

 

 Pani učiteľky, asistenti 1. stupňa  a odborní zamestnanci sa zúčastnili aktualizačného 

vzdelávania: 

Mgr. Zuzana Sapietová, školský psychológ:  Efektívna komunikácia  / 10h/ 

 

ŠKD:  

Mgr. Zuzana Sapietová, školský psychológ:  Efektívna komunikácia  /10h/ 

 

2.Stupeň: 

 

Scrum - spôsob organizácie práce v skupine Mgr. Mária Oršulová /2h/     

Artefiletika Mgr. Miriama Kotríková /2h/     
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Environmentálna výchova na hodinách Mgr. Jozef Šimko/2h/     

Ako sme na tom s digitálnou gramotnosťou a ako ďalej? Mgr. Mária Oršulová/2h/     

Kooperačné techniky Mgr. Katarína Čapeková /2h/ 
    

 

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

v auguste 2021. 

 

 

 Prebiehajúce formy vzdelávania: 

 

adaptačné vzdelávanie: 3x asistent / 3x neukončené – presun do ďalšieho školského roka /, 1x 

kaplán , 1x učiteľ NAV/ ukončené  v júni 2022/ 

 

Inovačné:  

3x  VUDPaP- koordinácia podporného tímu 

1x digitálny koordinátor 

1x DRK 

1x personalizované vyučovanie 

 

- Snowzelen miestnosť – asistent+ špeciálny pedagóg 

Okrem toho sa zamestnanci školy zúčastňovali individuálne workshopov a školení podľa 

záujmu a ponuky. 

 

 

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. 

Tento školský rok bol poznačený pandemickými opatreniami proti šíreniu Covid 19. Preto sa 

niektoré akcie z plánu ŠPZ neuskutočnili, iné – naopak vyplynuli z aktuálnej spoločenskej 

situácie a priam sa ponúkli.  

1. Humánnosť, výchova v duchu vzájomnej úcty a dôvery  

Takýmito akciami napríklad bola potravinová zbierka na pomoc ukrajinským utečencom, 

ktorú zorganizoval Mgr. J. Šimko, zber šatstva a rôznych potrebných vecí pre ukrajinské deti, 

ktorú zorganizovala sociálna pedagogička Z. Macháčová.  
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Niekoľko učiteľov sa zapojilo do celoslovenskej výzvy vyhlásenej Komenského inštitútom 

„Učitelia pečú zdravotníkom“ a upiekli vianočné dobroty členom Záchrannej zdravotnej 

služby. Aspoň takto sme vyjadrili podporu a úctu k ich obetavej práci v dobe pandémie.  

24.9. sme sa zapojili do verejnej zbierky pre pomoc nevidiacim a slabozrakým s názvom 

„Biela pastelka“.  

22.11.-26.11. sa uskutočnila na škole materiálna zbierka pre opustených psíkov. Žiaci 

priniesli množstvo diek, uterákov, hračiek, granúl, pamlskov. Veci poputovali do Žilinského a 

Považského útulku. Veľké poďakovanie patrí p. uč. Šolekovej.  

Škola sa zapojila do podpory našich slovenských olympionikov na ZOH v Pekingu 

výtvarnými prácami našich žiakov.  

Už tradične vo februári prostredníctvom Valentínskej pošty zdôrazňujeme význam a 

dôležitosť kladných medziľudských vzťahov ( 14.2.). Jednotlivé aktivity sú u žiakov veľmi 

obľúbené (relácia v rozhlase, školská pošta, darčeky).  

3.B sa 21.3. zapojila do „Ponožkovej výzvy“, ktorá sa spája s podporou Svetového dňa 

Downovho syndrómu.  

K formovaniu kladného vzťahu ku škole a vyučujúcim zo strany rodičov i detí prispel určite i 

Zápis žiakov do 1. ročníka (6.,7.a 8.apríla).  

Každoročne sa zapájame do humanitárnych akcií, akou je napr. Deň narcisov – 28.4. V tento 

deň sa na našej škole vyzbieralo a na konto Ligy proti rakovine odoslalo 235,3 €. Veľká 

vďaka za zorganizovanie zbierky patrí Mgr. M. Oršulovej.  

V mnohých triedach žiaci s láskou pripravovali darčeky svojim mamám a ockom k ich 

sviatku – 8.5. a 19.6.  

2. Zlepšovanie kvality životného prostredia, formovanie vzťahu k nemu  

Žiaci prostredníctvom akcií ŠPZ i počas tohto polroka získali množstvo environmentálnych 

poznatkov, zážitkov a skúseností. Tieto sa podieľali na formovaní ich vzťahu k životnému 

prostrediu.  

Z environmentálnej témy - témy prispôsobenia sa ľudstva zmenám klímy na Zemi - vychádza 

i náš projekt „Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax“. V záhrade je 

vysadených 26 stromov s priemerom kmeňa 12 cm. Záhrada priaznivo ovplyvňuje klímu v 

blízkosti školy, zberné jazierko je zdrojom pozorovacích aktivít žiakov, v záhrade žiaci 

rozvíjajú svoje pracovné zručnosti, formujú vzťah k prírode okolo nás, i relaxujú.  

Potešenie z vyvýšených záhonov majú obzvlášť žiaci 1. stupňa, ktorí sa s veľkou radosťou 

starajú o rastliny.  

Výukový program ŠOP Varín „ Veľké šelmy a klimatická zmena“ bol určený vybraným 

triedam na 2. stupni. Ďakujeme i touto cestou Mgr. M. Balciarovej zo ŠOP vo Varíne za 

inšpiratívnu a pútavú prednášku.  
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Škola nesie titul Zelená škola, tento jej bol udelený 28.6.2018.  

Významnou akciou bol Deň Zeme. 22.4.2022 sa celá škola zapojila do čistenia sídliska.  

25.4. boli na chodbe pri pódiu pripravené pre žiakov 1. stupňa zaujímavé aktivity.  

Poznatky žiakov o životnom prostredí človeka a nutnosti jeho ochrany pomáhali utvárať i 

rozhlasové relácie ku: Dňu vody (22.3.), Dňu Zeme (25.4.).  

V zimných mesiacoch sme prikrmovali v areáli našej školy vtáctvo. Na kŕmidlách sme 

pozorovali stehlíky, sýkorky, drozdy.  

V rámci Mesiaca lesov sa 27.4. pre tretiakov a štvrtákov uskutočnili besedy s MVDr. P. 

Majtánom o lese, lesných zvieratách a starostlivosti o ne. Beseda mala medzi žiakmi veľký 

ohlas.  

Už tradične si naši štvrtáci merajú sily v oblasti poznatkov o prírode na Prírodovednom kvíze  

(2.5.).Nad svojimi rovesníkmi zvíťazili žiaci 4.B, na druhom mieste sa umiestnili zástupcovia 

4.C a poslední boli žiaci 4.A.  

4.A a 4.B si v triede založili „Motýliu farmu“ a sledovali vývin motýľa – babôčky 

bodliakovej. Päť jedincov starostlivo prikrmovali a potom vypustili na kvety v dažďovej 

záhrade.  

Vzťah k prírode formujeme i prostredníctvom pobytov detí v školách v prírode. Počas 

turnusov si v peknom prírodnom prostredí pobyt užívali žiaci 2., 3. a 4.ročníka (máj, jún).  

Separovanie druhotných surovín bolo ovplyvnené pandémiou. Za dva školské roky sa v 

zberovej miestnosti nazbieralo:  

Papier 1 971 kg  

Batérie 150 kg  

Zberom 1 971 kg papiera sme zachránili pred vyrúbaním približne 33 stromov.  

3. Výchova k zdraviu a k zdravému životnému štýlu  

K utuženiu zdravia už tradične prispievajú pobyty žiakov v škole v prírode (1. – 4. roč.), 

lyžiarsky kurz žiakov 7. ročníka.  

Čoraz viac žiakov získavame pre šport.  Na 1. stupni máme triedu so športovou prípravou  vo 

všetkých ročníkoch.  Triedam so športovou prípravou sa hodinách TSV venujú tréneri. Od 

septembra otvárame v 5. ročníku triedu  so športovou prípravou zameranú na basketbal a 

hádzanú.  

Zapojili sme sa do projektu EYOF 2022, na 2. stupni mal veľký úspech Olympíjsky deň.  
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Mnohé triedy sa v septembri zapojili do Európskeho týždňa turistiky.  

Počas pandémie niektoré tr. učiteľky hodiny odučili netradične – v rámci myšlienok „Učíme 

sa vonku“.  

Volili sme pobyt vonku zámerne (kvôli pandémii), šlo o akcie: Zimné radovánky na snehu ( v 

rámci ŠKD), Šarkaniáda (1.st.), turistické vychádzky ( ŠKD) a výlety na chatu (4.B), jesenná 

vychádzka (Koalky).  

V máji a v júni sa uskutočnili ozdravné pobyty detí v školách v prírode (2., 3. a 4. ročník).  

S cieľom upevniť a zdokonaliť praktické skúsenosti pri poskytovaní prvej pomoci a možnej 

záchrane zdravia našich žiakov sa 8 zamestnancov našej školy zúčastnilo 3-dňového 

zdravotníckeho školenia.  

 

 

Škola v školskom roku podala nové projekty.  

Sme zapojení do  projektu Otvorená škola a Duálne vzdelávanie- ŠIOV.   

V rámci projektu Pomáhajúce profesie 2 na škole pracuje do augusta roku 2022 -5 asistentov 

učiteľa. 1x špeciálny pedagóg a 1x  školský sociálny pedagóg.  

V rámci projektu Zelená škola sme sa zapojili už do tretej výzvy na získanie vlajky. Toho 

času sme ukončili prvý rok výzvy.  

 

 Pracovali sme na projekte EU Čítanie- brána k poznaniu, v ktorom riešime množstvo 

problémov. 

  V spolupráci s nadáciou Pontis  boli úspešní v projekte Snoezelen miestnosť, ktorú budeme 

realizovať v prvej polovici školského roka 2022/2023.  V spolupráci s OZ Hájik deťom sa 

nám podarilo zapojiť do realizácie  projektu triednych knižníc triedach 1. stupňa. 

 

Pokračujeme v realizácii projektu: Škola inkluzionistov 

Pokračujeme v spolupráci s firmou Siemens v rámci duálneho vzdelávania.  

 

Spolupracovali sme na projektoch s Mestom Žilina: Odborné učebne, Školský areál,  

Prístrešok  pre bicykle, 

 

Naďalej spolupracujeme s PF  Žilinskej univerzity, s  PF Univerzity Konštantína Filozofa v 

Nitre ako Cvičná škola. 

 

 

 

 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

 

Počas pandemického roku škola nemala inšpekciu ŠŠI. 
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 Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy   

 

Základnej škole v šk. r. 2021/22 boli poskytnuté grantové dotácie:  

- Milan Delinčák – BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina – 604,95 €  

- Nadácia PONTIS – projekt Relaxačno-terapeutická miestnosť – 2 550,- €  

 

V šk. roku 2021/2022 sa investovalo najmä do:  

- nákupu interiérového vybavenia (mobilné laboratórne stoly, koberce)  

- nákupu učebníc  

- vybavenie relaxačnej učebne  

- nákup výpočtovej techniky (notebooky, počítače, routery...)  

- nákupu učebných pomôcok (odpaľovacia pec, hrnčiarsky kruh)  

- opravy strechy  

- oprava steny na budove školy  

- ochranných a dezinfekčných prostriedkov spojených s pandémiou COVID-19, vrátane 

čističiek vzduchu  

 

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

- rekonštrukcia kanalizačných rozvodov v školskej kuchyni  

-oprava  dvojitého schodiska – vstup k budove školy 
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- protipožiarne dvere 

- rekonštrukcia toaliet – doplnenie  imobilného WC 

- pomoc pri rozvodoch a výmene podlahy v poslednej nutnej odbornej učebni- fyziky 

Toto sú len najnutnejšie investície, ktoré škola potrebuje, ale pre nedostatok finančných 

prostriedkov zatiaľ nie je možné investovať do uvedených opráv a rekonštrukcií.   

           

Škola datuje svoju činnosť od roku 1991. Od spustenia športového pavilónu do prevádzky 

v roku 2011 si škola buduje meno aj v športovej oblasti. Napriek tomu, ešte je úplne 

dostavaná. Škole chýba posledný  pavilón a športový areál min. s atletickou dráhou na 

školskom pozemku.  

 
          

   Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia.   
 

Zriadiť funkciu digitálneho koordinátora na škole a tým plniť úlohy vyplývajúce z nášho 

projektového zámeru IT akadémie od septembra 2021.  

Pokračovať v rozbehnutých projektoch EU a MŠ VVaŠ a iných úspešných projektoch školy.  

Pokračovať v interných vzdelávacích aktivitách. Sústrediť pozornosť na prípravu športovej 

triedy od 5. ročníka ZŠ.  / povinnosti školy vyplývajúcich zo zákona  138/2019 

o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky 361/2019 MŠVVaŠ SR/ 

 

1. Pri plnení úloh a realizácii cieľov projektu: Čítanie -brána k mysleniu sme 

realizovali extra hodiny Matematiky, slovenského jazyka   pre 4. a 9. ročník 

a Brány k projektom pre 8. ročník aj v rámci dištančného vzdelávania. Bola to pre 

nás výzva. Taktiež aj počas dištančného vzdelávania p. učiteľky pracovali 

v Kluboch , či už on -line alebo prezenčne. Neboli vzhľadom na pandemickú 

situáciu realizované krúžky.  V júni 2022 nemáme spracované ŽOP zaslané RO. 

V júni sme boli opätovne nútení požiadať o predĺženie projektu do októbra 2023.  

2. Projekt Pomáhajúce profesie 2. – školský rok 2021/2022 prešiel do 2 roku činnosti 

, čím sme zachovali 5 pracovných miest asistentov a 2 odborných zamestnancov.  

Od júla 2022 sa MPC premenovalo na NIVAM. 

3. Projekt – Zelená škola- prijali sme tretiu výzvu na získanie vlajky. Absolvovali 

sme prvý prípravný rok. 

4. Projekt EYOF 2022- letný Európsky olympijský festival Banská Bystrica / aktívna 

účasť na výzvach žiakov aj učiteľov školy/ 

5. Interné vzdelávanie: Počas celého školského roka prebiehali vzdelávania. Učitelia 

a odborní zamestnanci boli rozdelení do 3 skupín, ktoré absolvovali vzdelávania 

v rozsahu 10h/ školský rok / každý pedagogický a odborný zamestnanec. 
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Celoročne sme spolupracovali s externou mentorkou ŠPU / práca s textom/. 

Vykonávali sme DRK v ktorých sme riešili problémy didaktického jadra. 

Interne sme vypracovali a odskúšali  adaptačný program pre žiakov 5. ročníka. 

 

6. Spropagovala sa  trieda  so športovou prípravou v 5. ročníku. Uskutočnili sa 

skúšky a prijali sa žiaci do danej triedy. 

7. Úprava RUP- ako príprava na školský rok 2022/2023 

 

Pozitíva školského roku 2021/2022 

 

- aktivita pomáhajúceho tímu pri začlenení deti zo vzdelávacími potrebami do  

edukačného procesu v rámci dištančného vzdelávania 

- pomoc pri začlenení žiakov z UA- začlenenie, materiálna pomoc, zbierky, 

jazykový kurz, práca s rodičmi,  

- flexibilita všetkých učiteľov a odborných zamestnancov súvisiaca s prechodmi na 

krátkodobé  dištančné vzdelávanie – práca na kultúre školy 

- Zvládanie termínov a úloh v rámci projektov napriek  trvajúcej pandemickej 

situácii, 

-  Dovybavenie učební v rámci projektu odborných učební-  PC technika, softwer, 

hartwer 

-  Dohoda v rámci ukončenia diskusií a úprava ŠKVP od septembra 2022 – 

s dôrazom na 1. stupeň : nový predmet, trieda so všeobecnou športovou prípravou. 

- Potreba  vytvorenia pozície koordinátora osobnostného rozvoja / od sept. 2022/ 

-  Škola sa zapojila do pilotného ročníka : Oceňovania Pallas Athena- 

sebahodnotenie školy /externá spätná väzba / 

 

Negatíva školského roka 2021/2022 

 

- Nečinnosť alebo nepromtnosť riadiacich orgánov niektorých projektov a s tým 

súvisiaci nedostatok financií  

- rôzne názory na trvanie pandemickej situácie  u zákonných zástupcov 

i zamestnancov školy 

- vyťaženosť a únava zamestnancov školy 

-  jazyková bariéra hlavne mladých učiteľov pri začlenení detí z Ukrajiny 

- Problémy opätovného „ nakopnutia“ žiakov a učiteľov – post Covidový syndróm 

 

 Školský rok 2021/2022 bol pokračovaním  predchádzajúcich dvoch pandemických 

rokov, ale s postupným uvoľnením celoplošných opatrením a ich presunom do jednotlivých 

tried. To vyžadovalo veľkú flexibilitu nielen učiteľov a žiakov ale aj rodičov.  Do toho 

zasiahli aj udalosti spojené s inváziou na UA / špeciálna vojenská operácia Ruska/ a masový 

príchod utečencov. 

   

 Škole  sa darilo 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 
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správach. Poďakovanie  patrí  tento školský rok všetkým pedagogickým a odborným 

zamestnanom. 

Vďaka patrí  Daniele Ozimy, Barbore Boguskej, Márii Oršulovej, Sylvii Turekovej, 

a Andrei Rabčanovej. Za  akcie ŠPZ realizované aj počas pandémie / práca na záhrade... 

úprava hriadok, kosenie záhrady, sadenie kvetov/ si zaslúži ocenenie jej koordinátorka Mgr. J. 

Weizettelová a všetci ktorí sa pričinili. Za prácu školského koordinátora ENV a projektu 

Zelená škola- Mgr. Jozef Šimko a prácu koordinátora drogovej prevencie Mgr. Andrei 

Rabčanovej. Za 1. Stupeň oceňujem prácu D. Ozimy.  Oceňujem prácu vychovávateliek ŠKD, 

hlavne Janky Hulínovej ktorá suplovala učiteľku 1. ročníka.  Ďakujem pedagógom a školskej 

psychologičke za kvalitne pripravené interné aktualizačné vzdelávania.  

 

Ďakujem za aktivitu v práci na projektoch: 

Čitateľská gramotnosť:  Veľmi si vážim prácu projektového tímu a ďakujem za 

spracovanie systematických tabuliek a systému spracovania a kontroly výkazov  K. 

Čapekovej a M. Oršulovej. 

 

Projekt nadácie Pontis:  Z. Oravcovej a L. Bočovej Šulganovej. 

Všetkým  zamestnancom skladám poklonu za odvedenú prácu, flexibilitu a  za 

prezentáciu školy. 

Za organizačné zručnosti oceňujem kolegov triednych  9. ročníka, ktorí zvládli   nacvičiť 

a zorganizovať kvalitnú rozlúčku so školou v spolupráci s   Evou Vavríkovou, Máriou 

Oršulovou, ktoré zabezpečovali zvukovú techniku.  Poďakovanie patrí Oľge Labajovej a M. 
Pistovčákovej, M. Hlavajčíkovej  za prezentáciu školy a koordináciu článkov a fotografií 
o pestrom dianí v škole, ktoré zasielala do Žilinského večerníka, novín MY a Školskej redakcie 
TASR. 
 Vďaka patrí aj p. riaditeľke  Mestskej knižnice za prvý rok spolupráce.   

 

V školskom roku 2021/2022 v  rámci  systému hodnotenia zamestnancov si  spomedzi seba 

zvolili svojich ocenených. 

  Oslava dňa učiteľov bola v tomto školskom roku zrealizovaná ako poďakovanie za 

spoluprácu v situácii Covid v ŠJ s cateringom.  Bol vytvorený foto dokument odovzdania 

ocenení. Za pedagogických a odborných zamestnancov ocenenie prevzali:   Mgr. Daniela 

Ozimy, Ing. Viola Kiššová, Adriana Marušiaková. Za nepedagogických zamestnancov 

ocenenie prevzala Anna Gajdošová 

 

V júni 2022 bol zorganizovaný  nultý ročník behu RNDr, Dagmar Stoilovej, na ktorom sa 

zúčastnili žiaci 2. stupňa vrátane niektorých pedagógov . Z tejto úspešnej akcie bude 

vytvorená na návrh žiakov a učiteľov každoročná spomienková akcia. Poďakovanie za túto 

akciu ako súčasť celoročného  projektu EYOF patrí Mgr. Márii Oršulovej, B. Boguskej, 

Sylvii Turekovej, Miriame Kotríkovej.  

V rámci daného projektu sme sa stali víťazmi 3 výziev a naši žiaci spolu s učiteľom sa 

zúčastnili  sprievodných akcií -olympiády mládeže v Banskej Bystrici. 
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