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11..  ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  II DDEENNTTII FFII KKAAČČNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  

11..11    ÚÚDDAAJJEE  OO  ŠŠKKOOLLEE  

ÚDAJE O ŠKOLE 

Názov školy Základná škola Martina Kukučína 
Adresa školy SNP 1199/36, 026 01  Dolný Kubín 

Telefónne čísla školy 
sekretariát:          043/5862540 
riaditeľka školy: 043/5862960, 0915955575 
vedúca ZŠS:       043/5823149 

Internetová adresa školy www.zsmkdk.sk  
Elektronická adresa riaditeľa školy riaditelka@zsmkdk.sk  

Zriaďovateľ školy 
Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1, 
026 01  Dolný Kubín 

11..22  ÚÚDDAAJJEE  OO  VVEEDDÚÚCCII CCHH  ZZAAMMEESSTTNNAANNCCOOCCHH  ŠŠKKOOLLYY  

ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

FUNKCIA MENO, PRIEZVISKO, TITUL 
Riaditeľka školy Katarína Števonková, Mgr. 
ZRŠ pre 1. stupeň + ŠKD Anna Horáková, PaedDr. 
ZRŠ pre 2. stupeň Katarína Kováčová, Mgr. 
ZRŠ pre 2. stupeň + šport+CVČ Jana Michaligová, Mgr. 
Vedúca zariadenia školského stravovania Mária Somolová 

22..  ÚÚDDAAJJEE  OO  RRAADDEE  ŠŠKKOOLLYYAA  PPOORRAADDNNÝÝCCHH  OORRGGÁÁNNOOCCHH  ŠŠKKOOLLYY  

22..11  GGRREEMMII ÁÁLLNNAA  RRAADDAA  

GREMIÁLNA RADA  

Poradný zbor 

riaditeľka školy 
zástupcovia riaditeľky školy 
vedúca ZŠS 
účtovníčka 
špeciálny pedagóg 
výchovní poradcovia 
koordinátori prevencie 
vedúci MZ (1. stupeň) 
vedúci PK (2. stupeň) 

22..22  VVEEDDÚÚCCII   PPKK  AA  MMZZ  

METODICKÁ RADA ŠKOLY 
Vedúci PK a MZ 

MZ 1. –2. ročník Mária Tomášová, Mgr.  

MZ 3. –4. ročník Erika Zvadová, Mgr.  
MZ ANJ 1. – 4. ročník Bibiána Juríková, PaedDr.  
PK SJL Mária Belková, Mgr.  
PK ANJ – NEJ - RUJ Anna Lachová, Mgr.  
PK DEJ – GEO Jaroslav Kržka, Mgr. 
PK OBN – ETV – NAV Martin Rázga, PaedDr.  
PK MAT – FYZ –INF Iveta Kvapilová, Ing.  
PK BIO – CHEM - TECH  Martina Bednárová, RNDr.  
PK VYV – HUV Renáta Tomagová, Mgr.  



                                            ZZÁÁKKLLAADDNNÁÁ  ŠŠKKOOLLAA  MMAARRTTIINNAA  KKUUKKUUČČÍÍNNAA  11119999//3366,,  002266  0011  DDOOLLNNÝÝ  KKUUBBÍÍNN  

 

 

5 

 

PK TEV  Bukna Ivan, PaedDr.  
MZ ŠKD  Jarmila Šulejová 
MZ CVČ Jana Michaligová, Mgr.  

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO  
1. stupeň Lenka Durajová, PaedDr. 
2. stupeň Oľga Babicová, Mgr.  

KOORDINÁTORI PREVENCIE  
1. stupeň Lenka Durajová, PaedDr. 
2. stupeň Oľga Babicová, Mgr. 

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG 
1. a 2. stupeň Dana Teličáková, PaedDr. 

KOORDINÁTORI ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY  
1. stupeň Danica Lakoštíková, Mgr.  
2. stupeň Jaroslav Kržka, Mgr.  
ŠKD Eva Ďaďová 

KOORDINÁTKOOOORI REGIONÁLNEJ VÝCHOVY  
1. stupeň Jana Grobarčíková, Mgr. 
2. stupeň Martin Rázga, PaedDr. 
ŠKD Zdenka Čierna 

KOORDINÁTORI FINAN ČNEJ GRAMOTNOSTI 
1. stupeň Eva  Bojnáková, Mgr.  
2. stupeň Iveta Kvapilová, Ing. 

KOORDINÁTORI ČITATE ĽSKEJ GRAMOTNOSTI 
1. stupeň Miriam Halamčeková, Mgr.  
2. stupeň Božena Nosková, Mgr. 

VEDENIE ŠKOLSKEJ KRONIKY 
 Renáta Tomagová, Mgr.  

  

22..33  RRAADDAA  ŠŠKKOOLLYY  

22..33..11  ZZlloožžeenniiee  RRaaddyy  šškkoollyy  

  

  

RADA ŠKOLY 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/ delegovaný za... 
  1. predseda:         Juraj Kvietok, Ing.  

rodičov 
 

  2. podpredseda:   Rudolf Salcer, Ing.  
  3.                          Milada Chlebovcová, Bc.  
  4.                          Ján Čillík 
  5.                          Miriam Halamčeková, Mgr. 

pedagogických zamestnancov 
  6.                          Jaroslav Kržka, Mgr.  
  7.                          Mária Jurigová ostatných zamestnancov 
  8.                          Miroslav Dráb, Mgr. 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa –  
Mesta Dolný Kubín 

  9.                          Juliana Gregová, MUDr.  
10.                          Matúš Lakoštík, Mgr.  
11.                          Nella Michalicová, Mgr.  
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22..44  RROODDIIČČOOVVSSKKÁÁ  RRAADDAA  

RODIČOVSKÁ RADA 
Trieda Meno, priezvisko, titul Trieda Meno, priezvisko, titul 

1.A Erika Kubašeková, Mgr. 5.C Katarína Šablatúrová, Mgr. 
1.B Michal Mazalán 6.A Milada Chlebovcová, Bc. 
1.C Zuzana Butvinová, MUDr. 6.B Mariana Mudroňová 
1.D Michaela Červeňová 6.C Ján Čillík 
2.A Katarína Dobias, Mgr. 6.D Miroslava Murgašová, Mgr. 
2.B Eva Mikulová 7.A Zuzana Katreniaková, Mgr. 
2.C Lenka Vonšáková 7.B Katarína Chylová 
2.D Henrieta Terenová 7.C Ján Šefárik 
3.A Juraj Kvietok, Ing. 7.D Monika Butková Kucbelová 
3.B Zuzana Retišáková 8.A Miriam Kubačková, Mgr. 
3.C Miroslava Pétryová 8.B Jozef Buľák 
4.A Vladimír Dibdiak 8.C Ján Chylka 
4.B Páltiková Katarína, Ing. 9.A Martina Kereškényiová 
4.C Hornová Alena, Ing. 9.B Katarína Holubová 
5.A Jana Havlíková, MUDr. 9.C Jana Mjartanová, Ing. 
5.B Mária Glejteková   

22..55    ŽŽII AACCKKYY  PPAARRLLAAMMEENNTT  

ŽIACKY PARLAMENT 
Predseda: Samuel Poláček 
Podpredseda: Ema Chlebovcová, Olívia Gvoždiaková 
Tajomníčka parlamentu: Dominika Žáčiková 
Čestný predseda: Katarína Števonková, Mgr.  
Zástupca učiteľov: Martin Rázga, PaedDr.  
Zástupca triedy:  4.A Lucia Kupčuláková Zástupca triedy:  7.A Viktória Žatkuľáková 
Zástupca triedy:  4.B Naďa Olexová Zástupca triedy:  7.B Ema Smolková 
Zástupca triedy:  4.C Šimon Polák Zástupca triedy:  7.C Martina Mesárošová 
Zástupca triedy:  5.A Karolína Kampošová Zástupca triedy:  7.D Lucia Hrdličková 
Zástupca triedy:  5.B Jakub Lábik Zástupca triedy:  8.A Naďa Šimeková 
Zástupca triedy:  5.C Alex Šablatúra Zástupca triedy:  8.B Roman Butkaj 
Zástupca triedy:  6.A Ema Chlebovcová Zástupca triedy:  8.C Samuel Poláček 
Zástupca triedy: 6.B Slávka Dobošová Zástupca triedy: 9.A Antónia Marettová 
Zástupca triedy: 6.C Dávid Červík Zástupca triedy: 9.B Rebeka Pšenáková 
Zástupca triedy: 6.D Dominika Žáčiková Zástupca triedy: 9.C Soňa Kvietková 

 
 
Aktivity žiackeho parlamentu počas školského roka  2016/2017: 
 

- zasadali sme pravidelne každý mesiac počas celého školského roka, 
- pracovali sme pod vedením Samuela Poláčeka z 8. C triedy, 
- zápisnice zo stretnutí a dochádzku mala na starosti Dominika Žáčiková zo 6. D triedy, 
- podieľali sme sa na tradičných akciách školy a pomáhali pri organizovaní akcií pre 

žiakov I. aj II. stupňa našej školy, 
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- riešili sme aktuálne problémy žiakov a učiteľov (skrinka dôvery), 
- referovali sme poslancom o pripravovaných akciách školy, 
- propagovali sme zber papiera, farebný týždeň, školský časopis na webe, 
- starali sme sa o hrob T. H. Florina, ktorý máme pod patronátom, 
- podieľali sme sa na už tradičnom pasovaní prvákov, 
- pomáhali sme pri tradičnej akcii Vitaj, Mikuláš!, kde predseda parlamentu v prestrojení 

obdarúval deti sladkosťami, 
- pripravil sme tradičný Vianočný bazár, ktorého výťažok 140 eur opäť poputoval na 

detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou v  Dolnom Kubíne, 
- sumu s darovacím listom sme odovzdali osobne primárke oddelenia MUDr. Dudášikovej 

a prezreli sme si priestory, kde liečia malých pacientov, dostali sme aj spätnú väzbu 
o využití finančných prostriedkov, 

- v spolupráci s vedením školy sme zorganizovali 7. žiacky ples s tancom, hudbou, 
súťažami a tombolou s atraktívnymi cenami, 

- aktualizovali sme fotografiami webovú stránku školy, 
- riešili sme problém nedostatočnej účasti niektorých zástupcov tried na zasadnutiach, 
- zapojili sme sa do projektu Arwancovo bez predsudkov, ktoré organizuje nezisková 

organizácia Arwa a ZŠ Komenského Kňažia, počas dvoch stretnutí sa 12-členný tím za 
Kukučínovo aktívne zapájal do aktivít, v rámci projektu sme vyrobili tri informačné 
klipy: DISKRIMINÁCIA, KYBERŠIKANA, NEHEJTUJ a absolvovali sme s nimi 
vyučovacie hodiny občianskej náuky v triedach. 

- zúčastnili sme sa na zasadnutí Rodičovskej rady, kde sme prezentovali výsledky našej 
práce a porozprávali o našej činnosti, priblížili sme prostredníctvom fotografií aj 
najzaujímavejšie akcie školy, do ktorých  sa zapojili aj členovia parlamentu. 
 

33..  ÚÚDDAAJJEE  OO  ŽŽII AAKKOOCCHH  ŠŠKKOOLLYY  

33..11  PPOOČČEETT  ŽŽII AAKKOOVV  

POČET ŽIAKOV v šk. r. 2016/2017 

I. 
st

up
eň

 

TRIEDA  
Počet 
žiakov 

chlapci dievčatá KNV  ENV ETV  ŠKD  

1.A 21 11 10 9 5 7 oddelenie 
Počet 
žiakov 

1.B 18 10 8 9 3 6 1. 28 
1.C 21 12 9 10 8 2 2. 29 
1.D 21 14 7 13 3 5 3. 27 
4 81 47 34 41 19 20 4. 27 

2.A 17 9 8 14 1 2 5. 29 
2. B 18 10 8 6 5 7 6. 30 
2. C 18 9 9 12 4 2 7. 30 
2. D 19 11 8 13 0 6 8. 29 

4 72 39 33 45 10 17  229 
3.A 25 13 12 14 5 6   
3.B 25 17 8 12 4 9   
3.C 24 13 11 8 11 5   

3 73 43 31 34 20 20 Počet odkladov PŠD 
4. A 19 10 9 11 8 0 Návrhy 11 
4. B 18 10 8 12 4 2 vydané rozhodnutia 11 
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4. C 17 8 9 15 2 1  

3 54 28 26 38 14 3  

14 tried 281 157 124 158 63 60  

II.
 s

tu
pe
ň
 

5.A 19 9 10 8 6 5  

5.B 24 13 11 13 7 4  

5.C 31 15 16 16 6 9  

3 74 37 37 37 19 18  

6.A 18 7 11 9 6 3  

6.B 17 11 6 12 3 2  

6.C 24 14 10 8 13 3  

6.D 25 15 10 11 11 3  

4 84 47 37 40 33 11  

7.A 18 6 12 11 6 1  

7.B 21 17 4 13 2 6  

7.C 16 12 4 6 6 4  

7.D 16 5 11 10 3 3  

4 71 40 31 40 17 14 
 

8.A 19 10 9 10 6 3  

8.B 23 14 9 8 11 4  

8.C 24 14 10 9 5 10  

3 66 38 28 27 22 17  

9.A 26 19 7 20 3 3  

9.B 27 11 16 14 7 5  

9.C 25 11 14 17 3 5  

3 78 41 37 51 13 13  

17 tried 373 203 170 195 104 73  

33..22    PPOOČČEETT  ŽŽII AAKKOOVV  ZZAAPPÍÍ SSAANNÝÝCCHH  DDOO  11..  RROOČČNNÍÍ KKAA  

Deň zápisu 19.-20.4.2017 
Počet zapísaných detí 89 

z toho chlapcov 51 
dievčat 38 

Odklad povinnej školskej dochádzky 7 
Rímskokatolícka náboženská výchova 48 
Evanjelická náboženská výchova 20 
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Etická výchova 21 
Zapísaní z vlastného obvodu 64 
Zapísaní z iných obvodov 25 

33..33RROOZZMMII EESSTTNNEENNII EE    ŽŽII AAKKOOVV  99..,,88..  AA  55..    RROOČČNNÍÍ KKAA  NNAA  SSTTRREEDDNNÉÉ  ŠŠKKOOLLYY  VV  ŠŠKK..  RROOKKUU  
22001166//22001177  

33..33..11  RRoozzmmiieessttnneenníí  žžiiaaccii   99..  rrooččnnííkkaa  

Školy Odbory Spolu 
GYMNÁZIUM  18/10 
Gymnázium D. Kubín  13/7 
Gymnázium- bilingválne štúdium 
D.Kubín 

 3/2 

Gymnázium sv.Andreja 
Ružomberok 

 1/1 

Športové gymnázium B. Bystrica  1/0 
Obchodná akadémia D.Kubín  4/3 
Škola úžitkového výtvarníctva   5/5 
ŠUV Ružomberok reklamná tvorba, textilné výtvarníctvo 3/3 
Spojená škola-SUŠ Nižná grafický dizajn 2/2 
Konzervatórium Žilina spev 1/1 
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA 
ŠKOLA Dolný Kubín  

 4/3 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ   4/0 
SPŠ Martin  mechatronika 1/0 
Spojená škola-SPŠ Tvrdošín  elektrotechnika 3/0 
STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA 

 42/15 

SOŠ letecko-technická Trenčín  1/1 

SOŠ lesnícka Tvrdošín 
mechanizácia pôdohospodárstva, operátor lesnej 
techniky 

2/0 

SOŠ obchodu a služieb D. Kubín 
hotelová akadémia (11), murár, kuchár (1), 
kozmetik (2), kaderník (1), hostinský (1) 

18/11 

Súkromná SOŠ D. Kubín 
 kaderník, kozmetik (1),operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby (1) 

3/2 

SOŠ polytechnická D. Kubín 
mech. nastavovač (3), mech.stroj. zariadení (2), 
nástrojár (1), autoopravár 
(2),mech.mechatronik(2),mech.elektrotechnik(1) 

11/0 

SOŠ elektrotechnická L. Hrádok informačné a sieťové technológie (1) 1/0 
SOŠ dopravná Martin mechanik elektrotechnik 2/0 
SOŠ poľnohosp. Žilina veterinárne zdravotníctvo a hygiena 1/1 
SOŠ stavebná Žilina mechanik hasičskej techniky 1/0 
SOŠ polytechnická Ružomberok mechanik strojov a zariadení 1/0 
SOŠ technická Námestovo mechanik nastavovač 1/0 
SPOJENÁ ŠKOLA  1/0 
Spoj. škola Nižná mechanik elektrotechnik 1/0 
SPOLU: Žiaci 9. ročníka 79/37 
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33..33..22  RRoozzmmiieessttnneenníí  žžiiaaccii   88..  rrooččnnííkkaa  

GYMNÁZIUM   2/2 
Súkromné gymnázium bilingválne ANJ Sučany 1/1 
Gymnázium- bilingválne štúdium  D.Kubín 1/1 

33..33..33  RRoozzmmiieessttnneenníí  žžiiaaccii   55..  rrooččnnííkkaa  

GYMNÁZIUM   9/6 
Gymnázium P.O.H Dolný Kubín 8-ročné 6/4 
Cirkevná SŠ-gymnázium D.Kubín 3/2 

 

44..  HHOODDNNOOTTEENNII EE  VVÝÝCCHHOOVVNNOO--VVZZDDEELLÁÁVVAACCII EEHHOO  PPRROOCCEESSUU  

  44..11  PPRROOFFII LLÁÁCCII AA  ŠŠKKOOLLYY  

  
Pre našu školu je špecifická jej čiastočná profilácia. Na 2. stupni je zriadených 8tried 

s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Žiaci v týchto triedach  sa venujú  atletike, 
futbalu, volejbalu dievčata ľadovému hokeju. Preto je dôležitá spolupráca školy s jednotlivými 
športovými oddielmi v meste, nakoľko sa tu spája reprezentácia školy s reprezentáciou mesta. 
Naši žiaci dosiahli v tejto oblasti nemalé výsledky, čo dokazujú získané umiestnenia 
v okresných, krajských, oblastných, ale aj celoslovenských súťažiach. 

 
Vo všetkých ročníkoch sa vyučovalo podľa štátneho a školského vzdelávacieho 
programu:  

 
STUPEŇ UČEBNÝ VARIANT 

1. stupeň 3.- 4. ročník Štátny a školský vzdelávací program 
 1.-2. ročník  Inovovaný školský vzdelávací program 
2. stupeň 7.- 9. ročník Štátny a školský vzdelávací program 
 5.-6. ročník  Inovovaný školský vzdelávací program 

5.- 9. ročník 
UP pre triedy so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej, 
futbal, atletiku a volejbal dievčat 

 
 Zo strany pedagógov je zrejmá sústavná snaha o používanie inovačných foriem, 
metóda programov vo vyučovacom procese, a to:  
- aplikáciou prvkov tvorivo-humanistickej výchovy vo vyučovaní, 
- využívaním foriem a metód kritického myslenia – projekty Združenia Orava, 
- uplatňovaním prvkov demokracie vo vzdelávaní a aktivít projektu Krok za krokom, 
- dodržiavaním detských práv a slobôd, 
- odstraňovaním bariér v komunikácii, riešením problémov, tolerantnosťou k názorom 
 druhých, 
- zapojením žiakov do  spolurozhodovania – žiacky parlament, 
- elimináciou a odstraňovaním negatívnych a patologických javov v správaní žiakov 
 v dôslednom uplatňovaní zásad projektu Škola podporujúca zdravie, 
- preventívnymiprogramami Peer program, Cesta k emocionálnej zrelosti, Nenič svoje múdre 

telo. 
Rozvinutá je aj mimoškolská činnosť – Školský klub detí, Školská knižnica, Centrum 
voľného času, Občianske združenie KUKUČÍNKA. 
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 Školský vzdelávací program Škola úspešného životaje orientovaný na žiaka, rešpektuje 
jehoindividuálne potreby a osobné zvláštnosti. Umožňuje efektívnu profesionálnu 
a premyslenú prácu učiteľa, ktorý vo svojej činnosti používa moderné prvky pedagogiky. 
V škole budeme rozvíjať tvorivosť a súčasne zohľadňovať všetky možnosti, ktoré život 
ponúka. Škola má rozvíjať žiaka všetkým potrebným pre jeho úspešný  a radostný život.  
Výchova a vzdelávanie v ZŠ M.Kukučína Dolný Kubín má  ciele,ktoré vychádzajú zo :   
1. strategických cieľov školy, 
2. štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu 
(Škola úspešného života), 
3. podmienok a výsledkov školy, analýzy stavu, 
4. pedagogicko-organizačných pokynov na školský  rok 2016/2017, 
5. inšpekčných zistení a opatrení, 
6. pripomienok a návrhov zamestnancov školy,  pripomienok a návrhov žiackeho parlamentu,  
 stanovísk a odporúčaní MsÚ. 
  

44..22  SSTTRRAATTEEGGII CCKKÉÉ  CCII EELLEE  ŠŠKKOOLLYY  NNAA  ŠŠKKOOLLSSKKÝÝ  RROOKK  22001166//22001177  

  
NNaajj ddôôlleežžii tteejj ššíímmii   cciieeľľmmii   zzáákkllaaddnnééhhoo  vvzzddeelláávvaanniiaa  vv  nnaaššeejj   šškkoollee  ssúú::  

 
- umožniť žiakom osvojiť si stratégie učenia  a motivovať ich pre celoživotné učenie, 
- komplexne pripravi ť každého žiaka na cestu osobným a profesijným životom, 
- vychovávať proeurópsky orientovaných, sebavedomých ľudí, ktorí dokážu obhájiť svoje 

názory a rešpektovať názory druhých, 
- daťžiakom kvalitnú počítačovú gramotnosť, kvalitnú komunikačnú gramotnosť nielen  
 v materinskom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch, 
- rozvíjaťv žiakoch pocit národnej hrdosti, vzťah k národným  a regionálnym tradíciám   
a kultúre, 
- pestovať a rozvíjať pozitívny vzťah  k športu, k pohybu  a športovým hrám, 
- podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu, kritickému mysleniu, 

k riešeniu problémov, 
- viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii, 
- rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy svoje i druhých, 
- pripravovaťžiakov na to, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné  

osobnosti, aby dokázali uplatňovať svoje práva a plnili si svoje povinnosti, 
- vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, v zaobchádzaní s inými 
ľuďmi a v rôznych životných situáciách, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, 
k okoliu i k prírode 

- viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným, ich kultúram a duchovným hodnotám, 
učiť ich žiť s ostatnými ľuďmi, 

- učiť  žiakov aktívne  rozvíjať a chrániť fyzické, duševné i sociálne zdravie a byť zaň  
zodpovedný. 

    
  Celková naša koncepcia vychádza z toho, že cieľom školy je prispieť k výchove 
zodpovedného, sociálne tolerantného občana vybaveného základnými vedomosťami, 
schopnosťami a zručnosťami.  
 Škola by mala byť zaujímavá a prinášať  žiakom radosť z úspechu, pretože úspech je 
veľkou hnacou silou v živote človeka. Úspešný človek  má dosť sily pomáhať druhým, 
obohacuje svoje okolie, lepšie zdoláva prekážky. Úspešný život sa však nedá vytvoriť bez 
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dobrej klímy, v ktorej dieťa vyrastá. V škole sa zameriame na estetiku prostredia, 
medziľudské vzťahy, pozitívne školské tradície, pocit istoty a bezpečia.  
 

  44..33  NNAAPPLLNNEENNII EE  PPLLÁÁNNUU  PPRRÁÁCCEE  
  

Výchova a vzdelávanie v školskom roku 2016/2017 boli zamerané na rozvoj osobnosti žiaka, 
na výchovu k zdravému životnému štýlu so zreteľom na hodnotovú orientáciu žiakov, na rozvoj 
kľúčových kompetencií vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu. 

Práca bola plánovaná, ročný plán práce vychádzal z dlhodobej stratégie školy pripraviť žiakov 
čo najlepšie na ďalšie štúdium, na život a prácu tak, aby mal žiak praktické spôsobilosti, zručnosti 
a schopnosti. Plán práce  bol konkretizovaný v mesačných plánoch, ktoré vytváralo vedenie školy 
spolu s MZ, PK, koordinátormi protidrogovej prevencie, environmentálnejvýchovy,ŠPZ, výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, špeciálnym pedagógom, výchovnými  poradcami, vychovávateľkami  
ŠKD, trénermi  a vedením RR.Boli rešpektované odporúčania z POP na školský  rok 2016/2017. 

V práci sme dodržiavali učebné osnovy a vzdelávacie štandardy, ktoré boli rozpracované 
v TVVP jednotlivých predmetov a ročníkov tak, aby žiaci získali štandardami predpísané vedomosti 
a praktické zručnosti. Pedagógovia aplikovali do praxe aktivity projektov:  
- Otvorená škola 
- Krok za krokom, Správaj sa normálne 
- Strom života, Zelená škola 
- Škola podporujúca zdravie 
 
Žiaci mali možnosť voľby vo vyučovaní cudzích jazykov 
- prvý aj druhý cudzí jazyk - NEJ,ANJ, RUJ – v  6., 7., 8. a 9. ročník. 

 

55..  VVÝÝCCHHOOVVNNOO--VVYYUUČČOOVVAACCII EE  VVÝÝSSLLEEDDKKYY  
 
V školskom roku 2016/2017 boli všetky predmety na 1. stupni aj 2. stupni klasifikované,  

hodnotené známkou, vrátane výchov. 

55..11  DDII DDAAKKTTII CCKKÉÉ  HHRRYY,,  ÚÚČČEELLOOVVÉÉ  CCVVIIČČEENNII AA,,  PPOOHHYYBBOOVVÉÉ  VVÝÝCCVVII KKYY  

55..11..11  DDiiddaakkttiicckkéé  hhrryy  

Didaktické civčenia pre žiakov 1. stupňa  sa uskutočnili  28. júna 2017. Zamerané boli na tematické 
celky: 
- Zdravotná výchova - starostlivosť o svoje telo, hygienické návyky, správna výživa, základy prvej 

pomoci pri úrazoch,  
- Dopravná výchova - bezpečnosť a správanie sa na cestách, dopravné značky, správanie sa  

v dopravných prostriedkoch,  
- Ochrana prírody - chránené rastliny, živočíchy, triedenie odpadu,  
- Orientácia v teréne - svetové strany, orientácia v prírode, okolie obce.  
Obsah didaktických hier bol rozčlenený do jednotlivých ročníkov v súlade s učebnými    
osnovami predmetu Ochrana človeka a prírody. 

55..11..22  ÚÚččeelloovvéé  ccvviiččeenniiaa--  OOČČAAPP  ((  OOcchhrraannaa  ččlloovveekkaa  aa  pprríírrooddyy  ))  

  
Účelové cvičenia (OČAP)  pre žiakov 2. stupňa sa uskutočnili podľa plánu dňa 16. septembra 2016 
a 28. júna 2017. 
Účelové cvičenia boli zamerané na osvojenie si základných vedomostí z oblastí v súlade  
s metodickými materiálmi:  
- Ochrana človeka a prírody,  
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- Prvá pomoc, 
- Ochrana prírody,  
- Kartografia a topografia,  
- Dopravná výchova,  
- Protichemická ochrana.                        

55..11..33  PPllaavveecckkýý  vvýýccvviikk,,  llyyžžiiaarrsskkyy  vvýýccvviikk  
 
Plavecký výcvik - sa uskutočnil pre žiakov 3.– 4. ročníka v spolupráci so  súkromnou plaveckou 
školou AQUA   Plus – Ivan Skirčák,  Dolný Kubín, v  termíne 12.6. – 23.6.2017. 
Na plaveckom výcviku sa spolu zúčastnilo 103 žiakov . Vedúcim výcviku bol Mgr. Michal Tomáš       
(1. turnus) a Mgr. Martina Demeterová (2. turnus). 
Všetci ho absolvovali úspešne a odmenení boli nielen Mokrým vysvedčením, ale aj voľnou 
vstupenkou do Vodného sveta. 
Lyžiarsky  a snowboardingový výcviksa pre žiakov 8. ročníka uskutočnil v dvoch termínoch 23.1. - 
27.1.2017 v počte žiakov 38 a 30.1. - 2.2.2017 a 6.2.2017 v počte žiakov 24 na Kubínskej holi 
z účelovo viazaného príspevku Ministerstva školstva SR. 
Vedúcim oboch výcvikov bol PaedDr. Ivan Bukna.Všetci žiaci úspešne absolvali výcvik bez žiadneho 
úrazu a naučili sa základy lyžovania resp. snowboardingu. 

55..11..44  ŠŠkkoollaa  vv  pprríírrooddee  
 
Žiaci 2.B a 3.C triedy  sa v termíne 29.5.–2.6.2017 boli v Škole v prírode v Liptovskej Kotline –
penzión Harmónia. Program im pripravili triedne učiteľky p. Demeterová, p.  Zvadová  
a p. vychovávateľka Gracová. Škola v prírode bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva SR. 

55..22  PPRROOSSPPEECCHH,,  SSPPRRÁÁVVAANNII EE,,  DDOOCCHHÁÁDDZZKKAA,,  PPOOCCHHVVAALLYY  AA  PPOOKKAARRHHAANNII AA  RRŠŠ  

  
V tomto školskom roku sa vedenie školy  spolu s pedagógmi zameralo na zlepšenie výchovno-

vyučovacích výsledkov, slušného správania sa, elimináciu záškoláctva, šikanovania, porušovania 
Vnútorného poriadku školy. V prípadoch nevhodného správania žiakov sa hľadali príčiny formou 
rozhovorov so žiakmi, v spolupráci s rodičmi, vyučujúcimi a s triednymi učiteľmi. Žiaci s poruchami 
učenia alebo správania boli po dohovore s rodičmi priebežne vyšetrení CPPPaP v Dolnom Kubíne. 
Výsledky vyšetrení sprostredkovali výchovné poradkyne triednym učiteľom. 

V škole pracuje špeciálna pedagogička, ktorá vo výraznej miere pomáha žiakoms problémami, 
s poruchami učenia i správania, začleneným žiakom.  

Naším cieľom v tomto školskom roku bolo okrem problémových žiakov venovať sa vo 
zvýšenej miere aj talentovaným žiakom, rozvíjať ich schopnosti a nadanie. Títo žiaci sa 
aktívne zapájali do života školy, reprezentovali našu školu v  rôznych súťažiach. Najaktívnejší žiaci 
školy boli ocenení knihami a hodnotnými vecnými darmi.  

V školskom roku 2016/2017 z celkového počtu   645 žiakov prospelo 642 žiakov. Znížené 
známky zo správania ku koncu školského roka mali 4 žiaci. 

Roč. 
 

Počet Prospeli %  Neprospeli %  
Opravné 
skúšky 

Priemerný prospech 

SJ CJ M  D G -Vl F CH 
Pr-Pu-

Bio 

1. 79 79 100 0 0 0 1,0 1,0 1,0 -- -- -- -- 1,0 

2. 70 70 100 0 0 0 1,47 1,06 1,27 -- -- -- -- 1,15 

3. 71 71 100 0 0 0 1,45 1,27 1,37 -- 1,2 -- -- 1,14 

4. 55 55 100 0 0 0 1,74 1,52 1,64 -- 1,19 -- -- 1,38 

Spolu  
1.-4. 275 275 100 0 0 0 1,41 1,21 1,32 -- 1,19 -- -- 1,16 
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55..22..11  PPrroossppeecchh  
 

CELKOVÝ PROSPECH ŽIAKOV 2016/2017 

Trieda PV 
I. polrok  

PV 
II. polrok  

PVD 
I. polrok  

PVD 
II. polrok  

P 
I. polrok 

P 
II. polrok  

N 
I. polrok 

N 
II. polrok  

1.A - - - - 17 18 - - 
1.B - - - - 19 18 - - 
1.C - - - - 19 19 - - 
1.D - - - - 21 21 - - 

Spolu 1. r. - - - - 76 76 - - 
2.A 17 17 - - - - - - 
2.B 17 16 - 1 - - - - 
2.C 17 14 - 3 - - - - 
2.D 19 18 - - - - - - 

Spolu 2. r. 70 65 0 4 0 - - - 

3.A 23 24 2 1 - - - - 
3.B 23 23 - - - - - - 
3.C 20 19 3 4 - - - - 

Spolu 3. r. 66 66 5 5 0 - - - 
4.A 16 12 3 6 - - - - 
4.B 14 13 4 5 1 1 - - 
4.C 14 12 2 4 - - - - 

Spolu 4. r. 44 37 9 15 1 1 - - 
Spolu  
1.-4. r. 

180 168 14 24 77 77 6 - 

5.A 15 14 4 4 1 1 0 0 
5.B 7 6 14 12 3 6 0 0 
5.C 19 21 9 5 1 4 0 0 

Spolu 5. r. 41 41 27 21 5 11 0 0 

6.A 11 9 5 7 2 2 0 0 
6.B 4 4 2 1 11 12 0 0 
6.C 4 3 13 13 5 7 2 0 
6.D 13 10 8 9 4 6 0 0 

Spolu 6. r. 32 26 28 30 22 27 2 0 
7.A 10 10 5 5 3 3 0 0 
7.B 10 11 7 6 4 4 0 0 
7.C 7 4 6 8 3 4 1 0 
7.D 6 5 7 8 2 3 0 0 

Spolu 7. r. 33 30 25 27 12 14 1 0 

5. 73 72 98,6 1 1,4 1 2,29 2,43 1,81 1,50 1,78 -- -- 1,97 

6. 83 83 100 0 0 0 2,62 2,57 2,24 2,30 1,83 2,17 -- 2,04 

7. 70 70 100 0 0 0 2,74 2,68 2,15 1,77 1,98 1,78 2,14 1,67 

8. 66 64 96,9 2 3,1 2 2,87 2,76 2,69 2,23 2,29 2,55 2,86 2,58 

9. 78 78 100 0 0 0 2,78 2,26 2,78 1,96 2,30 2,46 2,95 1,94 

Spolu  
5.-9. 370 367 99,2 3 0,8 3 2,66 2,54 2,33 1,95 2,03 2,24 2,65 2,04 
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8.A 3 2 6 7 10 10 0 0 
8.B 4 3 7 3 10 17 2 0 
8.C 9 9 4 7 9 8 2 0 

Spolu 8. r. 16 14 17 17 29 35 4 0 

9.A 6 5 8 7 13 14 0 0 
9.B 9 7 5 7 12 13 1 0 
9.C 6 7 11 6 8 12 0 0 
9.D Spolu 9. r. 21 19  20  39  0 

Spolu  
5.-9. r. 143 130 121 115 101 126 8 0 

 

Legenda: PV – prospel s vyznamenaním, PVD – prospel veľmi dobre, P – prospel, N -  neprospel 

55..22..22  ZZnníížžeennéé  zznnáámmkkyy  zzoo  sspprráávvaanniiaa  

ZNÍŽENÉ ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA 2016/2017 

Trieda na 2. stupeň 
I. polrok 

na 2. stupeň 
II. polrok 

na 3. stupeň 
I. polrok 

na 3. stupeň 
II. polrok 

na 4. stupeň 
I. polrok 

na 4. stupeň 
II. polrok 

5.A - 1 - - - - 
5.B - - - - - - 
5.C - - - - - - 

Spolu 5. r. - 1 - - - - 
6.A - - - - - - 
6.B 4 - - - - - 
6.C - - - - - - 
6.D - - - - - - 

Spolu 6. r. 4 - - - - - 
7.A - - - - - - 
7.B - - - - - - 
7.C 1 - 1 - - - 
7.D - - - - - - 

Spolu 7. r. 1 - 1 - - - 
8.A - - - - - - 
8.B - - - - - - 
8.C 1 1 - - - - 

Spolu  8. r. 1 1 - - - - 
9.A - . - - - - 
9.B 1 . - 1 - 1 
9.C - . - - - - 

Spolu  9. r. 1 - - 1 - 1 

Spolu 5.-9. r. 7 2 1 1 - 1 

  

 
 
 



                                            ZZÁÁKKLLAADDNNÁÁ  ŠŠKKOOLLAA  MMAARRTTIINNAA  KKUUKKUUČČÍÍNNAA  11119999//3366,,  002266  0011  DDOOLLNNÝÝ  KKUUBBÍÍNN  

 

 

16 

 

55..22..33VVýýsslleeddkkyy    cceelloosslloovveennsskkééhhoo  tteessttoovvaanniiaa  žžiiaakkoovv  55..rrooččnnííkkaa  TTEESSTTOOVVAANNII EE55  --  22001177  

PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ ŠKOLY 

 PRIEMER V MATEMATIKE 
PRIEMER V SLOVENSKOM 

JAZYKU A LITERATÚRE 

SPOLU za školu 67,9 65,9 
SK priemer 62,3 63,1 

55..22..44VVýýsslleeddkkyy    cceelloosslloovveennsskkééhhoo  tteessttoovvaanniiaa  žžiiaakkoovv  99..  rrooččnnííkkaa  TTEESSTTOOVVAANNII EE  99  --  22001177  

PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ ŠKOLY 

 PRIEMER V MATEMATIKE 
PRIEMER V SLOVENSKOM 

JAZYKU A LITERATÚRE 

SPOLU za školu 52,5 53,9 
SK priemer 56,4 61,2 

55..22..55PPrreeddmmeettoovvéé  ssúúťťaažžee  ––  11..  ssttuuppeeňň  

Čítame s Osmijankom – celoslovenská súťaž  2016/2017 
ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 

1.A 1. miesto  Mgr. Tomášová 
 
Vesmír očami detí – celoslovenské kolo 2016/2017 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
1.A 3. miesto Terézia Škutová Mgr. Tomášová 

 
Súťaž v jazde zručnosti na horských bicykloch – regionálne kolo 2016/2017 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
4. ročník 1. miesto Marcus Hubočan Mgr. Jurčová 

  Dorota Večereková  
  Natália Smoleňová  
  Oliver Hojo  

 
Krajské majstrovstvá vo vybíjanej 2016/2017 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVAL 
3.-4. ročník 1. miesto Fabián Šálka PaedDr. Juríková 

  Dominik Dibdiak Mgr. Tomáš 
  Rebeka Hornová  
  Marcus Hubočan  
  Filip Chlebovec  
  Dávid Kazimier  
  Bianka Kubačková  
  Zuzana Kumová  
  Lucia Kupčuláková  
  Juraj Páltik  
  Natália Smoleňová  
  Alexandra Šustrová  
  Andrej Žáčik  
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  Vanesa Dúhová  
  Šimon Polák  
  Veronika Užeková  

 
Na bicykli bezpečne – okresné kolo 2016/2017 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
4. A 1. miesto Dalibor Havko PaedDr. Juríková 

  Lucia Kupčuláková  
  Fabián Šálka  
  Veronika Užeková  

 
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2016/2017 - próza 

 
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2016/2017 - poézia 

 
Slávik Slovenska – okresné kolo2016/2017 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
3.B  2.miesto Tamara Červeňová Mgr.Kormaňáková 

 

55..22..66    PPrreeddmmeettoovvéé  ssúúťťaažžee  ––  22..  ssttuuppeeňň  
 

Okresné kolo Olympiády slovenského jazyka  

 
Obvodné kolo matematickej olympiády  

Okresné kolo geografickej olympiády 

 

 
 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
4.A 1. miesto Mária Alice Ault Mgr. Jurčová 
2.A 2. miesto Róber Macek PaedDr.Durajová 

ROČNÍK UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
4.A 1. miesto Dorota Eva Večereková Mgr. Jurčová 
3.C 3. miesto Erika Jurigová Mgr. Demeterová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 

9.B 2. miesto Adriana Košarišťanová Mgr.Belková 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
5.A 1. miesto Rebeka Kampošová Mgr. Čellárová 
5.A 2. miesto Karolína Kampošová Mgr. Čellárová 
7.A 3. miesto  Zuzana Katreniaková Mgr. Ďurkovičová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
7.D 1. miesto Oliver Prílepok Mgr. Kržka 
9.B 1. miesto Adriána Košarišťanová Mgr. Kržka 

8.B 3. miesto Roman Butkaj Mgr. Kržka 

5.A 4. miesto  Karolína Kampošová Mgr. Kržka 



                                            ZZÁÁKKLLAADDNNÁÁ  ŠŠKKOOLLAA  MMAARRTTIINNAA  KKUUKKUUČČÍÍNNAA  11119999//3366,,  002266  0011  DDOOLLNNÝÝ  KKUUBBÍÍNN  

 

 

18 

 

Okresné kolo dejepisnej olympiády 

 
Obvodné kolo Pytagoriády  

 
Obvodné kolo fyzikálnej olympiády 
 

 
Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 

 
Obvodné kolo „Čo vieš o hviezdach“  

 
Výtvarná súťaž „Ekoposter 2016  

 
Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla 112 a CO“ 

 
Okresné kolo „Mladý záchranár CO“  

 
 
 
 
 
 
 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVAL 
9.B 4. miesto Adriána Košarišťanová PaedDr. Rázga 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
8.C 2. miesto Adam Adamec Mgr. Michaligová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
8.C 2. miesto Adam Adamec Mgr. Čellárová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
5.A – poézia 2. miesto Adam Michalica Mgr. Šinálová 
6.A – próza 1. miesto Dominika Pažítková Mgr. Belková 
5.C –próza  3. miesto Alexandra Bednárová       Mgr. Ferancová Ľ. 
8.C - poézia 1. miesto Samuel Poláček Mgr. Šinálová 
7.A - próza 2. miesto Viktória Bednárová Mgr. Šinálová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
8.B 3. miesto Roman Butkaj Mgr.Čellárová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
5.C 1. miesto Kamil Kvašňovský Mgr. Ferancová Ľ. 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
5.B 1. miesto  Samuel Smolka Mgr. Ferancová Ľ. 
5.C 1. miesto Patrik Macek Mgr. Ferancová Ľ. 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 

- 3. miesto 
Adam Adamec, Lea Juráková, 

Katarína Sedliaková,      
Michal Kurhajec 

Mgr.Žáčiková 
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Uzemné kolosúťaže Družstiev mladých zdravotníkov  

 
Orava má talent – spevácka súťaž  

 
Celoslovenské kolo „Dilongstar“   

 
Celoslovenská súťaž „Chémia pod pokrievkou“  

55..22..77    ŠŠppoorrttoovvéé  ssúúťťaažžee  

 
1.) Okresné kolo v cezpoľnom behu - dievčatá: 2. miesto – Diana Daubnerová,  

 Martina Mesárošová,  Martina Smoleňová  
2.) Oblastné majstrovstvá v plávaní:   1. miesto: Karolína Salcerová – poloh preteky, voľný spôsob 

                                                                 2. miesto: Karolína Salcerová – znak 
                                                                 3. miesto: Karolína Salcerová – voľný spôsob 

3.) Majstrovstvá jednotlivcov v atletike: 1. miesto: Nikola Ganobčíková – vrh guľou 
           1. miesto: Nikola Ganobčíková – hod diskom 
                                                             1. miesto: Nikola Ganobčíková – hod kladivom 

4.) Majstrovstvá stredoslosloven. atletického zväzu: 2. miesto – Ema Smolková – beh 60  m 
                           2. miesto – Ema Smolková – skok do diaľky 
                           2. miesto – Denis Babic –  vrh guľou 
                                     1.miesto – Lea Juráková – hod kriketkou  

5.) Celonárodná futbalová súťaž Coca-Cola Cup:  1. miesto – chlapci 
6.) Okresné kolo v bedmintone žiakov: 1. miesto: Michal Kurhajec, Samuel Poláček 8. C 
7.) Krajské kolo v bedmintone žiakov: 1. miesto: Michal Kurhajec, Samuel Poláček 8. C 
8.) Obvodné kolo – streľba zo vzduchovky: 2. miesto – Jakub Šagát 9.C, Barbara Kováčiková 8.C,  

          Peter Ruml 9.C, Juraj Sagan 6. C  
9.) Okresné kolo vo futsale žiakov:  1. miesto 
10.) Krajské kolo vo futsale žiakov:   2. miesto  
11.) Okresnékolo vo florbale žiakov: 1. miesto 
12.) Okresné kolo vo florbale žiačok: 2. miesto 
13.) Okresné kolo vo volejbale žiačok: 1. miesto 
14.) Majstrovstvá Slovenska v bedmintone žiakov: 7. miesto: Kurhajec, Poláček 8. C 
15.) Regionálne kolo vo volejbale  žiačok: 2. miesto 
16.) Majstrovstvá Severoslovenskej oblasti v atletike:  
  1. miesto: Nikola Ganobčíková – hod diskom 
       2. miesto: Nikola Ganobčíková – hod kladivom 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 

- 4. miesto 

Katarína Sedliaková, Viktória 
Bednárová, Soňa Štriflerová,  

Dominika Žáčiková,  
Alexandra Bednárová 

Kurhajec, Roman Butkaj 

RNDr.Bednárová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
5.A 1. miesto Lenka Ratulovská Mgr.Šnapko 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 

5.A 1. miesto 
Lenka Ratulovská,         
Michal Kurhajec Mgr.Šnapko 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
8.C 1. miesto Adam Adamec, Tomáš Telúch RNDr.Bednárová 
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       3. miesto: Simona Kereškéniová - hod kladivom 
       2. miesto: Ema Smolková – beh 60 m 
       2. miesto: Ema Smolková – skok do diaľky 
       2.miesto: Alexandra Bakošová – beh na  1 500 m 
17.) Obvodné kolo vo futbale mladších žiačok: 2. miesto 
18.) Obvodné kolo vo futbale mladších žiakov: 1. miesto 
19.) Majstrovstvá Severoslovenskej oblasti v atletike:  
  2. miesto: chôdza 3 km – Alexandra Pétryová, Darina Kliačiková 
  1.miesto:Simona Kereškéniová – hod kladivom 
  2. miesto: Ema Smolková – hod oštepom 
  3. miesto: Ema Smolková – skok do diaľky 
20.) Medzinárodné atletické hry: 1. miesto: Nikola Ganobčíková – hod kladivom 
          2. miesto: Nikola Ganobčíková – hod kladivom  
          3. miesto: Simona Kereškéniová – hod kladivom 
21.) Kvalifikácia do krajského kola v malom futbale: 2. miesto 
22.) Majstrovstvá jednotlivcov Sdredoslovenskej atletickej oblasti:  
  1. miesto: Nikola Ganobčíková – hod diskom  
       3. miesto: Nikola Ganobčíková  - hod kladivom 
       1. miesto: Simona Kereškéniová – hod kladivom 
       2. miesto: Lea Juráková – hod oštepom 
       2. miesto: Denis Babic – hod kladivom  
23.) Obvodné kolo v malom futbale starší žiaci: 1. miesto 
24.) Regionálne kolo v malom futbale starších žiakov: 1. miesto 
25.) Celoštátna súťaž žiakov ZŠ Futbal Cup: 1. miesto 
26.) Krajské kolo v atletike jednotlivcov:  

 3. miesto: Karolína Salcerová - beh 60 m 
    1. miesto: Ema Smolková – beh 60 m 
    3. miesto: Martina Mesárošová – 800 m  
 2. miesto: Smolková, Kováčiková, Salcerová, Juráková – beh 4 x 60m 
 1. miesto: Lea Juráková – hod kriketkou 
 2. miesto: Nikola Ganobčíková – vrh guľou 

27.) Krajské kolo Futbal Cup – starší žiaci: 4. miesto  
28.) Krajské kolo ZŠ v atletike:  

 1. miesto: Lea Juráková – hod  kriketkou 
 2. miesto: Nikola Ganobčíková – vrh guľou 
 3. miesto: Martina Mesárošová beh 800m 
 2. miesto: Lea Juráková, Barbara Kováčiková, Karolína Salcerová, Ema Smolková – štafeta 
 

55..33    CCEENNTTRRUUMM  VVOOĽĽNNÉÉHHOO  ČČAASSUU    ((CCVVČČ  ))  

 
Na začiatku  školského roka 2016/2017 pracovalo v rámci CVČ 24 krúžkov, v ktorých 

bolozaradených 314 žiakov.  
V septembri bolo  vydaných  650  vzdelávacích poukazov, z ktorých sa nám naspäť  vrátilo 545. 
Všetci vedúci krúžkov spĺňali kvalifikačné predpoklady na ich vedenie. 
Pani Čellárová, učiteľka ZŠ, sa pravidelne starala o inováciu a doplnenie webovej stránky školy. 
Činnosť  CVČ nie je  len pravidelná (záujmové útvary), ale aj príležitostná. 
Všetky príležitostné akcie, ktoré sa konajú v našej škole a ich priebeh úzko závisia na vzájomnej 
spolupráci všetkých pedagógov i pracovníkov školy. 

Počas predĺžených vianočných  prázdnin prebiehala v priestoroch našej školy činnosť pre deti, 
zabezpečovaná našimi učiteľmi. Činnosť detí bola rôzna, prispôsobovala sa záujmu detí – vychádzky 
do zimnej prírody, korčuľovanie, práca s papierom, modelovanie zo sadry, športové hry v telocvični, 
práca s počítačom. 
Naj... akcie  CVČ (uskutočňované v spolupráci so ŠKD, ZŠ):  
- vydanie a spracovanie vzdelávacích poukazov,  
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- vydanie a spracovanie kultúrnych poukazov, 
- výstava ovocia a zeleniny, 
- Európsky deň rodičov a škôl,  
- aktualizácia webovej stránky školy,  
- víkendový pobyt – Liptovská Teplá (v spolupráci s OZ Kukučínka – ako odmena pre deti, ktoré  

úspešne reprezentujú našu školu),  
- školské kolo v šachu, v streľbe zo vzduchovky, majstrovstvá školy v stolnom tenise  
- súťaž v počítačových hrách, 
- v našej škole bol Mikuláš (žiaci našej školy urobili pre svojich spolužiakov Mikuláša), 
- Mikuláš v špeciálnej škole, 
- vianočný bazár, 
- 7. Žiacky ples, 
- činnosť počas jarných, veľkonočných, letných  prázdnin, 
- školská liga v mix basketbale, 
- volejbalový zápas: učitelia verzus žiaci 9. ročníka. 

 
V tomto školskom roku sme pokračovali vo vydávaní školského časopisu Mladé letá, opäť fungoval 
v našej škole aj žiacky parlament. 

55..44    ŠŠKK OOLL SSKK ÝÝ  KK LL UUBB  DDEETTÍÍ   

 
V školskom roku 2016/2017  bolo vytvorených 8 oddelení ŠKD, kde pracovalo 8 

vychovávateliek. Všetky spĺňali kvalifikačné podmienky na výchovnú činnosť.  Do školského klubu 
bolo prihlásených 229 detí. Vychovávateľky  dodržiavali plán práce, ktorý vychádzal z  požiadaviek 
tematického plánu práce  MZ ŠKD.  

Činnosť ŠKD dosahovala dobré výsledky v spolupráci s rodičmi pri organizovaní spoločných 
akcií.  Vychovávateľky uplatnili svoje tvorivé schopnosti pri estetizácii priestorov školy, tried, herne.  
O dobrých výsledkoch svedčil záujem o pobyt v ŠKD. 
Následne to svedčí o spokojnosti rodičov  a ich úzkej spolupráci s vychovávateľkami.  

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti všetky vychovávateľky v čase  mimo vyučovania 
odstraňovali preťaženie detí, využívajúc rôzne metódy a formy práce.  Dodržiavali jednotnosť  v 
pedagogickej dokumentácii. Oboznámili deti so školským poriadkom a dbali na jeho dodržiavanie. 
Vyskytujúce sa negatívne javy a problémy riešili v spolupráci  s rodičmi, triednymi učiteľmi, vedením 
školy. 
 Venovali pozornosť tematickým oblastiam výchovy v pravidelných, priebežných a 
príležitostných  činnostiach v ŠKD a v jednotlivých ročných  obdobiach v oblastiach vzdelávacej, 
spoločenskej, prírodno-environmentálnej, pracovno-technickej, esteticko-výchovnej a telovýchovnej.  
 Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovali individuálne záujmy detí, princíp 
dobrovoľnosti a práva dieťaťa. V záujmových činnostiach venovali pozornosť rozvoju zručnosti 
a uspokojovaniu špeciálnych záujmov a potrieb detí, a to formou  didaktických hier, besied, súťaží, 
upevňovali vedomosti získané  na vyučovaní,  vytvárali podmienky na písanie domácich úloh  
a osvojovali si správny spôsob učenia. Realizovali tvorivé dielne, v ktorých deti prezentovali 
originálne nápady, návrhy a postupy  v pracovno-technickej a esteticko -  výchovnej oblasti.  

Organizovali sa spoločné akcie o ktoré mali deti záujem a radi sa na nich zúčastňujú – 
Karneval, Deň plný hier a zábavy, Zober loptu a nie drogy, Správne dievča, správny chlapec. 
Okrem pravidelnej činnosti sa uskutočnili celoklubové akcie, za každú boli zodpovedné určené 
konkrétne vychovávateľky. Všetky boli prezentované na webovej stránke školy – fotky, popis akcie.  

Športové akcie  priniesli deťom veľa radosti z pohybu, súťaživosti. Súťažilo sa v rozličných 
atletických disciplínach a pohybových hrách.  
Jazda zručnosti na kolobežkách a kolieskových korčuliach – p. Šulejová. 
Zábavno - športové popoludnie na školskom dvore, švihadlový maratón  - p. Šuvadová. 
Super športovec,  Zober loptu, neber drogu – p. Sopúchová. 
Zimná olympiáda,  týždeň v pohybe  – p. Ďaďová. 
Mesiac október bol venovaný  úcte k starším. Besedy a rozhovory boli zamerané na vštepovanie 
základných morálnych vlastností ako  úcta k rodičom, starým rodičom a spoluobčanom. 
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Príprava programu pre Klub dôchodcov, vystúpenie prvákov  -  p. Šulejová. 
V pracovno-technickej činnosti súťažili deti o najkrajšieho šarkana - Šarkaniáda  - všetky 
vychovávateľky,  svoju fantáziu prejavili pri stvárnení tekvíc.   

V  novembri vychovávateľky začali s prípravami na vianočné besiedky a celoškolskú akciu – 
Ruka v ruke.   
Tradičné mikulášske posedenie mali deti vo všetkých oddeleniach -  p. Šulejová. 
O zimnú výzdobu sa postarali vychovávateľky spolu s deťmi  v každom oddelení  - najkrajšia 
vianočná pohľadnica  - p. Vrabcová.  

Vo februári pripravili pre deti karneval, ktorý sa uskutočnil v priestoroch budovy školy. Deti 
sa predviedli v maskách, zabavili sa pri diskotéke a občerstvení  - p.  Šulejová V marci venovali 
pozornosť knihám a čítaniu, rozvíjali trvalý, kladný vzťah ku knihám, návšteve knižnice, prvákom 
čítali starší žiaci, vyrábali záložky do kníh,  deti sa zahrali  na malých ilustrátorov. 
Stretnutie s rozprávkou – štvrtáci čítajú prvákom - p. Čierna.   
Návšteva školskej, mestskej knižnice, aktivity s knihou – všetky vychovávateľky, p. Šulejová 

V apríli s pripomenuli Deň Zeme a Deň narcisov, deti diskutovali o tom ako zmenšiť 
znečisťovanie prírody. 
Týždeň s ENVIRKOM, Deň Zeme – aktivity - p. Ďaďová, p. Vrabcová. 

K Veľkej noci deti vyzdobili svoje triedy a chodby skrášlili jarnými motívmi, pred Veľkou 
nocou si pripomenuli tradície Veľkej noci na dedine. 
Veľkonočné vajíčka dáme do košíčka – p.  Vrabcová 

Máj bol venovaný mamičkám  - besiedky ku Dňu matiek  - p. Gracová, p. Šulejová 
V júni organizovali vychovávateľky  pre deti kolektívne hry v areáli ŠKD a vychádzky do 

prírody. 
Oslávili  Deň detí - deň detskej veselosti  - p. Šuvadová. 
Zábavné popoludnie na Gäceli – p. Gracová, p. Šulejová. 
Indiánsky deň – p. Vrabcová 
 Všetky aktivity ŠKD sú zverejnené na webovej stránke školy v záložke ŠKD. 

 

66..PPRRÁÁCCAA  VVÝÝCCHHOOVVNNÝÝCCHH  PPOORRAADDCCOOVV  AA  KKOOOORRDDII NNÁÁTTOORROOVV  PPRREEVVEENNCCII EE  

66..11    II ....  SSTTUUPPEEŇŇ  

Poskytovanie služieb rodičom a učiteľom 
 

 
 
 

Aktivita Termín Miesto 
Individuálne poskytovanie informácií. každý utorok 14,00-15,30  kabinet VP 
Pohovory s rodičmi žiakov za prítomnosti 
triedneho učiteľa a vedenia školy. 

priebežne podľa potreby  kabinet VP 

Konzultácia a následné sprostredkovanie 
informácií pre žiakov s výchovno-vzdelávacími  
problémami, ich vyšetrenie na CŠPP, CPPPaP  a  
u klinického psychológa. 

priebežne podľa potreby  kabinet VP 

Individuálne stretnutia s rodičmi . priebežne podľa potreby  kabinet VP 

Účasť na  triednych rodičovských združeniach. priebežne  ZŠ 

Vyhotovenie nástenných novín s informáciami 
pre rodičov budúcich prvákov o zápise,  odklade  

apríl 2017 
prízemieA 
bloku 
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Poskytovanie služieb žiakom 
Aktivita Termín Miesto 

Individuálne poskytovanie  informácií. 
každý deň po vzájomnom 
dohovore so žiakmi 
každý  utorok 14,00-15,30 

kabinet 
VP 

Pohovory so žiakmi s výchovno-vzdelávacími 
problémami. 

 priebežne 
kabinet 
VP 

Organizovanie  triednických hodín zameraných na 
prevenciu šikanovania v prvých, druhých , tretích a 
štvrtých ročníkoch.  

september 2016 –jún 2017 triedy 

Anonymný dotazník  v štvrtých ročníkoch  zameraný na 
zistenie šikanovania. Jeho spracovanie a vyhodnotenie. 

október –november 2016  triedy 

 
Besedy 

Téma besedy : Lektor a termín  : Trieda a počet 
žiakov: 

Chrbtica školáka a správna životospráva, 
prednáška s použitím DVD. 

p. Kratochvílová  18.11.2016 
  
2.A  -  17  žiakov       

Chrbtica školáka a správna životospráva, 
prednáška s použitím DVD. 

p. Kratochvílová  18.11.2016 
  
3.B  -   21 žiakov       

Chrbtica školáka a správna životospráva, 
prednáška s použitím DVD. 

p. Kratochvílová  18.11.2016 
  
3.C  -   21  žiakov       

 Zdravé zúbky a dentálna hygiena p. Kratochvílová  15.11.2016  1.A  -  20  žiakov 
 Zdravé zúbky a dentálna hygiena p. Kratochvílová  15.11.2016  1.B -    19 žiakov 
 Zdravé zúbky a dentálna hygiena p. Kratochvílová  15.11.2016  1.C  -  19  žiakov 
 Zdravé zúbky a dentálna hygiena p. Kratochvílová  15.11.2016  1.D  -  19  žiakov 
Vieš sa správať  sám doma na ulici, 
v MHD, služobná kynológia, bezpečné 
bicyklovanie,  projekt „S Martinom na 
cestách“ 

p. Medzihradský 13.06. 2017 1.B, C,D 

Vieš sa správať  sám doma na ulici, 
v MHD, služobná kynológia, bezpečné 
bicyklovanie, projekt „S Martinom na 
cestách“ 

p. Medzihradský 13.06. 2017 2.A, D   

Vieš sa správať  sám doma na ulici, 
v MHD, bezpečné bicyklovanie 

p. Medzihradský 13.06. 2017 3.A,B, C   

Vieš sa správať  sám doma na ulici, 
v MHD, bezpečné bicyklovanie 

p. Medzihradský 13.jún 2017 4.A, B, C 

Hasičský a záchranný zbor v Dolnom 
Kubíne – podujatie na  Hasičskej 
zbrojnici s názornou ukážkou zásahu 
požiarnikov 

3.-5.máj 2017 
žiaci na prvom 
stupni ZŠ 

 
Počet žiakov vyšetrených  v školskom roku 2016/ 2017 : 

- v CPPPaP v Dolnom Kubíne:  18 
- v Súkromnom centre ŠPP v Dolnom Kubíne boli : 7 
- v Súkromnom centre ŠPP  Liptovský Mikuláš: 1 
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- v Súkromnom centre ŠPP v Ždani:1 
- v Súkromnom centre ŠPP v Martine:1 

 
Celkový počet žiakov so ŠVVP bol v školskom roku 2016/2017  nasledovný: 

1. ročníky - 5 žiakov 
2. ročníky - 7 žiakov 
3. ročníky -  4 žiaci 
4. ročníky -  14 žiakov. 

Z celkového počtu 30 žiakov boli: 

- 2 žiaci vzdelávaní podľa Vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ pre žiakov 
s intelektovým nadaním, 

- 5 žiakov  so špeciálnymi  výchovno–vzdelávacími potrebami, títo  žiaci boli  
vzdelávaní formou začlenenia v bežnej triede ZŠ,  s vypracovaním individuálneho 
výchovno-vzdelávacieho programu. 

-  
Ďalšie aktivity výchovného poradcu a koordinátora primárnej prevencie: 

1. Výchovný poradca prešiel v mesiaci  september až november 2016 všetky  prvé ročníky 
za účelom zistenia adaptácie  žiakov prvých ročníkov na školu . V mesiaci december 
2016 opätovne prešiel všetky prvé ročníky s cieľom zistenia prípadných dodatočných 
odkladov. Žiadne dodatočné odklady neboli  realizované. 

2. V mesiaci september 2016 výchovný poradca uskutočnil poradu všetkých vyučujúcich na 
prvom stupni ZŠ – Anamnézu tried, za účelom oboznámenia vyučujúcich  o žiakoch  
v jednotlivých triedach, s ich zdravotnými, či  výchovno – vyučovacími problémami. 

3. Výchovný poradca uskutočnil prieskum šikanovania v štvrtých ročníkoch formou 
anonymného dotazníka. Po vyhodnotení dotazníkov v jednotlivých triedach zistil, že 
šikanovanie sa u štvrtákov nepotvrdilo, žiakom v škole nie je ubližované, žiaci chodia do 
školy radi a sú v škole spokojní. 

4. Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie na 1. stupni ZŠ sa pravidelne  
zúčastňoval na porádách, školení  a seminárov  organizovaných CPPPaP v Dolnom 
Kubíne. 

5. Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie pravidelne osobne alebo 
telefonicky  konzultoval  výchovno-vzdelávacie problémy žiakov  s pracovníkmi CPPPaP 
a s pracovníkmi Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Dolnom 
Kubíne, Martine a Ždani a klinickým psychológom v Dolnom Kubíne. Niekoľkokrát sa 
uskutočnili aj osobné stretnutia pracovníkov centier s výchovným poradcom, učiteľmi, 
rodičmi žiakov v kabinete výchovného poradcu za účelom zjednotenia informácií o ich  
klientoch a navrhnutia ďalšieho postupu pri riešení problémov. Pracovníci poradní sa 
zúčastňovali aj vo vyučovacom procese so zámerom pozorovania žiakov, ich klientov 
priamo na vyučovacích hodinách  v prostredí  kmeňovej triedy. 

6. Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie sa jedenkrát mesačne zúčastňoval 
na porádách širšieho vedenia školy, na ktorých podával informácie o stave plnenia úloh, 
informoval vedenie o problémoch v jednotlivých triedach a podával informácie o akciách 
plánovaných na nasledujúci mesiac. 

7. Výchovný poradca konzultoval  a riešil problémy žiakov s triednymi učiteľmi, rodičmi 
a vedením školy, špeciálnym pedagógom v škole, úzko spolupracoval s Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne pri predchádzaní a eliminovaní nepriaznivého 
vplyvu rodiny na žiakov. 
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8. Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie konzultoval  a riešil výchovno-
vzdelávacie problémy žiakov z detského domova s pracovníkmi detského domova.  

9. Výchovný poradca bol členom integračnej komisie zriadenej pre žiakov integrovaných-
začlenených so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

10. Výchovný poradca vypracovával podklady o žiakoch našej školy so ŠVVP pre štatistické 
spracovanie údajov.  

11. Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie spracoval správu o stave boja 
s kriminalitou za rok 2016. 
 

N Á V R H Y   Ú L O H   N A    Š K O L S K Ý   R O K    2017/2018 : 
 
1. Úzko spolupracovať s triednymi učiteľmi, vychovávateľkami v ŠKD a špeciálnymi 

pedagógmi na škole pri vyhľadávaní detí zo sociálne znevýhodneného  prostredia  za 
účelom pomoci deťom aj rodičom. 

2. Úzko spolupracovať s triednymi učiteľmi a špeciálnymi pedagógmi v škole pri 
vyhľadávaní a včasnom podchytení  nadaných žiakov  aj žiakov s výchovno-
vzdelávacími problémami. 

3. Pokračovať v začleňovaní žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania do 
bežných tried ZŠ a taktiež v začleňovaní detí s intelektovým nadaním. 

4. Všímať si žiakov s problémami  v správaní a deti  z problémových rodín   a zaradiť ich 
do Klubovej činnosti pri CPPP aP v Dolnom Kubíne.  

5. Úzko spolupracovať s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne pri 
predchádzaní a eliminovaní nepriaznivého vplyvu rodiny na žiakov. 

6. Úzko spolupracovať s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Dolnom Kubíne, príslušníkmi mestskej a okresnej polície, členmi hasičského zboru  pri 
uskutočňovaní preventívnej činnosti v oblasti bezpečnosti našich detí a ich správneho 
životného štýlu.  
 

66..22    II II ..  SSTTUUPPEEŇŇ  

Poskytovanie služieb rodičom 

Aktivita Termín Miesto 

Individuálne poskytovanie informácií o možnostiach 
a podmienkach štúdia na stredných školách 

každý utorok 
14.00-15.30 hod. 

kabinet VP 
 
 

Konzultácie s problémovými žiakmi za účasti členov 
z ved. školy, rodičov, uč., dets. kurátorov, CPPPaP  

priebežne 
kabinet VP, 
ÚPSVaR 

Integrácia žiakov, príprava materiálov, pracovné 
stretnutia k prehodnoteniu integrácie žiakov  

august, september,  
apríl, jún 

kabinet VP, 
kabinet ŠP 

Poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti 
o stredných školách pre rodičov , žiakov 8.,9.ročníka 

priebežne 
triedy 8. a 9. 

ročníka 
Výchovné sedenie s rodičmi žiakov s výchovno-
vzdelávacími problémami 

21 pohovorov kabinet VP 

Poskytovanie inštruktáže rodičom pri vydávaní, 
preberaní prihlášok a zápisných lístkov na stredné 
školy 

priebežne kabinet VP 
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Sprostredkovanie žiakov  s výchovno-vzdelávacími 
problémami na psychologické vyšetrenie 

20 psych. a špec.pg. 
vyšetrení 

CPPPaP, SŠPP 
v D. K. 

Sprostredkovanie účasti rodičov žiakov 9. ročníka na 
Burzu stredných škôl do MsKS 

14. november MsKS 

 
Poskytovanie služieb žiakom 

Aktivita Termín Miesto 

Individuálne poskytovanie informácií o možnostiach 
a podmienkach štúdia na stredných školách 

 každý utorok od 
14.00-15.30 hod. 
 

kabinet VP 

Zabezpečenie účasti na Burzu SŠ, na Deň otvorených 
dverí do priestorov OA, SOŠ obchodu a služieb,    
SZŠ v D. Kubíne, Bilingválneho gymnázia do Sučian,  
SOŠ polytechnickej do  Kňažej , Spojenej školy do 
Tvrdošína 

október- február 
v priestoroch 
SŠ 

Poskytnutie individuálnej poradenskej a konzultačnej 
činnosti pre žiakov 9. ročníka k voľbe povolania  

 priebežne  
úrad práce 
sociálnych vecí 
a rodiny 

Konzultácie s problémovými žiakmi za účasti členov 
z vedenia školy, rodičov, učiteľov, detských 
kurátorov, CPPPaP a polície 

18 výchovných 
pohovorov 

kabinet VP, 
riaditeľňa, 
zástupcovňa 

Zber podkladov pre Testovanie ´5 september  

Zisťovanie, vpisovanie, kontrola a oprava údajov do 
prihlášok na stredné školy žiakov 5. 8. a 9. ročníkov, 
ich vytlačenie, vydávanie, preberanie, podpisovanie, 
triedenie podľa škôl, dopĺňanie diplomami, 
vypisovanie adries a sprievodných listov a zaslanie na 
stredné školy. Export a import databázy žiakov 9. 
ročníkov do ŠVS L. Mikuláš 

september – jún 
- talentové SŠ: 
  9.r. –   23 
  8.r. -     5 
- ostatné SŠ: 
  9.r. – 135 
  5.r. -   11  
Spolu: 174 prihlášok  

kabinet VP 

Zber podkladov pre Testovanie ´9 november  
Spracovanie rozmiestnenia žiakov 5. 8. a 9. ročníkov 
na stredné školy v školskom roku 2017/2018 

jún kabinet VP 

Poskytnutie individuálnej poradenskej a konzultačnej 
činnosti pre žiakov 8. ročníka k voľbe povolania 

priebežne 
Kabinet VP, 
v triedach  

Spracovanie údajov o ôsmakoch do programu 
Proforient a jeho exportovanie do Školského 
výpočtového strediska do L. Mikuláša 

jún v počte 64 
žiakov 8. A, B, C  

kabinet VP 

 
 Prednášková činnosť, skupinové aktivity, workshopy  

 Téma Lektor Termín Trieda Počet 
žiakov 

Eliminácia diskriminácie, xenofóbie 
a vytváranie predpokladov vzájomného 
porozumenia 

PhDr. A. Sojčák  
CPPPaP 

24.10. 7.A 17 

Eliminácia diskriminácie, xenofóbie 
a vytváranie predpokladov vzájomného 
porozumenia 

PhDr. A. Sojčák  
CPPPaP 

24.10. 5.B 24 
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Eliminácia diskriminácie, xenofóbie 
a vytváranie predpokladov vzájomného 
porozumenia 

PhDr. A. Sojčák  
CPPPaP 

24.10. 6.A 19 

Výživa a zdravie /prevencia obezity/ 
Jana Kratochvílová 
RÚVZ 

25.10. 7.C 18 

Výživa a zdravie /prevencia obezity/ 
Jana Kratochvílová 
RÚVZ 

25.10. 8.B 23 

Výživa a zdravie /prevencia obezity/ 
Jana Kratochvílová 
RÚVZ 

25.10. 5.A 20 

Výživa a zdravie /prevencia obezity/ 
Jana Kratochvílová 
RÚVZ 

25.10. 5. B 24 

Trestné činy, delikvencia a priestupky detí 
a mládeže 

Mgr. Dušan 
Medzihradský MsP 

25.11. 8. A 19 

Trestné činy, delikvencia a priestupky detí 
a mládeže 

Mgr. Dušan 
Medzihradský MsP 

30.11. 8.C 24 

Biomasa a les ako ho nepoznáme  
Ing. Renáta 
Rendeková SOU 
lesnícke Tvrdošín 

1. 12. 9.A 28 

Biomasa a les ako ho nepoznáme 
Ing. Renáta 
Rendeková SOU 
lesnícke Tvrdošín 

18.12 9.B 27 

Biomasa a les ako ho nepoznáme 
Ing. Renáta 
Rendeková SOU 
lesnícke Tvrdošín 

18.12. 9.C 25 

Riešenie problémového správania žiakov 
Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a 
mládeže  

Mgr. Tibor Šandór 
 OR PZ 

6.12. 8.A 19 

Riešenie problémového správania žiakov 
Trestné činy, delikvencia, priestupky detí 
a mládeže 

Mgr. Tibor Šandór 
 OR PZ 

6.12. 8.B 23 

Riešenie problémového správania žiakov 
Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a 
mládeže 

Mgr.Tibor Šandór 
 OR PZ 

6.12. 8.C 24 

Riešenie problémového správania žiakov 
Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a 
mládeže 

Mgr.Tibor Šandór 
 OR PZ 

7.12. 9.A 28 

Riešenie problémového správania žiakov 
Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a 
mládeže 

Mgr.Tibor Šandór 
 OR PZ 

7.12. 9.B 27 

Riešenie problémového správania žiakov 
Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a 
mládeže 

Mgr.Tibor Šandór 
 OR PZ 

7.12. 9. C 25 

Riešenie problémového správania žiakov 
Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a 
mládeže 

Mgr.Tibor Šandór 
OR PZ 

7.12. 7.B 22 

Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a 
mládeže 

Mgr. Dušan 
Medzihradský 
MsP 

23.1. 5.C 28 

Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a 
mládeže 

Mgr. Dušan 
Medzihradský 

30.1. 6. B 17 
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MsP 

Prevencia šikanovania a kyberšikanovania 
Mgr.Andrea 
Šuvadová CPPPaP 

27. 3. 7.B 22 

Prevencia šikanovania a kyberšikanovania 
Mgr.Andrea 
Šuvadová CPPPaP 

28.3. 8. B 23 

Eliminácia diskriminácie, xenofóbie, 
rasizmu  

PhDr.Anton Sojčák 
CPPPaP 

3.4. 7.A 17 

Prevencia šikanovania a kyberšikanovania 
Mgr.Andrea 
Šuvadová CPPPaP 

3. 4. 8. C 24 

Skupinové aktivity-prevencia 
problémového správania 

PhDr. A. Sojčák  
CPPPaP 

4.5. 6.D 25 

Šikanovanie, záškoláctvo 
Mgr.Martina 
Melicherčíková 
ÚPSVaR 

15.5. 7. A 17 

Alkoholizmus, drogová závislosť, 
gamblérstvo 

Mgr.Martina 
Melicherčíková 
ÚPSVaR 

15.5. 7. B 22 

Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a 
mládeže 

PhDr.Daniel Sališ 
ÚPSVaR 

16.5. 7.C 18 

Deti s poruchami správania /výchovné 
opatrenia – napomenutie, dohľad, 
obmedzenie, sociálne poradenstvo, 
dobrovoľný pobyt v diagnostickom centre 
alebo v reedukačnom domove pre 
Deti a mládež/ 

Ľudmila Záhorová 
ÚPSVaR 

16.5. 8.B 23 

Šikanovanie, záškoláctvo 
Mgr.Lucia 
Majdová ÚPSVaR 
 

17.5. 7.D 17 

Alkoholizmus, drogová závislosť, 
gamblérstvo 

Mgr.Lucia 
Majdová ÚPSVaR 
 

17.5. 8.C 24 

Deti s poruchami správania /výchovné 
opatrenia – napomenutie, dohľad, 
obmedzenie, sociálne poradenstvo, 
dobrovoľný pobyt v diagnostickom centre 
alebo v reedukačnom domove pre deti 
a mládež/ 

Mgr. Lucia 
Majdová 
ÚPSVaR 

18.5. 8.A 19 

Workshopy-Aspekty drogovej závislosti 
Workshopy-
Aspekty drogovej 
závislosti 

7.6. 
8. C 

 
24 

Workshopy-Aspekty drogovej závislosti 
Workshopy-
Aspekty drogovej 
závislosti 

7.6. 9.C 25 

Skupinové aktivity-prevencia 
problémového správania 

PhDr. A. Sojčák  
CPPPaP 

15.6. 6.D 25 
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Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ 
5.-9. ročník 

Žiaci so ŠVVP Aktuálny stav VPU NKS ADHD Nadaní žiaci 
Začlenení žiaci 33 31 1 1 2 
Žiaci so zdravotným 
znevýhodnením 
individ.zaradení 

57 57 - - - 

 Spolu: 94 88 1 1 2 
 
POČET ŽIAKOV 

SO ŠVVP 
  Začlenení žiaci 

 Začlenení žiaci Zdrav. znevýhodnení Nadaní žiaci 
5.A 2 2 - 
5.B 1 5 - 
5.C 3 8 - 
6.A 2 - - 
6.B - 4 - 
6.C 4 2 - 
6.D - 6 1 
7.A - 2 - 
7.B - 2 1 
7.C 1 3 - 
7.D 4 2  
8.A 6 2 - 
8.B 2 3 - 
8.C 1 3 - 
9.A 3 4 - 
9.B 2 4 - 
9.C 2 5 - 

SPOLU: 33 57 2 

 
 

N Á V R H Y  Ú L O H   N A  Š K O L S K Ý  R O K  2017/2018 
 

1. Poskytovať poradenskú, odborno-metodickú pomoc, riešiť osobnostné, vzdelávacie 
výchovné a sociálne potreby zvlášťzačlenených žiakov, so zdravotným znevýhodnením, 

 zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov s intelektovým nadaním aproblémových 
 žiakov. 

2. V oblasti výchovy k ľudským právam organizovať besedy, workshopy s tematikou 
ľudských    práv. 

3. Informovať žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru 
 o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Opčného 
 protokolu kDohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, 
 Opčného protokolu o procedúre oznámení, o Dohovore Rady Európy o ochrane detí pred 
 sexuálnym vykorisťovaníma sexuálnym zneužívaním detí a Dohovore o právach osôb so 
 zdravotným postihnutím . 
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4. Organizovať skupinové aktivity zamerané na rozvíjanie kritického myslenia, rozlišovaniu 
nenávistných prejavov obzvlášť na sociálnych sieťach a uvažovaniu o dopadoch na ich   
život a demokraciu (www.beznenavisti.sk).  

5. Realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, prevenciu 
užívaniaalkoholu a tabaku a odvykania od nich. Informovať žiakov o škodlivých 
a vedľajších účinkochnelegálnych a dopingových látok. Využívať informácie na 
www.bezpre.sk, www.statpedu.sk.aj metodiky Európskej siete škôl podporujúcich 
zdravie na www.schools-for-health.eu.   

6. Priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na 
porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne 
riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa 
a žiaka, v spolupráci s odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj 
s príslušnýmpediatrom, sociálnym kurátorom alebo políciou.  

7. Ak vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto  
je  povinný sa o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, oznámiť  tieto informácie 
podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny,   alebo súdu.  

8. Využívať vo svojej práci elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na 
www.komposyt.skzdroje informácií, poradenské hry. Používať inovované diagnostické 
nástrojepre žiakov so ŠVVP zverejnené na www.komposyt.sk. 

9. K profesionálnej orientácii žiakov nadväzovať a prehlbovať spoluprácu a väzby medzi 
ZŠ, SOŠ a zamestnávateľmi. Venovať osobitnú pozornosť približovaniu možností 
systému       duálneho vzdelávania a ostatných foriem odborného vzdelávania a prípravy 
v technických odboroch vzdelávania žiakom a ich rodičom.  

10.  Využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v 
 systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk 

11. Využívať Nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl na 
odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách „PROFsmeZŠ“ a 
Podporný nástroj  pre realizáciu kariérového poradenstva pre žiakov stredných odborných 
škôl „PROFsmeSOŠ“.  

12. Informovať rodičov a žiakov o súhrnných  informáciách  o možnostiach štúdia na 
stredných      školách v nasledujúcom školskom roku, ktoré prinášajú pravidelne 
aktualizované publikácie: 
 „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom 
sídle  CVTI SR http://www.cvtisr.sk/ v časti Školstvo/Regionálne školstvo.  

13.  Oboznámiť rodičov s Portálom „Mapa regionálneho školstva“ na adrese  
 http://mapaskol.iedu.sk slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve 
v SR.  Záujemcom o štúdium a ich rodičom alebo zákonným zástupcom (ďalej len 
„zákonný  zástupca“) ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri 
výbere školy.  

14. Pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky,  
  a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, 

bezodkladne    oznámiť  túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa 
trvalý pobyt a Úradu      práce sociálnych vecí a rodiny,  
 b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom 
školskom   roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať konanie o 
priestupku podľa     § 6 ods. 4 a § 37 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 (ďalej len „zákon č.     596/2003 Z. z.“), 
c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo 
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strany  obce podať podľa § 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších 
predpisov   trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu   Ohrozovania mravnej výchovy mládeže.  

 

66..33  PPRRÁÁCCAA  ŠŠPPEECCII ÁÁLLNNEEHHOO  PPEEDDAAGGÓÓGGAA  

 
 V tomto školskom roku bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga 41 
začlenených žiakov a 25 žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Sú to 
žiaci, ktorí majú vývinové poruchy učenia a tiež si vyžadujú odborný prístup.  Ako noví 
začlenení sa začali v tomto šk. roku vzdelávať ôsmi žiaci.  
Na začiatku i počas školského roka nastali zmeny. Do našej školy nenastúpil jeden žiak do 
4.C.  Počas roka zmenili bežné vzdelávanie a začali sa vzdelávať formou začlenenia dvaja 
žiaci na 1. stupni. 
 Vzdelávanie začlenených žiakov prebiehalo v kmeňovej triede a jednu až dve hodiny 
týždenne pracovali individuálne, mimo triedy, pod vedením špeciálneho pedagóga. Jeho práca 
bola zameraná v diagnostike jednotlivca a následne v reedukačnej a rehabilitačnej činnosti 
oslabených čiastkových funkcií. V spolupráci s triednym učiteľom sa špeciálny pedagóg 
spolupodieľal na vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov. Ich súčasťou 
u niektorých žiakov bol vypracovaný aj IVP zo slovenského jazyka, z cudzieho jazyka alebo 
z matematiky. Ich edukačné výsledky a výchovno-vzdelávacie postupy boli u integrovaných 
žiakov prehodnotené 2-krát počas školského roka.  
 Žiaci boli hodnotení podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 
základnej školy, Príloha č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2001 Zásady hodnotenia žiaka so 
zdravotným znevýhodnením začleneného v ZŠ. Pri hodnotení učebných výsledkov 
pedagógovia rešpektovali psychický, fyzický a zdravotný stav žiakov, druh a stupeň 
postihnutia, ak mal vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušných predmetoch. 
Vyučujúci rešpektovali závery a odporúčania špeciálno-pedagogických vyšetrení a v celom 
vyučovacom procese uplatňovali ich špeciálno-pedagogické potreby. Postupovali podľa IVP 
a podľa odporúčaní práce so žiakom podľa diagnózy, pripravovali osobitné písomné práce, 
diktáty a testy, umožnili žiakom používať na hodinách kompenzačné pomôcky (tabuľky 
z matematiky, kartičky zo slovenského a cudzieho jazyka, slovníky a pod.).  
 Žiaci sa pravidelne zúčastňovali na individuálnych intervenciách u špeciálneho 
pedagóga podľa rozvrhu hodín. Vzdelávanie sa uskutočňovalo počas vyučovania, kedy žiaci 
prichádzali do špeciálnej učebne. Rozvrh špeciálnych hodín bol navrhnutý tak, aby v čo 
najmenšej miere ovplyvnil možnosť vypočuť si výklad vysvetľovaného učiva v kmeňovej 
triede. Intervencia špeciálneho pedagóga bola zameraná na rehabilitačné a reedukačné 
metódy, ktoré smerovali k ľahšiemu prekonávaniu prekážok, konfrontáciu vlastného 
neúspechu a k vyrovnávaniu podmienok edukácie so skupinou intaktných spolužiakov.  
Školský špeciálny pedagóg konzultoval špecifiká vzdelávacieho procesu s vyučujúcimi 
jednotlivých predmetov, s triednymi učiteľmi. Zúčastňoval sa na pozorovaní 
a diagnostikovaní v triedach. Bol im nápomocný, keď potrebovali poradiť. Jeho práca 
spočívala aj v konzultácii a poradenstve pre rodičov, kedy sa mohli rodičia oboznámiť so 
špeciálnymi prístupmi, programami a vypožičať si odbornú literatúru.                     
       Starostlivosť o žiakov so ŠVVP je tímová práca viacerých subjektov (žiak, učiteľ, rodič, 
výchovný poradca, špeciálny pedagóg a odborníci z CPPaP), preto táto práca má význam len 
pri spolupráci a snahe všetkých zainteresovaných. Cieľom tejto spolupráce je pomoc 
jednotlivcom pri vzdelávaní a v integrácii do spoločnosti. Preto špeciálny pedagóg pravidelne 
konzultoval so zariadeniami špeciálno - pedagogického poradenstva, so psychológom a 
s logopédom. Zorganizoval a viedol integračné komisie, prednášku so psychológom, podieľal 
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sa pri organizácii čitateľskej depistáže a poradenstve pre rodičov. Spolupodieľal sa pri 
rozvíjaní čitateľskej gramotnosti u žiakov s poruchami učenia, organizoval súťaže v čítaní 
počas prázdnin a vyhodnocoval najúspešnejších čitateľov.  
Koncom školského roka sa uskutočnila depistáž čitateľskej gramotnosti v tretích a štvrtých 
ročníkoch. Zúčastnilo sa jej 49 žiakov. Prieskum našich žiakov spočíval v diagnostike písania, 
čítania, porozumenia textu, z reprodukcie a práce s ním. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v 4 
úrovniach: 
                                                ÚROVEŇ ČÍTANIA 
42% číta zväčša po slovách, znížená istota a plynulosť 
38% číta po skupinách slov, plynulo s intonáciou 
12% číta zväčša po slovách, znížená istota a plynulosť, zarážky pred ťažšími slovami 
6% slabikovaním – plynulo nahlas, alebo potichu a vysloví celé slovo 
2% slabikovaním nahlas, niekedy hláskuje 
 
 
                                                   ÚROVEŇ POROZUMENIA 
50% reprodukcia je útržkovitá (povie len vrchol deja) 

20% 
reprodukuje len podstatné časti, ale o celom deji nemá spoľahlivú predstavu(výpadok 
jednej časti) 

10% dejové súvislosti sú žiakovi jasné, reprodukuje podstatné časti, ale s nepresnosťami 
8% nerozumie ničomu z čítaného 
6% reprodukcia stojí len na niektorých oporných bodoch 
6% spoľahlivo rozumie čítanému 
 

ÚROVEŇ REČOVÉHO PREJAVU 
54% komunikácia samostatná, aktívna, dobrá až veľmi dobrá slovná zásoba 

40% 
menej aktívna komunikácia, vyžaduje aktivizáciu otázkami, slovná zásoba priemerná 
až mierne oslabená 

6% má ťažkosti vyjadriť svoj zámer, slovná zásoba oslabená (výrazné ťažkosti) 
 

ÚROVEŇ PÍSOMNÉHO PREJAVU 
30% nadpriemer – minimálna až žiadna chybovosť 
30% priemer – nízka chybovosť (cca 3 chyby) 
20% podpriemer – v rámci sociálnej únosnosti 
12% hraničné – vysoká chybovosť, susp. dysortografia  
8% defekt (porucha), dysortografia 
 
Výsledky nám ukázali, že porozumenie čítaného textu je priemerné (50%). Depistáž bola 
ukončená osobným pohovorom so zákonným zástupcom a poradenstvom ako s dieťaťom 
doma pracovať. Následne sa konalo stretnutie s triednymi pani učiteľkami, s vedením 1.- 4. 
ročníka Bola prehodnotená celková úroveň čítania žiakov a význam depistáže nielen pre 
učiteľov, žiakov, ale aj pre rodičov.  
            V našej škole je dobrej úrovni vybudovaný systém pomoci žiakom so zdravotným 
znevýhodnením. S myšlienkou integrovaného vzdelávania sa stotožnili takmer všetci 
pedagógovia. Prínosom starostlivosti o žiakov s poruchami učenia by bol aj asistent učiteľa, 
ktorého zatiaľ na škole nemáme. V tomto šk. roku sme podali žiadosť pre piatich žiakov, 
ktorých zdravotné znevýhodnenie si vyžaduje pomoc počas edukácie. Prioritou celého 
snaženia je zabezpečenie osobnostného vývinu dieťaťa podľa možností a schopností žiaka 
s akceptáciou jeho druhu a stupňa postihnutia.  
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 Realizácia vzdelávania žiakov formou integrácie a uplatňovanie princípov vo 
vzdelávaní podľa Metodického pokynu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je vcelku 
úspešná. U žiakov boli rešpektované ich možnosti a schopnosti vo vzdelávaní. Do ďalšieho 
ročníka postupujú všetci žiaci so zdravotným znevýhodnením, jeden žiak robí opravné skúšky 
zo SJL. 
 

77..PPRROOJJEEKKTTYY    AA  AAKKTTII VVII TTYY  ŠŠKKOOLLYY    

77..11  ZZAAPPOOJJEENNOOSSŤŤ  DDOO  PPRROOJJEEKKTTOOVV  

77..11..11  NNáárrooddnnéé  pprroojjeekkttyy  

 
1. Národný projekt: Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ. 
 

 3. Národný projekt: „Komplexný poradenský systém prevencie  
 a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. 

 
4. NUCEM – elektronické testovanie E TEST. 

 
 5. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. 
 

 
6. Ovocie a zelenina do škôl / zabezpečenie dodávok 100 % džúsov a jabĺk. 
 
 

7. Národný projekt: Moderné vzdelávanie pre 
všeobecno–vzdelávacie predmety. 
 

 
    8. Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove. 
 

77..11..22PPrroojjeekktt    ––  ZZeelleennáá  šškkoollaa  
 

Náš život nemôže byť oddelený od prostredia, v ktorom žijeme. Najdôležitejšou úlohou 
environmentálnej výchovy je budovanie ekologického svedomia detí a dosiahnutie 
uplatňovania ekologického myslenia a správania sa v každodennom živote. 
Environmentálna výchova je súčasťou obsahu jednotlivých predmetov. 

Žiaci sa zapojili do viacerých súťaží, napr. Voda pre život, život pre  vodu, 
Ekoposter, PRO NATURA, kde umiestnením potvrdili výborné ekologické znalosti. Ekohliadky 
článkami prispievali do školského časopisu, zriadili ekologicky zameranú nástenku a učili spolužiakov 
triediť odpad. 

Environmentálna výchova je dlhodobý proces, ktorého výsledky budú viditeľné až po 
niekoľkých rokoch. Musí sa prelínať všetkými stupňami výchovy a vzdelávania, celým výchovno- 
vzdelávacím procesom. 

 
Aktivity: 

- Týždeň environmentálnej výchovy  – zber papiera, separovanie odpadu v škole, čistenie  
mesta a okolia školy, 

- Deň pre moje mesto  – čistenie okolia rieky Oravy žiakmi. 
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77..11..33    PPrroojjeekktt  ––  ŠŠkkoollaa  ppooddppoorruujjúúccaa  zzddrraavviiee  

 
              V priebehu školského roka vyučujúci pracovného vyučovania, ale aj iných  

  predmetov dbali na čistotu areálu školy – zbierali sa odpadky, vysadili sa  
stromčeky, hrabalo sa lístie, 
- uskutočňovali  sa vychádzky do prírody so zameraním na ochranu a vzťah  

k prírode - prikrmovanie  zvierat a vtákov v zime, 
- zbierali sa liečivé rastliny a papier, 
- vystavovalo sa ovocie a zelenina - zdravé stravovanie, 
- upevňovali sa základné hygienické návyky -zdravotná hygiena detského chrupu, 
- boli zavedené relaxačné cvičenia a telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín. 

 

77..22  AAKKTTII VVII TTYY  ŠŠKKOOLLYY  NNAA  PPOODDPPOORRUU  VVÝÝCCHHOOVVNNOO--VVZZDDEELLÁÁVVAACCII EEHHOO  PPRROOCCEESSUU  

77..22..11ZZaappoojjeennoossťť  ddoo  pprroojjeekkttoovv  aa  pprroojjeekkttoovvéé  vvyyuuččoovvaanniiee  

 
Aktivity u čiteľov a žiakov 1. stupňa: 
 

- Divadelné predstavenie Prešibaný kocúr 
- Hovorme o jedle – pečenie domáceho chleba, výstava ovocia a zeleniny z našich 

záhrad, vytváranie zdravých maškŕt a zdravých ovocných nápojov 
- Zber papiera 
- Deň školských knižníc – starší žiaci a dospelí čítajú deťom 
- Vyrezávanie tekvíc 
- Zapojenie sa do projektu Alino – celoročný zber hliníkového odpadu 
- Vianočný bazár 
- Korčuliarsky výcvik 
- Divadelné predstavenie Zlaté kuriatko 
- Divadelné predstavenie Zelená kniha rozprávok 
- Výchovnovzdelávací multimediálny koncert – Marťanská misia 
- Matematická súťaž Klokan 
- Stavanie mája v školskej záhrade 
- Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici 
- Beseda s p. Briestenským – pozorovanie života rastlín a zvierat pomocou termovízie 
- Beseda s p. Prílepkovou – Náučný chodník párnické jazerá 
- Finančná akadémia – celodenné aktivity zamerané na finančnú gramotnosť p. 

Bojnáková 
- Deň detí – športové aktivity na Gäceli 
- Výlet Habakuky Donovaly – Dobšinského rozprávky 
- Beseda p. Medzihradský – bezpečné správanie sa doma, na ceste i vonku 
- Divadelné predstavenie Koza rohatá a jež 
- Exkurzia po Náučnom chodníku párnické jazerá 

 
 
Mgr. Eva Bojnáková 1.C 
 
Triedne akcie 

- Aktivity v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka 
- Pasovanie za prváka 
- Dentálna hygiena s p. Kratochvílovou 
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- Návšteva Katarínskych trhov 
- Návšteva Vianočných trhov  
- Program s triedou na akadémiu Ruka v ruke 
- Triedna vianočná besiedka 
- Návšteva veľkonočných trhov 
- Aktivity ku Dňu Zeme 
- Otvorené hodiny pre predškolákov 
- Aktivity k Svetovému dňu pohybu – rýchla chôdza 

 
Mgr. Martina Demeterová 3.C 
 
Triedne akcie 

- Vystúpenie žiakov 3.C pri otvorení veľkej telocvične 
- Vlastivedná vychádzka, určovanie svetových strán 
- MAT – FIG Plánovanie a hospodárenie s peniazmi „Kozmix“ so  4.A 
- Beseda s p. Zuzanou Štelbanskou  v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka s 2.D 
- Beseda a aktivita o šikanovaní s PaedDr. Durajovou, výchovnou poradkyňou 
- Čitateľská gramotnosť  so SCŠPP v  Dolný Kubíne 
- Besiedka ku Dňu matiek 
- ŠvP – Tatranská Kotlina s 2.B 

 
 

PaedDr.Lenka Durajová 2.A 
 
Triedne akcie 

- Aktivity v okresnej knižnici 
- Návšteva Katarínskych trhov 
- Návšteva vianočných trhov pri MsKS 
- Tradičné vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí – program žiakov 
- Program s triedou na akadémiu Ruka v ruke 
- Triedna vianočná besiedka 
- Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína -  R. Macek 2.miesto 
- Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubín -  R. Macek 2.miesto 
- Návšteva veľkonočných trhov 
- Aktivity ku Dňu Zeme 
- Aktivity k Svetovému dňu pohybu – rýchla chôdza 
- Program ku Dňu matiek a otcov pre dôchodcov z klubu dôchodcov v Dolnom Kubíne 

 
Mgr. Janka Grobar číková 2.D 
 
Triedne akcie 

- Deň hlasného čítania- hosť p. E. Šuňalová- čítanie ľud. rozprávok 
- Beseda s p. spisovateľkou Z. Štalbaskou v Oravskej knižnici 
- Beseda o včelách s p. J. Plichtom 
- Návšteva knižnice –ľudová slovesnosť 
- Veľkonočné trhy 
- Beseda s poľovníkom M. Melekom 
- Beseda o Afrike s p. L. Kubisovou 
- Exkurzia do hasičskej stanice 
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- Návšteva knižnice rozprávky Ľ. Podjavorinskej 
- Divadelné predstavenie Koza rohatá a jež 
- Deň zajačika separáčika v spolupráci s OA v Dolnom Kubíne 
- Školský výlet Habakuky 

 
Mgr. Miriam Halam čeková 2.C 
 
Triedne akcie 

- Deň hlasného čítania –čítanie rozprávok žiakmi 2.stupňa  
- Veľkonočné trhy 
- Návšteva knižnice –ľudová slovesnosť beseda  
- Návšteva knižnice –rozprávky Ľ. Podjavorinskej 
- Beseda o Afrike s p. L. Kubisovou 
- Návšteva obchodu Hand made- ukážka práce v dielni 
- Návšteva knižnice diela Astrid Lindgrenovej 
- Divadelné predstavenie Koza rohatá a jež 
- Deň zajačika separáčika-v spolupráci s OA v Dolnom Kubíne 
- Školský  výlet Habakuky 

 
 
Mgr. Veronika Harmaniaková 1. D 
 
Triedne akcie 

- Beseda s p. Javorkovou - Osmijanko 
- Deň hlasného čítania- hosť p. Dráb, p.Kaščák - čítanie ľudových rozprávok 
- Beseda s p. Javorkovou – autorská rozprávka 
- Zdravé zúbky – beseda s p. Kratochvílovou 
- Návšteva predškolákov z Veličnej 
- Veľkonočné trhy 
- Beseda o Afrike s p. L. Kubisovou 
- Beseda s p. Javorkovou – ľudová rozprávka 
- Exkurzia do hasičskej stanice 
- Beseda s policajtom –  p. Mariňák 
- Beseda s policajtom – p.Medzihradský 
- Školský výlet Habakuky 

 
 
 Mgr. Lýdia Jur čová 4.B 
 
Triedne akcie 

- Súťaž v jazde zručnosti na bicykli v rámci Týždňa mobility 
- Návšteva výstavy v Oravskom osvetovom stredisku – Tradičná hračka 
- Beseda v OK – so spisovateľkou M.Lazarovou – p. Javorková 
- Návšteva výstavy v MsKS – Bohúňova paleta 
- Beseda s ilustrátorom B. Paľom v OK 
- Beseda v OK so spisovateľom V. Šefčíkom – p. Javorková 
- Beseda v OK – regionálne povesti – p. Kazimírová 
- Lucia – ľudové zvyky, tradície – kultúrne vystúpenie 
- Kultúrne vystúpenie na Vianočnej akadémii 
- Návšteva vianočných trhov – tradičné zvyky a remeslá 
- Beseda v OK – bájka, p. Kazimírová 
- Beseda v OK – autorská rozprávka, p. Kazimírová 
- Návšteva výstavy v Oravskom osvetovom stredisku – Svet z hliny 
- Tvorivé dielne v  Oravskom osvetovom stredisku – výroba keramiky na hrnčiarskom 

kruhu 
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- Kultúrne vystúpenie na XX. rodičovskej zábave 
- Návšteva veľkonočných trhov – tradičné zvyky a remeslá 
- Návšteva výstavy v Oravskom osvetovom stredisku – Súťaž o najkrajšiu kraslicu 
- Tvorivé písanie – p. Javorková 
- Beseda v OK – komiks – p. Kazimírová 
- Návšteva Oravskej galérie 
- Kultúrne vystúpenie v MsKS na MDD 
- Školský výlet – Hornonitriansky banský skanz, baňa Cigeľ,Bojnice – amfiteáter 

sokoliarov 
 
 
PaedDr. Bibiána Juríková 4.A 
 
Triedne akcie 

- Zapojenie sa do čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok – Rozvoj čitateľskej 
gramotnosti (november – marec) 

- Športová príprava na súťaž vo vybíjanej (október – december) 
- Zapojenie sa do projektu KOZMIX, plánovanie a hospodárenie s peniazmi, stavba 

mesta – Rozvoj finančnej gramotnosti (január – apríl) 
- Beseda so spisovateľom Valentínom Šefčíkom – Okresná knižnica 
- Beseda a aktivita o šikanovaní s PaedDr. Durajovou, výchovnou poradkyňou 
- Okresná knižnica s p. Kazimírovou (každý mesiac) 
- Čitateľská depistáž  so SCŠPP  DK (apríl) 
- Návšteva Prima banky 
- Návšteva dopravného ihriska – inštruktáž bezpečnej jazdy s p. policajtom 
- Beseda o prvej pomoci – RNDr. Bednárová 
- Dopravná súťaž – okresné a krajské kolo 
- Návšteva poľnohospodárskeho družstva Veličná, výstup na Šíp v Revišnom, opekanie 
- Beseda s policajtom p. Medzihradským 

 
 
Mgr. Janka Kormaňáková 3.B 
 
Triedne akcie 

- Deň hlasného čítania-čítanie rozprávok žiakmi 2.stupňa  
- Čítanie povesti o Oravskom hrade 
- Veľkonočné trhy 
- Návšteva knižnice- ľudová slovesnosť beseda  
- Beseda o Afrike 
- Návšteva knižnice diela Astrid Lindgrenovej 
- Divadelné predstavenie Koza rohatá a jež 
- Školský výlet Habakuky 

 
 
Mgr. Danica Lakoštíková 1.B 
 
            Triedne akcie 

- mesačne návšteva školskej knižnice /p. Kazimírová, od januára/marec -slávnostné 
pasovanie za čitateľov 

- Klzisko - jedenkrát do týždňa 2 vyučovacie hodiny (3 mesiace) 
- Vianočné vystúpenie v knižnici pre deti so špec. školy, december 2016 
- Vianočné vystúpenie na tržnici, vianočné trhy, december 2016  



                                            ZZÁÁKKLLAADDNNÁÁ  ŠŠKKOOLLAA  MMAARRTTIINNAA  KKUUKKUUČČÍÍNNAA  11119999//3366,,  002266  0011  DDOOLLNNÝÝ  KKUUBBÍÍNN  

 

 

38 

 

- Divadelné predstavenia podľa ponuky Marťanko 
- Zber papiera, hliníkového odpadu, starých elektrospotrebičov 
- Deň pohybu –Na koňa, triedna súťaž v telocvični zameraná na radosť z pohybových 

aktivít, vybudovanie zdravého životného štýlu 
- Deň zdravej výživy ,výtvarná súťaž „zdravý tanierik“, prezentácia a ochutnávka 

zdravej stravy 
 

 
Mgr. Ľubomíra Osadská 4.C 

            Triedne akcie 
− Športová príprava na súťaž vo vybíjanej (október – december) 
- Beseda a aktivita o šikanovaní s PaedDr.Durajovou, výchovnou poradkyňou 
- Školská knižnica s p. Kazimírovou (každý mesiac) 
- Čitateľská depistáž  so SCŠPP  DK (apríl) 
- Športové aktivity MDD 
- Beseda s policajtom p. Medzihradským 

 
Mgr Michal Tomáš 3.A 
 
Triedne akcie 

− Hovorme o jedle - farebný týždeň 
− Beseda s ilustrátorom  Ľuboslavom  Paľom v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona 

Habovštiaka s knihovníčkou  A. Javorkovou 
− Katarínske trhy- ukážky ľudových remesiel 
− Vianočné trhy – ľudové zvyky a tradície na Vianoce 
− Akadémia RUKA V RUKE – vystúpenie s programom  Ratatouille 
− Celé Slovensko číta deťom  1- čítanie v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka 

s knihovníčkou  A.Javorkovou 
− Celé Slovensko číta deťom 2-čítanie – v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka  s  

s knihovníčkou  A. Javorkovou 
− Vianočná besiedka v triede- posolstvo Vianoc 
− Svetový deň pohybu-  zrealizovanie športovej  dráhy pred školou 
− Beseda so spisovateľom  Ľubošom Bohunickým  v Oravskej knižnici A. Habovštiaka 

s knihovníčkou  A. Javorkovou 
− Beseda so spisovateľkou a ilustrátorkou Evkou Plamienkou  v Oravskej knižnici A. 

Habovštiaka s knihovníčkou  A. Javorkovou 
− Školský výlet- Rozprávkový hrad v Oravskom Podzámku 
− MINI  ZOO na školskom dvore – pán Rudolf Zdražila, psovod Jáger,  ukážka výcviku 

psa , materiálne zabezpečenie podujatia 
− Beseda  s rodičom pani Holkovou- zdravoveda, poskytovanie prvej pomoci 

 
 
Mgr. Mária Tomášová  1.A 
 
           Triedne akcie 

− Hovorme o jedle- prezentácie o zdravej výžive,  farebný týždeň 
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− Čítame s Osmijankom - 13.ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže- 1. miesto 
Slovensko- pravidelné stretnutia s A. Javorkovou počas roka, plnenie Osmijankových  
úloh  

− Beseda s ilustrátorom  Ľuboslavom  Paľom v spolupráci s Okresnou knižnicou A. 
Habovštiaka s knihovníčkou  A. Javorkovou 

− Zážitkové učenie  v Oravskej galérii 
− Katarínske trhy- ukážky ľudových remesiel 
− Vianočné trhy – ľudové zvyky a tradície na Vianoce 
− Akadémia RUKA V RUKE – vystúpenie s programom  Ratatouille 
− Celé Slovensko číta deťom  1- čítanie v Oravskej knižnici A. Habovštiaka  s A. 

Javorkovou 
− Celé Slovensko číta deťom 2- čítanie v Oravskej knižnici A. Habovštiaka s A. 

Javorkovou 
− Vianočná besiedka v triede- posolstvo Vianoc 
− Deň otvorených dverí u hasičov 
− Beseda s npor. Mgr. F. Mariňákom – práca polície 
− Svetový deň pohybu-  zrealizovanie športovej  dráhy pred školou 
− Beseda so spisovateľom  Ľubošom Bohunickým  v Oravskej knižnici A. Habovštiaka  

s knihovníčkou  A. Javorkovou 
− Beseda so spisovateľkou a ilustrátorkou Evkou Plamienkou  v Oravskej knižnici A. 

Habovštiaka s knihovníčkou  A. Javorkovou 
− Otvorené hodiny pre predškolákov z V. a VII. MŠ 
− Školský výlet- Rozprávkový hrad v Oravskom Podzámku 
− Sadenie izbových rastlín na školskú chodbu 
− MINI  ZOO na školskom dvore v spolupráci s 3.A 
− Výlet do Bojníc – hlavná výhra z Osmijanka 

 
Výtvarné súťaže so žiakmi: 

− ARRIVA- autobus očami detí 
− Chutné maľovanie 
− Všetko najlepšie pán Janovic – Viktória Mešková  ocenenie  v celoslovenskom  kole 

v spolupráci s Oravskou knižnicou s knihovníčkou A. Javorkovou 
− Maľba a kresba vodníka v časopise ZIPS v spolupráci s Oravskou knižnicou 
− Vesmír očami detí, Tereza  Škutová  3. miesto v regionálnom kole 
− Škola z Marsu 
− Maľujeme s PRIMALEXOM 
− Kresba rozprávkovej postavy alebo zvykoslovie v spolupráci s Oravskou knižnicou 
− Zhotovenie leporela pre spisovateľa  Ľuboša  Bohunického 
− Na bicykli bezpečne, doprava  očami detí – krajská súťaž v Žiline 
−  

Aktivity učiteľa- medializácia triednych, školských  akcií  a výtvarných súťaží (galéria prác 
žiakov) na stránke školy ( (foto + komentár-25  príspevkov ), starostlivosť o rastliny na 
školskej chodbe, propagácia školy pred zápisom do 1. ročníka- roznášanie pozvánok a novín 
s článkom o škole, nákup knižných odmien na koniec školského roka 
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Mgr. Erika Zvadová 2.B 
 

Triedne aktivity 
- počas celého školského roka sa žiaci zaoberali  na vyučovacích hodinách FIG – učili 

sa hospodárne zaobchádzať s peniazmi, pochopili význam poistenia pri úrazoch, hrali 
sa a pracovali s eurami v „obchode“, riešili slovné úlohy motivované zo života 
„Požičaj si od kamaráta“, či sa snažili pochopiť význam a hodnotu ľudskej práce, 
vedieť opísať príklady bohatstva a chudoby-„Psíček a mačička – Nočná košieľka“-
dramatizácia 

       „Voda a vzduch okolo nás“ – ochrana a šetrenie životného prostredia  
- Starostlivosť o zvieratá v zime – prikrmovanie, kŕmidlá pre vtáčiky 

- „Poriadok v aktovke“,  alebo, „čo si veci v aktovke rozprávajú?“ – dramatizácia 
-  Svetový deň vody /22.3./ - aktivity v triede, ekoplagát 
- Výroba „ekohračky“ z odpadového materiálu 
- Ochrana prírody v ľudových pesničkách a riekankách 
- Separovaný odpad – triedenie odpadu v triede 
- „Deň Zeme“ – ochrana životného prostredia, aktivity v triede 
- Turistické vychádzky vo Vysokých Tatrách počas ŠvP 
- Návšteva Belianskej jaskyne 
- Návšteva Demänovskej jaskyne slobody  
- Turistická výchádzka na  Štrbské pleso 
- Turistická vychádzka – pozorovanie letnej prírody, zásahy človeka do prírody, ochrana 

prírody   
- Čitateľská dielňa s p. Javorkovou – aktivita: Čitateľ, spisovateľ, ilustrátor, poézia-próza 
- Neobyčajné stretnutia s literatúrou 2016 / p. Javorková / - aktivita: Príslovia a 

porekadlá 
- Beseda v OK, p.Javorková – tvorba ilustrátora B. Paľu 
                                                       - tvorba Márie Lazarovej 

- Deň hlasného čítania – starší čítajú mladším, spoločné čítanie rozprávok 
- Povesti o Orave – vzbudiť pozitívny vzťah k ľudovej piesni, regiónu 
- Čítanie s porozumením – „Bude zo mňa básnik?“ – pokus o tvorbu krátkych básničiek 
- „Celé Slovensko číta deťom“ – návšteva OK 
- Deň materinského jazyka /21.2./ - „Hovorím spisovne?“ 
-  Marec-mesiac knihy – Ktoré rozprávky, knihy, sa mi páčia?, posúď význam trvalých 

životných       hodnôt 
- HK – školské kolo  
- Pravidelné návštevy OK A. Habovštiaka -Cieľom návštevy OK  je podpora čítania detí. 

Program tvoria tematické podujatia, besedy, hlasné, tiché a zážitkové čítanie, rozvíjanie 
schopnosti čítať s porozumením a samostatná práca žiakov s literárnym textom, tvorivé 
dielne a súťaže. 

- „Jablkový deň“ – „jablkové“ aktivity v triede, /6.10.-Svetový deň jabĺk 
- Vychádzka na Gäceľ – zmeny v prírode, pozorovanie prírody, prírodné spoločenstvá 
- Hovorme o jedle – výroba „zdravých maškŕt“, ovocných nápojov 
- Návšteva tržnice – poznávanie ovocia a zeleniny, jablkovo-ovocné aktivity 
- Ako sa piekol chlieb na Orave – beseda /16.10. Svetový deň chleba  
- Návšteva historického cintorína, slávni rodáci 
- Kto je môj priateľ – beseda o priateľstve 
- Katarínske trhy – pozorovanie ľudovej výroby, ľudových remesiel, tradičnej vianočnej 

výzdoby 
- Vianočná akadémia – príprava a nácvik programu 
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- Tradičné Vianočné trhy – Hviezdoslavovo námestie, MsKS 
- Vianočná besiedka v triede 
- Fašiangy, Turíce ... – ľudové zvyky a tradície nášho regiónu 
- Zimné športy v okolí školy, exkurzia do okolia 
- „Stop drogám“ – negatívne dôsledky fajčenia, aktivity v triede 
- „Ako predchádzať úrazom“ – vhodné oblečenie do zimného počasia, beseda 
- Ľudové tance na Orave – nácvik jednoduchých krokov 
- Deň boja proti rasovej diskriminácii /21.3./, beseda v triede 
- Matematický Klokan – účasť žiakov na súťaži 
- Deň učiteľov – význam učiteľského povolania, rozhovor v triede 
- „Ako sa zdobili veľkonočné vajíčka na Orave“ – tradičné zdobenie vajíčok v triede 
- Veľkonočné vajíčko – výstava, Osvetové stredisko 
- Veľkonočné trhy – kedysi a dnes 
- „V čelie kráľovstvo“ – zážitkové učenie, beseda s včelármi, manželmi Kubáňovcami 

z Párnice 
- Svetový deň pohybu – aktivity s triedou 
- „Zdravý chrbátik“ – cvičenie s fitloptou v priebehu šk.roku 2016/2017 
- Svetový deň mlieka /26.5./ - zdravá výživa, beseda 
- účasť žiakov v ŠvP v Tatranskej kotline v penzióne Harmónia 
- MDD – aktívna účasť žiakov na športových a spoločenskovedných aktivitách počas 

ŠvP 
- Mini ZOO v 3.A – účasť na podujatí org. p.Tomášom 
- „Kolieskový deň“  - športové súťaže na korčuliach a kolobežkách, boj s obezitou v 2.B 
 

 
Aktivity u čiteľov a žiakov 2. stupňa: 
 

Mgr. Oľga Babicová:  
− Nacvičovanie situačných hier, miniscénok so zameraním na prosociálne správanie. 
− Nacvičenie vianočnej hry so žiakmi na I. stupni. 
− Nacvičovanie básničky so žiakmi na I. stupni na Deň matiek. 
− Vystúpenie detského divadelného súboru na I. stupni s divadelnou hrou Snehulienka a 

sedem  trpaslíkov tematicky zameranej na medziľudské vzťahy 
− Besedy, tvorivé rozpravy  v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti 

− Výroba -  vtáčie búdky do plánovaného intravilánového školského arboréta 
− Výroba darčekov na MDD pre žiakov I. stupňa 
− Spracovanie atlasu okrasných rastlín 
− Výroba darčekov pre mamičky na Deň matiek 
− Výroba darčekov pre členov rodiny 
− Výstava výrobkov vo vestibule školy 
− Výsadba črepníkových rastlín 

 
RNDr. Martina Bednárová:  

− 52 žiakov z triedy 5. B a 5. C absolvovali exkurziu do Liptovského Mikuláša a okolia 
            ZOO KONTAKT, TATRAPOLIS, Slovenské múzeum ochrany prírodya  
 jaskyniarstva, LASERS LIPTOV 
      -      Príprava žiakov na Územnú súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 
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      -      Účasť na Územnej súťaži Družstiev mladých zdravotníkov (4. miesto z 20 
zúčastnených družstiev v našej kategórii - Žáčiková Dominika, Štriflerová Soňa, 

Sedliaková Katarína, Bednárová Viktória, Bednárová Alexandra) 
      -     Práca so žiakmi na videách do súťaže Chémia pod pokrievkou "Skús pokus"(3 tímy: 

1. tím - Adamec Adam, Telúch Tomáš - Zvedavé kukučky - video Kapustový 
chameleón - zvíťazilo   v hlasovaní verejnosti, 2. tím - Bednárová Viktória, Kržková 
Simona - Odvážne kukučky - video Výbušná fľaša, 3. tím - Katreniaková Zuzana, 
Žatkuľáková Viktória - Šikovné kukučky - video Hasič) 
 

Mgr. Mária Belková:  
− Židovské zvyky, sviatky, tradície – prednáška v OKAH a návšteva židovského 

cintoríne (9.B+9.C) 
− ETV – hodina v Oravskej galérii (9.ročník) 
− Biomasa a les - prednáška SOSL Tvrdošín (9.B) 
− Prednáška s p. Šándorom – záškoláctvo, šikanovanie, nevhodné správanie, 

zneužívanie drog (9.B) 
− Knižné dilemy – súťaž (9.B) 
− Oswiencim, Krakow – dejepisná exkurzia (9.ročník) 
− Budapešť – školský výlet (9.B+8.C) 

 
Mgr. Martina Čellárová: 

− Európsky deň jazykov 
− Farebný týždeň, Hovorme o jedle 
− Zber papiera 
− Spoločné čítanie rozprávky 
− Prezentácia o Afrike – MsKS 
− Mikuláš 
− Žiacky ples 
− The Dark Trip – protidrogové predstavenie – MsKS 
− Facelook – koncert – MsKS 
− Exkurzia do Bratislavy (6. A, 6. D) 
− Deň Zeme – Oravské múzeum, Čisté mesto 
− Svetový deň pohybu, Vyčisti si svoje mesto 
− Zber papiera 
− Slovensko-anglické divadlo - MsKS 
− Exkurzia – Liptovský Mikuláš a okolie 
− Zážitkové aktivity s CPPPaP na zlepšenie vzťahov v triede 

 
Mgr. Anna Fečková:  

− 42 žiakov z tried 8.C, 9.B a 9.A boli na školskom výlete do Budapešti, navštívili  
Tropicarium a absolvovali prehliadku mesta 

−  
Mgr. Ľubomíra Ferancová:  

− Návšteva banskobystrickej Štátnej opery, kde bolo uvedené divadelné predstavenie pre 
deti Kocúr v čižmách  

− Návšteva Bábkového divadla v Žiline, bábkové predstavenie pre deti Z rozprávky do 
rozprávky  
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− IV. ročník aktivít  týždňa Hovorme o jedle, v rámci celoslovenskej výtvarnej súťaže 
Chutné maľovanie v dennej téme Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek 
v konkurencii 1250 prác sa na prvom mieste umiestnil žiak 5. C triedy Jakub Pánik 

− Celoslovenská výtvarná súťaž pre kolektívy žiakov II. stupňa ZŠ EKOPOSTER, ktorú 
organizuje nezisková organizácia Kvapka, kolektív našich žiakov vytvoril plagát s 
názvom Chráňte prírodu a zvieratá, s ktorým sa umiestnil na prvom mieste, autori z 5. 
C triedy (Nina Murgašová, Lea Dziewiczová, Ema Klocháňová, Kamil Kvasňovský, 
Marek Vicáň, Lucia Chládeková, Klára Krakovská) 

− Okresné kolo výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej 
ochrany, Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát, kde skončili naši žiaci 
nasledovne: Patrik Macek – I. miesto v kategórii žiaci základných škôl II. stupeň a 
Samuel Smolka – najlepšia práca zo všetkých kategórií 

− Celoslovenská výtvarná súťaž Marťankovia – Škola z Marsu 
− Naši piataci (Klárka Krakovská, Ninka Murgašová, Alexandra Povalová, Ema 

Klocháňová, Marek Vicáň, Kamil Kvasňovský a Lucka Chládeková) namaľovali 
druhý najkrajší a najvtipnejší obrázok na tému marťanskej školy: Zo školy nám 
neutečú vo svojej kategórii – kolektívne práce ZŠ, pre celú školu vybojovali 
hvezdársky teleskop. 

− Celoslovenská výtvarná súťaž Maľujte s Primalexom v týchto súťažných témach: 1. 
Vtáky Slovenska, 2. Môj najlepší kamarát, 3. Dom mojich snov, kde žiaci vytvorili 
vyše 30 nádherných prác 
 

Mgr. Jaroslav Kržka:  
− Návšteva Gymnázia V. Paulínyho v Martine, zaujímavá fyzika – výber zo 7.ročníka,  

žiaci z kolégia Zelenej školy a účastníci geografickej olympiády 
− Exkurzia na Vojenské letisko Sliač – výber žiakov zo 7. ročníka 
− Účasť na výstave Discovery cosmos v Inchebe v Bratislave – výber žiakov 7. roč. + 

účastníci geografickej olympiády 
− Exkurzia televízia JOJ, prehliadky štúdií, diskusia s moderátormi a hercami, návšteva 

Parlamentu SR v BA, stretnutie s poslancami, prehliadka Bratislavského hradu – výber 
7. ročníka 

− Návšteva Archeoskanzenu vo Vyšnom Kubíne – spoznávanie prírody a histórie 
miestneho regiónu (7.B) 

− Návšteva Oravského múzea – účasť na prednáške zameranej k environmentálnym 
problémom: Globálne problémy ľudí, Odpady, Oravské chránené územia, Medveď 
hnedý. (7.ročník) 

− Oravské múzeum, Čaplovičova knižnica – Deň Zeme (6.ročník), prednášku pripravil 
p. Tomáň 

− S pomocou žiakov kolégia Zelenej školy- príprava programu pre žiakov I. stupňa so 
zameraním na ochranu životného prostredia 

− Využitie školskej záhrady a blízkeho okolia na realizáciu praktických aktivít so 
zameraním na poznávanie vzťahov v prírode (hodiny biológie a geografie) 

− Jesenný zber elektroodpadu s pomocou  žiakov zo Zelenej školy 
− Deň Zeme 

 
Mgr. Anna Lachová:  

− Všetci učitelia ANJ pripravili pre žiakov rôzne aktivity na Európsky deň jazykov 
− zapojili  sa do čitateľskej gramotnosti ( marec - mesiac knihy ), starší žiaci pracovali aj 

s časopisom Hello 
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− zúčastnili sa na divadelnom predstavení v anglickom jazyku  „Puss in the boots“, 
Kocúr v čižmách 

− žiaci 5.C a 5. B ( p. uč. Lachová, Bednárová, Ferancová Eva ) sa zúčastnili 
koncoročného výletu do Liptovského Mikuláša: Slovenské múzeum ochrany prírody a 
jaskyniarstva, ZOO kontakt, Tatrapolis 
 

Mgr. Božena Nosková:  
−  6. B, 6. C, 7. C, 8. B – v spolupráci s p. Kazimírovou OK AH podujatia na posilnenie 
čitateľskej gramotnosti                                                                                                                                                   
7. C – exkurzia do OK AH Dolný Kubín                                                                                                                                            
V rámci týždňa Hovorme o jedle /október/ tvorba projektov a prezentácií na tému 
Recyklácia obalov potravín v triedach 6. A, 6. B, 6. C, 6. D                                                                                                                                                               
Zapojenie sa do súťaže Cesta do krajiny fantázie – organizované OK AH – triedy 6. B, 
6. C, 7. C, 8. B    

− Výstava ovocia a zeleniny 
− Koordinátor čitateľskej gramotnosti  - 4 školské podujatia pre ročníky 5 – 8     /boli 

vyhodnotené individuálne/ + materiál pre tr. uč. téma Advent 
 

PaedDr. Martin Rázga:  
−  DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA (9. C, p. Rázga) 
−  prednáška o židovských zvykoch, tradíciách, kultúre a histórii s PhDr. Albínou 

Pánikovou spojená s návštevou židovského cintorína v Dolnom Kubíne 
− PO STOPÁCH SNP (8. C, p. Michaligová – 9. C, p. Rázga)  

Kremnička, Telgárt, Nemecká, Banská Bystrica ako miesta tragických udalostí počas 
Slovenského národného povstania v roku 1944, návšteva pamätníkov a múzea SNP, 
prednáška a film o vojne a povstaní, návšteva parku bojovej techniky a lietadla  

−  ZA CHLEBOM DO SVETA (9. C, p. Rázga) 
 výstava a  prednáška vo Florinovom dome o  príčinách slovenského vysťahovalectva 
na prelome 19. a 20. storočia spojená s úvahami o príčinách a dôsledkoch migrácie v 
súčasnom svete, prejavy nenávisti a intolerancie inakosti 

− TRAGÉDIA DOLNOKUBÍNSKYCH ŽIDOV (9. C, p. Rázga) 
 vyučovacia hodina dejepisu v trvalej expozícii židovskej kultúry v MsKS s PhDr. 
Albínou Pánikovou, rozprávanie o holokauste a jeho obetiach v Dolnom Kubíne, 
zoznam deportovaných, dobové materiály a úradné záznamy 

− MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI (8. C, p. Michaligová – 9.C, p. Rázga) 
 poznávacia exkurzia do priestorov bývalého pracovného tábora pre židovských 
spoluobčanov, prehliadka nových expozícií so sprievodcom, prednáška a film na tému 
„Deti a holokaust“ 

−  NEZNÁMI HRDINOVIA (9. C, p. Rázga) 
 aktivity v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka spojené s prehliadkou informačných 
klipov o amerických letcoch, ktorí počas vojny pristáli na Slovensku a stretli sa s 
vrelým prijatím domáceho obyvateľstva, práca v skupinách na úlohách, ktoré 
pripravila Mgr. Chmelíková, prezentácia výstupov, sledovanie dokumentu o 
neznámych hrdinoch 

−  STRETNUTIE S TIBOROM SPITZOM (9. C, p. Rázga) 
stretnutie s výnimočným človekom, ktorý ako 12- ročný židovský chlapec na vlastnej 
koži zažil útrapy vojny v Dolnom Kubíne a prežil v horách so svojou rodinou aj 
holokaust, doplnené prezentáciou s množstvom rodinných fotografií a ukážok jeho 
umeleckej tvorby, v ktorej sa venuje vojne a holokaustu, akcia v Čaplovičovej knižnici 
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−  ARWANCOVO BEZ PREDSUDKOV I. (poslanci parlamentu, p. Rázga) 
 účasť poslancov žiackeho parlamentu na projekte neziskovej organizácia Arwa, 
ktorého cieľom je vytvorenie fiktívneho mestečka, v ktorom sa bude poukazovať na 
porušovanie ľudských práv a odstraňovanie predsudkov, žiaci vytvárajú projekty, 
stávajú sa reportérmi 

−  ARWANCOVO BEZ PREDSUDKOV II. (poslanci parlamentu, p. Mazalánová) 
druhé stretnutie tento krát s pracovníkom Amnesty International, skupinové aktivity o 
ľudských právach a ich porušovaní v dnešnom svete 

− OSVIENČIM (9. A, B, C – výber žiakov,  p. Rázga, p. Belková, p. Kováčová) 
 putovanie na miesta, kde nacisti v roku 1940 zriadili najväčší koncentračný tábor, 
prehliadka interiéru a exteriéru múzea, položenie kytíc kvetov k pamätníku obetiam 
holokaustu zo Slovenska, sledovanie dobového filmu o oslobodení Osvienčimu 
Červenou armádou 27. januára 1945 

− ÚPRAVA ŽIDOVSKÉHO CINTORÍNA (9. C, p. Rázga) 
tradičná úprava židovského cintorína v Dolnom Kubíne 
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY (9. C, p. Rázga) 
KLIENTSKÉ CENTRUM (9. C, p. Rázga) 
Deviataci sa účastnili zaujímavej dvojhodinovky v priestoroch ÚPSVaR a klientského 
centra Obvodného úradu v Dolnom Kubíne.  - p. Vosková. V klientskom centre sa 
dozvedeli, čo všetko sa tam dá  v dospelosti vybaviť pod jednou strechou – p. Bláha 
(prednosta obvodného úradu). 
REÁLNE SÚDNE POJEDNÁVANIE (8. C, p. Rázga, p. Mazalánová) 
Ôsmaci sa zúčastnili reálneho súdneho pojednávania v budove Okresného súdu v 
Dolnom Kubíne. Pojednávanie, ktoré viedol sudca JUDr. Radoslav Stieranka, bolo 
ukážkovým príkladom nezodpovedného správania sa mladého človeka, zabezpečené 
v spolupráci s p. Šeligovou 
 

Mgr. Michal Šnapko:  
− Príprava a vystúpenie na vianočnej akadémií (Lenka Ratulovska 5.A - Francúzska 

pieseň)  
− Príprava žiačok a ich vystúpenie na XX. rodičovskej zábave (Lenka Ratulovská 5.A, 

Aneta Záchelová 5.B a Petra Škulcová 5.B)  
− účasť v školskom kole Slávik Slovenska 2017 (Lenka Ratulovská 5.A, Dominika 

Pažítková 6.A, Ema Hažlinská 5.A - Lenka postup na okresné kolo v druhej kategórií)  
− účasť v  celoslovenskom kole DILONGSTAR - Lenka Ratulovská 5.A - prvé miesto v 

druhej kategórií sólový spev a účasť Aneta Záchelová a Petra Škulcová z 5.B v druhej 
kategórií duet.  

− účasť na súťaži Slávik Slovenska 2017 okresné kolo- Lenka Ratulovksá 5.A a Tamara 
Červeňová 3.B - Tamara získala druhé miesto  

− Príprava a vystúpenie na akcií Deň detí - spev - Lenka Ratulovská 5.A a Lucia Hollá 
7.C 

 
• Mgr. Nosková pracovala ako dôverník KMČ, vydavateľstva Fragment, Mladé letá, 
• Ing. Kvapilová sa zapojila so žiakmi do projektu zameraného na finančnú gramotnosť 

Moja família,  
• na podporu environmentálnej výchovy bol zorganizovaný zber papiera 2-krát, zber 

starých batérií, mobilov a starých elektrospotrebičov, 
• všetci žiaci sa podieľali na čistení okolia školy v rámci akcií v environmentálnom 

týždni,  v rámci Zelenej školy pripravili prezentáciu Čo sa stáva s našou zemou?, 
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• kolégium Zelenej školy pracovalo pod vedením Mgr.Kržku, 
• učitelia výtvarnej výchovy sa zapojili do veľkého počtu výtvarných súťaží Polícia 

očami detí, Vesmír očami detí, O vode pre vodu, Lesný požiar, Maľujeme 
s Primalexom, výtvarné práce pre požiarnikov a zúčastnili sa na rôznych výstavách so 
žiakmi v MsKS, v Oravskom kultúrnom stredisku, 

• Ing. Kvapilová pracovala ako koordinátor pre finančnú gramotnosť, 
• PaedDr. Rázga pracoval ako koordinátor pre regionálnu výchovu, 
• Mgr. Kržka pracoval ako koordinátor pre environmentálnu výchovu. 

 

77..33  EEXXKKUURRZZII EE  AA    ŠŠKKOOLLSSKKÉÉ  VVÝÝLLEETTYY  

 
EXKURZIE A ŠKOLSKÉ VÝLETY II. stupeň, 2016/2017 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

77..44      SSPPOOLL UUPPRRÁÁCCAA  SS  KK OOMM UUNNII TTOOUU,,  PPRREEZZEENNTTÁÁCCII AA  ŠŠKK OOLL YY  NNAA  VVEERREEJJNNOOSSTTII   
    Spolupráca s komunitou -1. stupeň 

- spolupráca s rodičmi, starými rodičmi, s rodičovskou radou, s II. stupňom, ŠKD 
- Skupinové rodičovské stretnutia / RZ 4 krát / 

TRIEDA VYUČUJÚCI MIESTO TEM. ZAMERANIE 

8.C,9.C Rázga, Michaligová 
Banská 
Bystrica 

Dejepis. exkurzia 

7. roč. Kržka, p. Kvapilová Bratislava Televízia, Parlament, Hrad 

5. roč. Ferancová Ľ, Šinálová 
Banská 
Bystrica 

Návšteva opery 

6.A,6.D Tomagová, Čellárová Bratislava Televízia, ZOO, Výstava 
8.C,9.C Rázga, Michaligová Sereď Múzeum holokoustu 

9. roč. 
Rázga, Belková, 
Kováčová 

Oswiencim Koncentračný tábor 

 3.-9.roč. 
Števonková, 
Michaligová, 
Mazalánová 

Liptovská 
Teplá 

Pobyt detí za odmenu 

7.D,8.B Havčová, Kvapilová Oravice Zdroj pitnej vody 
7.B Kržka Vyšný Kubín Archeoskanzem 

5.B,5.C 
Bednárová,Lachová, 
Ferancová E. 

Liptovský  
Mikuláš  

Tatralandia,  ZOO, Múzeum 

8.C,9.B 
Fečková, Belková, 
Antalíková 

Budapešť 
Tropicárium, Hrad, Parlament, 
prehliadka mesta 

5.roč. Ferancová Ľ, Neznáma Žilina Návšteva divadla 

Výber ž. 
Števonková,Bukna, 
Mazalánová 

Chorvátsko - 
Zadar 

Družobný výmenný  a poznávací 
pobyt 

5.A,5.C Neznáma Východná Návšteva Bio farmy 
7.roč. Kržka, Kvapilová Martin, Sliač Letisko+zaujímavá fyzika 

6.B,6.D Žáčiková, Čellárová 
Liptovský 
Mikuláš 

ZOO,Tatrapolis, Múzeum 

6.A,6.C Nosková, Tomagová 
Kysuce-
Vychylovka 

Skanzem,orloj 
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- Individuálne stretnutia v čase konzultačných hodín / každý 2. utorok v mesiaci / 
- Spolupráca s triednymi dôverníkmi- členmi rodičovskej rady 
- Pasovanie prvákov  I. + II. stupeň 
- Stretnutie rodičov  žiakov 4. ročníka pre nábor do športových tried 
- Príležitostné besiedky ( Vianoce, Deň matiek, otcov ) 
- Slávnostná akadémia Ruka v ruke, Mikuláš v škole 
- Rodičovská zábava 
- Európsky deň rodičov a škôl –Hovorme o jedle (ovocie a zelenina)- účasť rodičov na 

hodinách,  na aktivitách , besedy , farebný týždeň, výtvarná súťaž Chutné maľovanie-
I.A, II.A Mgr. Tomášová, PaeDr. Durajová 

- Zapájanie detí aj rodičov do praktických činov- pomoc pri zbere papiera, zber 
hliníkového odpadu ALINO, zber nepoužívaných mobilov, tombola na rodičovskú 
zábavu, materiálne zabezpečovanie tried, pomoc pri korčuliarskom výcviku – všetky 
triedy, pri plaveckom výcviku – III. a IV. ročník, pri škole v prírode  - II. B, III.C, 
Mgr.E. Zvadová, Mgr.M. Demeterová 

- Tvorivé dielne jesenné, vianočné , veľkonočné za účasti rodinných príslušníkov-  
- I.B, IV.C  Mgr.D. Lakoštíková, PaeDr. A.Horáková,pani Michalicová, Oselčáková                               
- Pravidelné návštevy v školskej knižnici –pani A. Mazalánová                            

          Vianočný bazár – pani A.Mazalánová + II. stupeň ( charitatívny zámer –pomoc     
          Dolnokubínskej nemocnici )                    

- Besedy a aktivity s rodičmi a starými rodičmi: 
- Npor. Mgr. F. Mariňák- úloha a činnosť polície –I.A, I.D  (org. Mgr. Tomášová) 
- Pán J. Briestenský- pozorovanie rastlín a živočíchov pomocou termovízie- II.A 
-                                (org. PaeDr.L. Durajová) 
- Pani Prílepková- náučný chodník Párnické jazerá- II.A(org. PaeDr.L. Durajová) 
- Pán M. Melek- poľovník- II.D (org. Mgr.J. Grobarčíková) 
- Pani L.Kubisová- Zo života detí v Afrike- I.D, II.D,II.C,III.A,III.B (org. Mgr. 

J.Grobarčíková) 
- Pán J. Plichta- včelár- II.D (org. Mgr. J.Grobarčíková) 
- Manželia Kubáňovci- včelie kráľovstvo- II.B (org. Mgr. E.Zvadová) 
- Pán J. Kaščák, M. Dráb, viceprimátor J. Šimek- čítanie rozprávok deťom I.D (org. 

Mgr.M. Halamčeková) 
- Rodina Holubová- návšteva poľnohospodárskeho družstva, IV.A (org. PaeDr. 

B.Juríková) 
- Pán Rudolf Zdražila- ukážka výcviku psov, materiálne zabezpečenie podujatia Mini 

ZOO- všetky triedy (org.Mgr.M. Tomáš) 
- Pani Holková- zdravoveda, ukážka prvej pomoci III.A (org. M. Tomáš) 
- Pán Mužila, pani Omastová- ukážky umeleckých výrobkov z keramiky II.C (org. Mgr. 

M. Halamčeková)        
   - Škola korčuľovania, záverečné súťaže- všetky triedy I. stupňa, sponzorské ceny-rodičia 

       -   ŠKD – spoločný karneval , DOD  , MDD, šk. výlety- všetky triedy I. stupňa,       ,                                       
       -   Zber elektroodpadu, nepoužívaných mobilov- Mgr. J. Kržka    I. +II. stupeň   
       -   Zber ALINO- Mgr. D. Lakoštíková –zapojené všetky triedy I. stupňa, škola sa  
            umiestnila  na 2. mieste zo 41 škôl v Žilinskom kraji                           
       -   Vzájomné konzultácie MZ a PK                                                  
 
     Spolupráca s miestnymi organizáciami   
    - Mestská polícia - dopravné ihrisko  p. Medzihradský -   IV. A PaeDr.B.Juríková 
   - dopravná súťaž  Na bicykli bezpečne - IV.A – I. miesto v okresnom kole   
                                                                                 PaeDr. B. Juríková                                                                                                    
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- beseda s MP- I.B, I.C, I.D, II.A, II.C, II.D, III.A, III.C, IV.A, IV. B, IV.C                                          
- Materské školy -pravidelné cvičenie v telocvični, otvorené hodiny pre predškolákov- 
                              p.M.Tomášová,E.Bojnáková,D.Lakoštíková, V.Harmaniaková (org.  
                              Mgr.M. Tomášová)    
                             -pálenie Moreny /so  VII. MŠ / I.A,B,C,D,  III.A Mgr.M. Tomášová,  
                              D.Lakoštíková, E.Bojnáková, V.Harmaniaková, M.Tomáš 
                             -DOD pre budúcich prvákov a ich rodičov -(organ.Mgr. Demeterová )                                    
- MŠK HVIEZDA , s.r.o. Kor čulka - škola korčuľovania- všetky triedy I. stupňa 
- CPPPaP – diagnostika žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania 
                  - konzultácie s PhDr. A. Sojčákom- sebahodnotenie, empatia, tolerancia   
- A. Oravská knižnica A. Habovštiaka        
- návštevy knižnice v spolupráci s knihovníčkami A. Javorkovou, M. Kazimierovou - 
- všetky triedy I. stupňa 
- pravidelné aktivity  s pani Kazimierovou a Javorkovou- I.A,I.B, II.A, II.B, III.C,  
     IV.A , IV.B Mgr. Tomášová, Lakoštíková, Durajová, Zvadová, Demeterová, PaeDr.B. 
     Juríková, Mgr. L.Jurčová 
- pasovanie za čitateľov knižnice  -I.B Mgr.D. Lakoštíková 
- kultúrne vystúpenie pre deti zo Spojenej špeciálnej školy- Mgr. D. Lakoštíková 
- beseda s ilustrátormi-Evka Plamienka- I.A, III.A Mgr.M. Tomášová, Mgr.M.Tomáš,  
                                   -Ľuboslav Paľo- I.A, III.A, II.B , IV.B Mgr. M.Tomášová, Mgr. 
                                    M.Tomáš, MGR.E. Zvadová, Mgr.L. Jurčová 
                                   -Valentín Šefčík- IV.A,  IV.B PaeDr.B. Juríková, Mgr.L. Jurčová                                 
- beseda so spisovateľmi - Mária Lazarová- II.B , IV.B,Mgr.E.Zvadová, Mgr. L.Jurčová 
                                       - Ľuboš Bohunický- I.A, III.A Mgr. Tomášová, Mgr. M.Tomáš 
                                       - Zuzana Štelbaská- II.D, III.C Mgr.Grobarčíková ,Demeterová                       
- Oravské osvetové stredisko - návšteva výstav,- Mgr.L. Jurčová, Mgr. E. Zvadová 
                                      - kultúrnych podujatí,/   Katarínske trhy, Veľkonočné trhy/-  
                                        všetky triedy I. stupňa                                           
                                      - výtvarné  súťaže  Vesmír očami detí – Mgr.M. Tomášová 
                                      - recitačné súťaže HK- Mgr. L.Jurčová 
                                      - spevácke súťaže Slávik Slovenska -Mgr.D. Lakoštíková 
- Oravská galéria –zážitkové učenie- Mgr.M. Tomášová, Mgr.L. Jurčová 
- Regionálny úrad  verejného zdravotníctva - 
    besedy s p. Kratochvílovou - Ústna hygiena, - I.A,B,C,D Mgr. M.Tomášová, 
    D. Lakoštíková, E.Bojnáková,V. Harmaniaková                                                                    
- MsKS– návšteva trhov a kultúrnych podujatí- Kocúr v čižmách, Zlaté kuriatko, Koza  
                odratá a jež ,Vidmo - všetky triedy I. stupňa         
- prenajímanie sály na  školskú akadémiu  
- kultúrne vystúpenia na Hviezdoslavovom námestí- II.A, I.B, IV.B  PaeDr. L.  
    Durajová, Mgr. D. Lakoštíková, Mgr. L. Jurčová                
- AQUA plus – organizovanie plaveckého výcviku / p. I.Skirčák /-III.+IV. ročník 
- Denné centrum pre seniorov  – program ku Dňu matiek, otcov PaeDr. L. Durajová                                                                                   
- regionálne noviny Oravsko,MY Orava– informovanosť verejnosti o zrealizovaných 
                                                                  akciách  
- Infoštúdio tvdk  – prezentácia akcií a diania v škole 
- mestské školy – výmena informácií, učebníc, školenia, výchovné koncerty ZUŠ   
                             I. Ballu, ZUŠ Jánoš 
- Hotelová škola - environmentálne aktivity pre II. ročník 
- mestský úrad  Dolný Kubín – organizátor podujatí, zriaďovateľ, vítanie prváčikov  
                                                  v škole viceprimátorom, spoluorganizácia MDD 
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- konzultačné a informačné centrum Edukos -pomoc najmä sociálne slabším  
                                                                             rodinám  pri  vzdelávaní  ich detí, aj rodičov 
- Detský domov Malý Bysterec - konzultácie s vychovávateľmi o výchovno- 
                                                       vzdelávacích výsledkoch  ich zverencov                                       
- PRIMA banka - rozvíjanie FIG- Plánovanie a hospodárenie s peniazmi ) IV.A,III.C 
                             PaeDr.B. Juríková (org. Mgr. E. Bojnáková)  
- Hasičský zbor – Deň otvorených dverí pre školy 
-Tatra banka - projekt finančnej gramotnosti KOZMIX- IV.A, III.C   PaeDr.B. Juríková,  
                          Mgr. M. Demeterová 
 
Spolupráca školy a rodiny je na výbornej úrovni. 

Rodičovská rada zložená zo zástupcov rodičov sa stretla 4-krát ročne. 
Rodičovské združenia – triedne 4-krát ročne, plenárne 2-krátročne, konzultačné dni 1-
krátmesačne. 
       Uskutočnili sa mnohé osobné pohovory s rodičmi, s triednymi učiteľmi, s výchovnou 
poradkyňou, s psychológom s cieľom eliminovať v čo najväčšej miere výchovné problémy. 
      Spolupráca rodiny a školy je na výbornej úrovni, nielen na báze vzájomného 
informovania.  Nové formy spolupráce sa osvedčili hlavne na prvom stupni za účasti žiak - 
učiteľ - rodič, ale aj na druhom stupni formou zaujímavých rodičovských združení, kde boli 
prítomní aj žiaci.  
     Nie všetci rodičia mali záujem o aktivity organizované školou. Niektorí rodičia si nevedia 
nájsť čas, nemajú záujem alebo kladú vysoké nároky na dieťa. Tu spolupráca niekedy 
zlyháva. 

Výborná je spolupráca vedenia školy a Rodičovskej rady, čo je prospešné pre riešenie 
otázok školy. Rodičia sú zapojení do života školy a pomáhajú hlavne materiálne, poskytujú 
finančné prostriedky na činnosť krúžkov, sponzorstvo na súťaže, pomoc pri zberoch, besedy. 
V budúcnosti by sme chceli získať z radov rodičov vedúcich záujmových útvarov. 
V spolupráci s rodičmi sme pripravovali  rodičovskú zábavu (19. ročník), akcia mala už 
tradične veľký úspech.  
     Výborná spolupráca bola aj s ďalšímiorganizáciami, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní 
akcií pre našich žiakov. 
         Intenzívna je spolupráca so športovými klubmi v rámci jednotlivých športových odvetví 
zastúpených v našich športových triedach. Výborná je s hokejovým klubom i s futbalovým 
klubom. 

Škola výborne spolupracuje s CPPPaP v Dolnom Kubíne i v Ružomberku, s Úradom 
práce a sociálnych vecí a rodiny, s Mestským úradom, CVČ, MsKS,  ZUŠ, ale aj s inými 
spoločenskými organizáciami zastúpenými v meste Dolný Kubín, napr. Klubom dôchodcov či 
Domovom dôchodcov, Centrom podpory zdravia, Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 
Oravskou galériou, Oravským múzeom, Mestskou políciou, Hasičským a záchranným zborom 
v Dolnom Kubíne. 

Zintenzívnili sme spoluprácu s materskými školami, prostredníctvom ktorých môžeme 
lepšie informovať rodičovskú verejnosť o zmenách  v škole. Škola poskytuje MŠ priestory, 
výučbu v počítačovej učebni či v telocvični. Pozývame deti na  otvorené hodiny, 
organizujeme pracovné stretnutia s učiteľmi, s riaditeľkami MŠ a pod. 
 Výborná spolupráca je s Oravskou knižnicouA. Habovštiaka. Pribúda učiteľov, ktorí 
pravidelne využívajú ponúkané aktivity. Vyučujúci SJL v 5. - 9. ročníku pri organizovaní 
akcií aktívne spolupracujú s pracovníčkami Oravskej knižnice. 
       V školskom roku 2016/17 pokračovala aj spolupráca s políciou, okresnou aj mestskou. 
Boli uskutočnené besedy pre triedy v prvých, druhých, tretích aj štvrtých ročníkoch, ako aj 
v triedach na druhom stupni. 



                                            ZZÁÁKKLLAADDNNÁÁ  ŠŠKKOOLLAA  MMAARRTTIINNAA  KKUUKKUUČČÍÍNNAA  11119999//3366,,  002266  0011  DDOOLLNNÝÝ  KKUUBBÍÍNN  

 

 

50 

 

Od novembra do júna sme uskutočňovali v spolupráci  s p. Tiborom Šándorom a p. Miladou 
Chlebovcovou z Policajného zboru prednášky o šikanovaní, slušnom správaní a  právnom 
vedomí vo 8. a 9. ročníku. 

Pre žiakov 5.- 9. ročníka v mesiaci marec až jún sme zorganizovali 8 prednášok, ktoré 
boli zamerané na výchovu detí v oblasti prevencie proti kriminalite a priestupku na úseku 
verejného poriadku. Lektorom bol pracovník Mestskej polície p. Dušan Medzihradský  a Igor 
Čerňan. 
V klube  dôchodcov pripravila program p. Durajová. 
Vyučujúci výtvarnej výchovy pravidelne organizujú návštevy výstav v MsKS a v Oravskej 
galérii. 
Predsedom Rady školy bol Ing. Juraj Kvietok, zasadnutia Rady školy sa uskutočňovali podľa 
plánu.  Spoluprácu s Radou  školy je už tradične  na výbornej úrovni. 

Spolupráca so zriaďovateľom je dobrá, pravidelne konzultujeme o problémoch, ktoré 
sa v škole vyskytnú a Mesto Dolný Kubín nám vychádza vo všetkom  v ústrety. 
      Oceňujeme prístup mesta (zriaďovateľa) pri riešení problémov všetkých problémov 
týkajúcich sa chodu školy. 
 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
11..  ssttuuppeeňň      
Zoznam aktivít:  

- Zber papiera/ 2 krát ročne/ 
- Projekt Alino –celoročný zber hliníkových obalov / propagácia, súťaž – triedna,  

regionálna/, Deň Zeme – Alino v škole, rozhlasové vysielanie, beseda 
− záverečné vyhodnotenie 2. miesto, zúčastnených 41 škôl, nazbieraných 550 kg, 

organizátor nezisková organizácia Alino, Žilinský kraj 
- Súťaž s environmentálnou problematikou „voda“ , literárna tvorba-1.stupeň 
- na hodinách slovenského jazyka , 2.-4. ročník,organizátor –Centrum voľného  

času v Trstenej 
- Súťaž o naj hračku z odpadového materiálu, výstavka prác (práca na hodinách 

výtvarnej a pracovnej výchovy) 
- Tvorivé dielne/ spolupráca 1. a 4. ročníka, rodičov, pedagógov  

• jesenná, vianočná/ 
- Enviromentálne dopoludnie pre 2. ročník -pripravili žiačky Obchodnej 

Akadémievzdelávacie aktivity zamerané na ochranu prostredia, recykláciu 
odpadovéhomateriálu  

- Zber starých elektrospotrebičov 
- Deň Zeme – účasť na vzdelávacích aktivitách organizovaných koordinátorom ENV 

pre 2. stupeň,  čistenie okolia školy 
 

ŠŠKK DD 
Environmentálna výchova v školskom roku 2016/2017bola zakomponovaná aj do plánu 
činnosti školského klubu.  
Akcie a programy sa zamerali na dosiahnutie tak ,aby sa deti začali zaoberať témami prírody a 
životného prostredia, vedieť ekologicky myslieť a konať. Na celý školský rok bol 
vypracovaný ENVIRONMENTÁLNY KALENDÁR akcií pre ŠKD.  
Do ročných a mesačných plánov boli  zakomponované  jednotlivé akcie plánu 
environmentálnej výchovy. 
V oblasti postojov a hodnôt so zameraním na environmentálnu výchovu sa žiak učí vnímať a 
citlivo pristupovať k prírode , svojmu prostrediu , k utváraniu zdravého životného štýlu a k 
vnímaniu estetických hodnôt prostredia  .  
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Vychovávateľky ŠKD s deťmi  v priebehu II.polroku plnili úlohy podľa celoročného plánu 
ENV ako : šetrenie elektrickou energiou , vodou, starostlivosť o kvetinovú výzdobu a okolia 
školy , zapájali deti do výtvarných súťaží  s tematikou environmentálnej výchovy. V 
oddeleniach nechýbali nástenky  s kalendárom svetových dní environmentálnej výchovy. 
Medzi najzaujímavejšie  akcie patrili :  

- Zapojili sme sa do projektu ALINO,kde sme zbierali a súťažili hravou formou 
pomocou recyklácie,obaly  potravín z hliníkového odpadu. ktoré si deti samy 
nazbierali , alebo doniesli. 

- Výroba vianočných a veľkonočných ozdôb z prírodného materiálu  - estetizácia 
priestorov školy. 

- Zasadili sme spolu s deťmi a vychovávateľkami 6 stromčekov v areáli školy za 
zlepšenie životného prostredia. 

- Vyčistili sme okolie školy, brehy rieky Oravy a na Kuzmínove  studničku. 
- Všetky naplánované úlohy v Pečenie a ochutnávanie chleba spojené s besedou o bio 

potravinách :všetky vych., zodp.Ďaďová 
- Úprava okolia školy: všetky vych.,zodp.vych.Čierna Zdenka 
- Elektrická energia: všetky vych.,zodp.Grácová Eva 
- Ochrana rastlín a živočíchov: všetky vych.,zodp.Vrabcová Silvia 
- Racionálne využívanie prírodných zdrojov: všetky vych.,zodp.Šulejová Jarmila 
- Racionálne využívanie odpadových materiálov: všetky vych.,zodp.Sopúchová Iveta 
- Environmentálny projekt- Alino všetky vych.,zodp.Cengelová Oľga,Šuvadová Ľubica             

 
 2. stupeň 
  

- Doplnenie a práca Žiackeho kolégia Zelenej školy, práca žiackeho parlamentu 
- aktívna účasť v projekte RECYKLOHRY, 
- účasť na akcii VYČISTIME SI SVOJE MESTO uskutočnenej na Deň Zeme, 
- aktivity pripravené pre žiakov I. stupňa, 
- SEPAROVANÝ ZBER ako aj organizovaný zber starého papiera a starých 

elektrospotrebičov, 
- šetrenie energiou, teplom aj vodou, 
- účelové čvičenia, 
- Európsky týždeň mobility, 
- jesenné práce v školskom sade, 
- návšteva výstavy Discovery cosmos, 
- návšteva Bratislavy s poukázaním na črty veľkomesta, 
- ekoposter, 
- ľudové zvyky a tradície - Mikuláš, Lucia, Vianoce, Vítanie jari, vynášanie Moreny, 
- Ekohračka, 
- Malí zdravotníci a záchranári, 
- Projekt Arwancovo, 
- Svetový deň pohybu, 
- Kontaktná ZOO, Múzeum jaskyniarstva a ochrany prírody, 
- Popularizácia fyziky na Gymnáziu v Martine, 
- Návšteva vojenského letiska Sliač,  
- návšteva u hasičov, 
-  stavanie mája, 
- Škola v prírode, 
- využitie ekologickej formy odovzdania informácií cez školský rozhlas- relácie,  
- príspevky na stránku školy, 
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- zimné prikrmovanie vtákov, 
- poznávanie drevín v školskej záhrade 
- Biotopy Oravy(Oravské múzeum),  
- besedy s pozvanými hosťami, 
- výmenný pobyt k Jadranu do Privlaky v Chorvátsku, 
- zdravotnícky a prírodovedný krúžok, športové krúžky, 
- účasť na súťažiach - Mladý záchranár, zručnosti z oblasti civilnej obrany, geografická, 

chemická, fyzikálna, astronomická olympiáda a iné. 

Aj prostredníctvom spomenutých aktivít sme sa pokúsili o výchovu jedinca, ktorého 
hodnotový systém mu umožní múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania 
biodiverzity života vo všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými 
živými tvormi, a ktorý bude ochotný preberať zodpovednosť za svoje konanie. 

 
REGIONÁLNA VÝCHOVA 
1. stupeň 
 
  Úlohou všetkých aktivít bolo bližšie spoznať naše mesto, dejateľov, významné osobnosti, 
ktoré v ňom pôsobili. Dôležitosť učitelia prikladali aj na ľudové tradície v regióne Oravy. 
 
1 .a 2. ročník 
- spoznávanie obec, mesto, v ktorom žijeme (história a súčasnosť) - p. Tomášová, p. 

Bojnáková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, p.Durajová, p.Zvadová, p. Halamčeková, 
p.Grobarčíková, 

- pamätihodnosti mesta, Park dejateľov, Historický cintorín, Oravská galéria - p. 
Tomášová, p. Bojnáková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, p.Durajová, p.Zvadová, p. 
Halamčeková, p.Grobarčíková, 

- výstava tradičnej hračky p. Tomášová, p. Bojnáková, p.Zvadová, 
- rozprávanie o dejinách mesta, erbe a o kubínskych jarmokoch, spôsobyplatenia- 

Tomášová, p. Bojnáková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, p.Durajová, p.Zvadová, p. 
Halamčeková, p.Grobarčíková, 

- návšteva katarínskych a vianočných trhov v D. Kubíne spojená s ukážkou tradičných 
remesiel-Tomášová, p. Bojnáková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, p.Durajová, 
p.Zvadová, p. Halamčeková, p.Grobarčíková, 

- tradičné regionálne zvyky a obyčaje na Vianoce, ľudové piesne v regióne Orava, 
prezentácia na  vianočnej akadémii - Tomášová, p. Bojnáková, p.Lakoštíková, p. 
Harmaniaková, p.Durajová, p.Zvadová, p. Halamčeková, p.Grobarčíková 

- prežívanie vianočných sviatkov v našej rodine (rodinné vianočné zvyky a tradície) , 
vnímanie charitatívnych akcií vo svojom okolí- bazár - Tomášová, p. Bojnáková, 
p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, p.Durajová, p.Zvadová, p. Halamčeková, 
p.Grobarčíková, 

- návšteva Čaplovičovej knižnice, v rámci ktorej boli organizované besedy na témy, ktoré 
si vyučujúci vopred dohodli- Tomášová, p. Bojnáková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, 
p.Durajová, p.Zvadová, p. Halamčeková, p.Grobarčíková, 

- tvorivá dielňa zameraná na výrobu vianočných vencov- p.Lakoštíková  
- obnovenie ľudového zvyku ,,Lucie“, Mikuláš v našej škole- zodpovedná pre celý 1. 

stupeň p. Jurčová  
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3. a 4. ročník 

- zoznámenie sa s osobnosťami nášho mesta a regiónu, projekty na regionálnej nástenke-p. 
Jurčová,  

- náučné chodníky v regióne – Park dejateľov a Historický cintorín v D. Kubíne- p.Tomáš, 
p.Demeterová, p.Juríková ,p. Kormaňáková, p. Jurčová, 

- návšteva kultúrnych pamätihodností, monumenty našej obce a mesta- p.Tomáš, 
p.Demeterová, p.Juríková ,p. Kormaňáková, p. Jurčová 

- vznik a pôvod jarmokov na Orave – prezentácia ľudových remesiel v našom regióne, 
návšteva katarínskych a vianočných trhov- p.Tomáš, p.Demeterová, p.Juríková ,p. 
Kormaňáková, p. Jurčová 

- Potulky naším mestom – návšteva Florinovho domu, Oravskej galérie-,,Tradičná 
hračka“- p.Tomáš, p.Juríková , p. Jurčová, p. Kormaňáková, p. Jurčová 

- obnovenie ľudového zvyku ,,Lucie“, Mikuláš v našej škole- zodpovedná pre celý 1. 
stupeň p. Jurčová.  

- ilustrácie Oravského hradu, čítanie povestí o Oravskom hrade- p. Kormaňáková, 
p.Tomáš, p.Demeterová 

 
 
ŠKD  
1. Čítanie povesti o najznámejších hradoch na Slovensku 
Besedy o hradoch a zámkoch na Slovensku v Oravskej knižnici 
Zodpovedná -Zdenka Čierna a Silvia Vrabcová  
Cieľ splnený  
2. Návšteva Oravského zámku  
Oboznámenia sa s minulosťou a históriou 
Zodpovedná - Ľ. Šuvadová 
Cieľ splnený  
3. Návšteva kubínskeho jarmoku. 
Zoznámenia sa s ľudovými remeslami, ktoré si žiaci mohli sami vyskúšať. 
Zodpovedné- všetky vychovávateľky 
4. Tradičné regionálne zvyky a obyčaje na Vianoce , návšteva Vianočných trhov  
Zodpovedné - všetky vychovávateľky  
Cieľ splnený  
5. Zvyky a tradície fašiangov - Výstavy v osvetovom stredisku a v MsKS 
Stretnutie a rozhovor s maskotom Kubína Jánčoškom 
Zodpovedné - všetky vychovávateľky  
Cieľ splnený  
6. Návšteva tradičných a Veľkonočných trhov spojená s ukážkou remesiel  
Výroba veľkonočných vajíčok a dekorácií- tvorivé dielne 
Zodpovedné - všetky vychovávateľky  
Cieľ splnený  
7. Návšteva Florinovho domu spojená s výstavou  
Výstava fotografií súčasnosť a minulosť Dolného Kubína 
Zodpovedná : Eva Ďaďová  
Cieľ splnený  
8. Návšteva historického cintorína 
Pripomenutie si najznámejších dejateľov mesta 
Zodpovedná : Silvia Vrabcová   
Cieľ splnený  
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9. Návšteva aktuálnej výstavy v MsKS  
Zodpovedná -  Iveta Sopúchová  
Cieľ splnený  
10. Návšteva mestského osvetového strediska  
Výstava vajíčok 
Zodpovedná - Eva Grácová  
Cieľ splnený  
11.Turistická vychádzka na Gäcel 
Zodpovedná –Jarmila Šulejová 
Cieľ splnený  
12. Turistická vychádzka na Kuzmínovo 
Oboznámenie sa s náučným chodníkom 
Zodpovedná- Eva Grácová 
Cieľ splnený 
13. Exkurzia družstva vo Veličnej 
Spoznávanie poľnohospodárskych zvierat 
Zodpovedná- Zdena Čierna 
Cieľ splnený 
14. Beseda s prírode 
Prednáška o včelách a živote zvierat 
Zodpovedná- Oľga Cengelová, SilviaVrabcová. 
Cieľ splnený 
15. Návšteva hasičskej stanice 
Oboznámenie sa s činnosťou a prácou hasičov 
Zodpovedné- všetky výchovávateľky 
Cieľ splnený 
16. Návšteva kynológov 
Oboznámenie sa s ukážkami práce psovodov 
Zodpovedná –Eva Grácová 
Cieľ splnený 
 
2. stupeň 
AKTIVITY PROTI EXTRÉMIZMU – DEJ/OBN: 
DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA (9. C, p. Rázga) 
- prednáška o židovských zvykoch, tradíciách, kultúre a histórii s PhDr. Albínou 

Pánikovou spojená s návštevou židovského cintorína v Dolnom Kubíne 
PO STOPÁCH SNP (8. C, p. Michaligová – 9. C, p. Rázga)  

– Kremnička, Telgárt, Nemecká, Banská Bystrica ako miesta tragických udalostí počas 
Slovenského národného povstania v roku 1944, návšteva pamätníkov amúzea SNP, 
prednáška a film o vojne a povstaní, návšteva parku bojovej techniky a lietadla  

ZA CHLEBOM DO SVETA (9. C, p. Rázga) 
- výstava a  prednáška vo Florinovom dome o  príčinách slovenského vysťahovalectva na 

prelome 19. a 20. storočia spojená s úvahami o príčinách a dôsledkoch migrácie 
v súčasnom svete, prejavy nenávisti a intolerancie inakosti 

TRAGÉDIA DOLNOKUBÍNSKYCH ŽIDOV (9. C, p. Rázga) 
- vyučovacia hodina dejepisu v trvalej expozícii židovskej kultúry v MsKS s PhDr. 

Albínou Pánikovou, rozprávanie o holokauste a jeho obetiach v Dolnom Kubíne, zoznam 
deportovaných, dobové materiály a úradné záznamy 

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI (8. C, p. Michaligová – 9.C, p. Rázga) 
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- poznávacia exkurzia do priestorov bývalého pracovného tábora pre židovských 
spoluobčanov, prehliadka nových expozícií so sprievodcom, prednáška a film na tému 
„Deti a holokaust“ 

NEZNÁMI HRDINOVIA (9. C, p. Rázga) 
- aktivity v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka spojené s prehliadkou informačných 

klipov o amerických letcoch, ktorí počas vojny pristáli na Slovensku a stretli sa s vrelým 
prijatím domáceho obyvateľstva, práca v skupinách na úlohách, ktoré pripravila Mgr. 
Chmelíková, prezentácia výstupov, sledovanie dokumentu o neznámych hrdinoch 

STRETNUTIE S TIBOROM SPITZOM (9. C, p. Rázga) 
- stretnutie s výnimočným človekom, ktorý ako 12- ročný židovský chlapec na vlastnej 

koži zažil útrapy vojny v Dolnom Kubíne a prežil v horách so svojou rodinou aj 
holokaust, doplnené prezentáciou s množstvom rodinných fotografií a ukážok jeho 
umeleckej tvorby, v ktorej sa venuje vojne a holokaustu, akcia v Čaplovičovej knižnici 

ARWANCOVO BEZ PREDSUDKOV I. (poslanci parlamentu, p. Rázga) 
- účasť poslancov žiackeho parlamentu na projekte neziskovej organizácia Arwa, ktorého 

cieľom je vytvorenie fiktívneho mestečka, v ktorom sa bude poukazovať na porušovanie 
ľudských práv a odstraňovanie predsudkov, žiaci vytvárajú projekty, stávajú sa reportérmi 

ARWANCOVO BEZ PREDSUDKOV II. (poslanci parlamentu, p. Mazalánová) 
- druhé stretnutie tento krát s pracovníkom Amnesty International, skupinové aktivity 

o ľudských právach a ich porušovaní v dnešnom svete 
OSVIENČIM (9. A, B, C – výber žiakov,  p. Rázga, p. Belková, p. Kováčová) 
- putovanie na miesta, kde nacisti v roku 1940 zriadili najväčší koncentračný tábor, 

prehliadka interiéru a exteriéru múzea, položenie kytíc kvetov k pamätníku obetiam 
holokaustu zo Slovenska, sledovanie dobového filmu o oslobodení Osvienčimu Červenou 
armádou 27. januára 1945 

ÚPRAVA ŽIDOVSKÉHO CINTORÍNA (9. C, p. Rázga) 
- tradičná úprava židovského cintorína v Dolnom Kubíne, jarné čistenie pomníkov, zber 

konárov, rozprávanie o živote v Dolnom Kubíne v časoch, kedy tu žila aj židovská 
komunita 

 
REGIONÁLNA VÝCHOVA 2016/2017 – II. stupeň: 
 
Aktivity prebiehali na vyučovacích hodinách dejepisu, občianskej náuky, geografie, 
slovenského jazyka a literatúry, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy: 

- práca s literatúrou, pracovnými listami, projekty a  prezentácie s  regionálnou 
problematikou, história regiónu, prírodné osobitosti, osobnosti regiónu, 

- vyučovacie hodiny v múzeu, knižnici, stretnutia s odbornými pracovníkmi, 
- informačné klipy v priestoroch školy s regionálnou problematikou (aktualizácia), erb 

Oravy očami detí (p. Nosková) 
- na hodinách literatúry sa využívali služby Oravskej knižnice Antona Habovštiaka 

v Dolnom Kubíne – prednášky p. Kazimírovej (p. Števonková) 
- aktivity v teréne: 
- jesenné a letné účelové cvičenia do blízkeho okolia (všetci vyučujúci) 
- ZA CHLEBOM DO SVETA (9. C, p. Rázga) 
- TRAGÉDIA DOLNOKUBÍNSKYCH ŽIDOV (9. C, p. Rázga) 
-     STRETNUTIE S DOLNOKUBÍNČANOM T. SPITZOM (9. C, p. Rázga)  

      -     ÚPRAVA ŽIDOVSKÉHO CINTORÍNA (9. C, p. Rázga) 
      -     POVEDZ MI, ČO ČÍTAŠ ( 5. A, p. Rázga – 7. A, p. Bukna) 

- ARCHEOSKANZEN MOKRÝ KÚT, VYŠNÝ KUBÍN (7. B, p. Kržka) 
- ORAVICE (7. D, p. Kvapilová – 8. B, p. Havčová). 
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FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  
1. stupeň 

Všetky úlohy stanovené Plánom práce pre FIG v šk. roku  2016/2017 boli priebežne 
plnené a aktualizované v zmysle meniacich sa požiadaviek. Aktivity boli zamerané na rozvíjanie 
finančnej gramotnosti podľa NŠFG úroveň 1 

- Otestovanie žiakov 4. ročníkov podľa tém NŠFG na 1. stupni ZŠ: Testovanie sa uskutočnilo vo 
všetkých triedach 4. ročníka. Test bol zložený z dvoch častí – teoretickej a matematickej. 
Vyhodnotenie testu prebehlo osobitne v jednotlivých triedach. Test z teoretickej časti bol 
zopakovaný na konci šk. roka. Zistili sme výrazné zlepšenie teoretických vedomostí v oblastí 
finančnej gramotnosti u väčšiny žiakov 4. ročníka 
Zúčastnení: p. Juríková, p. Jurčová, p. Osadská, p. Bojnáková 

- Charitatívna akcia: vianočný bazár – Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
Zúčastnení: všetky triedy 1. stupňa 

- Katarínske a vianočné trhy – spôsob platenia, druhy mincí a papierových peňazí, plánovanie 
a hospodárenie s peniazmi 
Zúčastnení: p. Tomášová, p. Bojnáková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, p.Durajová, 
p.Zvadová, p. Halamčeková, p.Grobarčíková 

- Hovorme o jedle – počas týždňa venovaného aktivitám zdravého životného štýlu - Opísať 
príklady základných životných potrieb.   (Prečo sa staráme o svoje zdravie-potrava ako zdroj 
energie) 
Zúčastnení: Všetky triedy 1. stupňa 

- Okresná knižnica – založenie čitateľských preukazov žiakom 1. ročníkov– výhody požičiavania 
si kníh 
Zúčastnení: p. Tomášová, p. Lakoštíková, p. Harmaniaková, p. Bojnáková 

- Exkurzia žiakov 4. ročníka v Prima banke D. Kubín – p. riaditeľka Prima banky D. Kubín Lenka 
Mindová zaujímavou formou previedla žiakov 4.A triedy do sféry peňazí. Dozvedeli sa ako 
funguje kolobeh peňazí, odkiaľ banka peniaze získava, aké služby ponúka pre svojich klientov, 
nielen dospelých ale aj pre deti. Zistili, čo je to úver a na čo všetko úver môže banka poskytnúť. 
Zároveň ich upozornila na riziká spojené s požičiavaním peňazí a zdôraznila potrebu sporenia 
a správneho investovania. 
Zúčastnení: p. Juríková, p. Bojnáková 

- Účasť na školení Aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov 
v základných školách v Žiline – Autorka publikácie Finančná gramotnosť pre prvý stupeň ZŠ 
Monika Reiterová priamo cez aktivity predstavila možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti 
u žiakov. 
Zúčastnená: p. Bojnáková 

- Malá finančná akadémia s Kozmixom – počas troch týždňov plnili žiaci 3. a 4. ročníka rozličné 
úlohy, za ktoré získavali kozmixove peniaze, za ne si v poslednom týždni kupovali budovy 
a stavali mestské časti. Cieľom projektu bolo zarobiť čo najviac peňazí, zakúpiť čo najviac 
budov a postaviť čo najkrajšiu mestskú časť. Výsledná prezentácia celého priebehu hry bola 
zaslaná do agentúry AGEMSOFT v Bratislave. 
Zúčastnení: p. Juríková, p. Demeterová 

- Finančná akadémia – celodenné aktivity žiakov 1. a 2. ročníka. Žiaci si počas tohto dňa 
vyskúšali Hru na výmenný obchod a obchod s maketami peňazí. Porovnali výhody a nevýhody 
jednotlivých obchodov. Dozvedeli sa prečo a kedy ľudia začali používať peniaze. Navrhli si 
vlastné bankovky, kde kládli dôraz na ochranné prvky a zistili, že peniaze si nemôžeme sami 
vyrobiť ani vytlačiť. Nakoniec v diskusii prišli na to, odkiaľ sa môžeme k peniazom dostať. Po 
každej úlohe nasledovala diskusia a odmena maketami peňazí. Nakoniec svoje peniaze mohli 
investovať napr. do lotérie. Cieľom aktivít bolo viesť detí k finančnej zodpovednosti a čo 
znamená zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb. 
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Zúčastnení: p. Bojnáková, p. Durajová 
- Zber papiera: Žiaci v jednotlivých triedach v diskusii riadenej tr. učiteľmi rozhodovali, čo  
 urobia s peniazmi získanými za zber papiera – plánovanie a hospodárenie s peniazmi. 

 
2. stupeň 
 
Plán rozvoja finančnej gramotnosti v Základnej škole Martina Kukučína vychádza 
z Národného štandardu finančnej gramotnosti.       
Téma Finančná gramotnosť nebola len súčasťou predmetu matematika, kde sa vyučujúci 
venovali témam: 
- Porovnávame ceny v obchodoch, 
- Rodinný rozpočet, 
- Finančná matematika,  
- ale bola súčasťou aj iných predmetov napr. informatika , kde žiaci pracovali 

s projektami: 
- Moja família, 
- Euro Run. 
Finančná gramotnosť bola súčasťou občianskej náuky, triednických hodín, ktoré boli 
zamerané napr. na témy: 
- gemblerstvo (beseda s členmi Mestskej polície), 
- príprava výletu, exkurzie, 
- Národná bločková lotéria – súťaž na Jednotke televízie RTVS, 
- Hazard v Dolnom Kubíne (článok v novinách MY ORAVA). 
Vyučujúci jednotlivých predmetov mali finančnú gramotnosť začlenenú ako prierezovú tému 
v jednotlivých oblastiach učiva. 
 

� Moja Família: 

- Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. aj tento pripravila vzdelávací projekt 
primárne pre žiakov základných škôl, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť ich finančnú 
gramotnosť. Ide o porozumenie otázkam zo sveta financií, pochopenie princípu toku 
peňazí, riadenie rodinného rozpočtu a v neposlednom rade uvedomenie si hodnoty 
peňazí, 

- hra prináša žiakom i zábavné učenie, 
- znalostný test overujúci predovšetkým znalosť termínov zo sveta financií, ktoré boli 

diskutované na hodinách,             
- druhou aktivitou je internetová hra Moja Família, ktorá je simulátorom rodinného 

hospodárenia. Hráč v úlohe manažéra rodiny plní potreby jednotlivých členov 
domácnosti, rieši fixné a variabilné výdavky a snaží sa počas hry ušetriť rodine peniaze 
na vysnívanú dovolenku. 

Žiaci6. – 9. ročníka boli prihlásení do tejto on-line hry a v rámci hodín informatiky sa zapojili 
do celoslovenskej online súťaže „Moja família“ so zameraním na finančnú gramotnosť. 
 

� EURO RUN: 

- Európska centrálna banka a národné centrálne banky krajín eurozóny pripravili  obľúbenú 
hru Euro Run, ktorej cieľom bolo zvýšiť povedomie žiakov základných škôl o eurových 
bankovkách a minciach. Táto hra mala nielen vzdelávací, ale aj zábavný charakter. Bola 
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určená pre deti vo veku od 9 – 12 rokov a podporovala rozvoj ich finančnej 
gramotnosti. V rámci hodín informatiky sa žiaci zapojili do tejto hry. 

 Finančná gramotnosť bude i naďalej začlenená do vyučovania najmä predmetov 
 občianska náuka,  geografia, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk, ale aj ostatných  
 v závislosti od obsahu učiva. 

 
VYHODNOTENIE ČITATE ĽSKEJ GRAMOTNOSTI  
1. stupeň 
- Október 

Medzinárodný deň knižníc - Čítanie rozprávok žiakom prvého stupňa 
Cieľ: Motivovať mladších žiakov k čítaniu. 
Aktivitu zrealizovali všetky triedy 1.stupňa. 
- November 
Test čitateľskej gramotnosti 4.ročník - Výber odborného textu o Oravskom hrade, tvorba a 
prezentácia získaných vedomostí prostredníctvom referátov. 
Cieľ: Vyhľadávať informácie a ich spracovávanie, čítanie s porozumením. 
Aktivitu zrealizovala p.uč.Jurčová. 
- Január 
Tvorba Roalda Dahla - Vzájomná prezentácia diel 
Cieľ: Oboznámiť s tvorbou zahraničných autorov. 
Aktivitu zrealizovali p.uč.Tomáš, Kormaňáková, Demeterová. 
- Marec 
Marec mesiac knihy - 1.-4.ročník - Návšteva školskej a okresnej knižnice, čítanie 
mimočítankovej literatúry 
Cieľ: Rozvíjať čitateľskú gramotnosť čítaním a výtvarným stvárnením mimočítankovej 
literatúry. 
Aktivitu zrealizovali všetci vyučujúci 1.stupňa. 
- Celoročná aktivita 
Súťaž Čitateľský oriešok - celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž 
Cieľ: Rozvíjať čitateľskú gramotnostť 
Aktivitu realizovala p.uč.Juríková 
 
OSTATNÉ AKTIVITY ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 
Besedy: 
-  spisovateľ Valentín Šefčík 

 p.uč.Juríková, Jurčová 
-  ilustrátor Ľuboslav Paľo 
 p.uč.Tomášová, Zvadová, Tomáš, Jurčová 
-  spisovateľka Zuzana Štelbaská 
 p.uč.Grobarčíková, Demeterová 
- spisovateľ Ľuboš Bohunický 
 p.uč.Tomáš, Tomášová 
- spisovateľka a ilustrátorka Evka Plamienka 
 p.uč.Tomáš, Tomášová 
-  spisovateľka Blažena Mikšíková 
 p.uč.Durajová 
-  spisovateľka Mária Lazarová 
 p.uč.Jurčová, Zvadová 
-  Projekt Celé Slovensko číta deťom 
 všetci vyučujúci prvého stupňa 
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- Deň hlasného čítania  
 všetci vyučujúci prvého stupňa 
-  Medzinárodný deň školských knižníc 
 p.uč.Lakoštíková, Harmaniaková, Zvadová, Juríková, Osadská 
-  Čitateľská depistáž 
 p.uč.Demeterová, Juríková, Osadská 
-  Pasovanie prvákov za čitateľa Oravskej  knižnice Antona Habovštiaka  p.uč.Tomášová, 
Lakoštíková, Bojnáková, Harmaniaková 
- Čítame s Osmijankom - 13.ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže 
 1.miesto: p.uč.Tomášová 
 
Aktivity organizované  Oravskou knižnicou (p.Kazimierová, Javoreková) 
-  Slovenské rozprávky 
 p.uč.Durajová 
- Tvorba Ľudmily Podjavorinskej 
 p.uč.Durajová, Grobarčíková 
-Astrid Lindgrenová 
 p.uč.Halamčeková, Kormaňáková 
-  Ľudová slovesnosť 
 p.uč.Grobarčíková, Kormaňáková 
-  Autorská rozprávka  
 p.uč.Harmaniaková, Jurčová 
-  Bájka; Komiks; Tvorivé písanie 
 p.uč.Jurčová 
 

88..  ZZAAMMEESSTTNNAANNCCII ,,  ĎĎAALLŠŠII EE  VVZZDDEELLÁÁVVAANNII EE  ZZAAMMEESSTTNNAANNCCOOVV  ŠŠKKOOLLYY  

88..11    ZZAAMMEESSTTNNAANNCCII //  PPRRAACCOOVVNNÝÝ  PPOOMMEERR  

PRACOVNÝ POMER 
POČET PEDAG. 
PRACOVNÍKOV 

POČET NEPEDAG. 
PRACOVNÍKOV 

TTP 53 
z toho 1 MD 

25 
z toho 1 MD DPP 4 0 

ZNÍŽENÝ ÚVÄZOK z toho 8 z toho 6 
ZPS 0 7 

NA DOHODU 0 0 

88..22  KKVVAALLII FFII KKOOVVAANNOOSSŤŤ  PPEEDDAAGGOOGGII CCKKÝÝCCHH  ZZAAMMEESSTTNNAANNCCOOVV  

KVALIFIKOVANOSŤ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

POČET NEKVALIFIKOVANÝCH KVALIFIKOVANÝCH SPOLU 

Učiteľov 0 47 47 
Vychovávateľov 0 8 8 
Asistentov učiteľa 0 0 0 

SPOLU 0 55 55 
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88..33  KKVVAALLII FFII KKOOVVAANNOOSSŤŤ  AA  OODDBBOORRNNOOSSŤŤ  VVYYUUČČOOVVAANNII AA  22001166//22001177  

                                       1. STUPEŇ 

PREDMET POČET 
HODÍN 

ODB. 
(hod.) 

ODB. 
(%) 

NEODB. 
(hod.) 

NEODB. 
(%) 

Slovenský jazyk 120 120 100 - - 
Matematika 62 62 100 - - 
Informatická výchova 6 6 100 - - 
Prírodoveda 6 6 100 - - 
Vlastiveda 6 6 100 - - 
Prvouka 12 12 100 - - 
Výtvarná výchova 28 28 100 - - 
Hudobná výchova 14 14 100 - - 
Telesná  výchova 28 28 100 - - 
Pracovné vyučovanie 3 3 100 - - 
Anglický jazyk 37 28 75,7 9 24,3 
Náboženstvo 13 13 100 - - 
Etika  3 3 100 - - 
Spolu 338 329 98,13 9 1,87 

2. STUPEŇ 

SJL 85 85 100 % 0 0,00 
MAT 85,5 85,5 100 % 0 0,00 

INF 17,5 12 68,57 % 5,5 31,43 % 
ANJ 70 70 100 % 0 0,00 

NEJ 2 8 8 100 % 0 0,00 
RUJ  2 6 6 100 % 0 0,00 
DEJ  32 31 96,75 % 1 3,25 % 
OBN 14 8 57,14 % 6 42,86 % 
BIO 30 30 100 % 0 0,00 
GEO 29 29 100 % 0 0,00 

FYZ 25 16 64 % 9 36 % 
CHEM 15 15 100 % 0 0,00 
VYV 11 11 100 % 0 0,00 
VYU 6 6 100 % 0 0,00 
HUV 11 10 90,91  % 1 9,09 % 
PVU/ SPT/TECH 15 12 80 % 3 20 % 

TEV 44 44 100 % 0 0,00 
ŠPP 50 50 100 %  0 0,00 
KNV 
ENV 

12 12 100 % 0 0,00 

6 6 100 % 0 0,00 
Etická výchova 5 5 100 % 0 0,00 

SPOLU 577 551,5  95,58 % 25.5 4,42 % 
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88..44..  VVZZDDEELLÁÁVVAANNII EE  ZZAAMMEESSTTNNAANNCCOOVV  

 Vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 14 6 
2. kvalifikačná skúška 12 6 
Štúdium školského manažmentu 0 0 
Špecializačné inovačné štúdium 61 9 
Špecializačné kvalifikačné 2 0 
Postgraduálne 0 0 
Doplňujúce pedagogické 3 0 
Vysokoškolské pedagogické 53 0 
Vysokoškolské nepedagogické 0 0 

88..44..11  ĎĎaallššiiee    vvzzddeelláávvaanniiee  zzaammeessttnnaannccoovv  

ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 

1. stupeň 
Mgr. Harmaniaková Predatestačné vzdelávanie na I. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Kormaňáková Predatestačné vzdelávanie na 2. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Grobarčíková Predatestačné vzdelávanie na 2. atestáciu, KU Ružomberok 
PaedDr. Teličáková Predatestačné vzdelávanie na I. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Demeterová Predatestačné vzdelávanie na 2. atestáciu, KU Ružomberok 

 
Mgr. Antalíková  Predatestačné vzdelávanie na I. atestáciu, KU Ružomberok 
RNDr. Bednárová Predatestačné vzdelávanie na 2. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Belková Predatestačné vzdelávanie na 1. atestáciu, KU Ružomberok 
PaedDr. Bukna  Predatestačné vzdelávanie na 1. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Fečková  Predatestačné vzdelávanie na 1. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Ferancová Eva  Predatestačné vzdelávanie na 1. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Ferancová Ľubomíra  Predatestačné vzdelávanie na 1. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Havčová Predatestačné vzdelávanie na 2. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Kržka Predatestačné vzdelávanie na 2. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Lachová  Predatestačné vzdelávanie na 2. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Nosková Predatestačné vzdelávanie na 2. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Nosková Kontinuálne vzdelávanie, Prevencia drogových závislostí 
Mgr. Osadská Predatestačné vzdelávanie na 1. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Šinálová Predatestačné vzdelávanie na 1. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Tomagová Predatestačné vzdelávanie na 2. atestáciu, KU Ružomberok 
Mgr. Žáčiková Predatestačné vzdelávanie na 2. atestáciu, KU Ružomberok 

 

99..  FFII NNAANNČČNNÉÉ  AA  HHMMOOTTNNÉÉ  ZZAABBEEZZPPEEČČEENNII EE  VVÝÝCCHHOOVVNNOO  ––  VVZZDDEELLÁÁVVAACCEEJJ                                                      
ČČII NNNNOOSSTTII   

  99..11  PPRREENNEESSEENNÉÉ  KKOOMMPPEETTEENNCCII EE  

 
     V roku 2016 bola výchovno-vzdelávacia činnosť školy zabezpečená zo štátneho rozpočtu, 
z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom normatívnych príspevkov podľa počtu 
žiakov. 
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       Rozpočet  /EUR/               Čerpanie k 31.12.2016 

    I.stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň     Spolu 

610 Mzdy 268 250,00 379 056,00 270 564,65 379 055,86 649 620,51 

620 Odvody 93 858,00 132 375,00 93 857,57 132 286,87 226 144,44 

630 Tovary a služby 81 985,00 99 682,00 86 552,10 96 511,61 183 063,71 

640 Transfery 16 923,00 5 624,00 16 862,03 5 471,45 22 333,48 

Spolu 461 016,00 616 737,00 467 836,35 613 325,79 1 081 162,14 

 

9.1.1 Presun financií z roku 2015 
     Normatívne bežné výdavky z roku 2015 v čiastke 13 500,- EUR boli vyčerpané podľa Zákona  
č. 523/2004 Z.z. § 8 ods. 5 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
Nenormatívne prostriedky na dopravné žiakom prenesené z roku 2015 v čiastke 2 731,- EUR boli 
vrátené do štátneho rozpočtu. 
 
9.1.2 Nenormatívne finančné prostriedky /účelovo určené dotácie/ spolu 55 414,- EUR 
 
Rozpočtová  klasifikácia        Rozpočet /EUR/ Čerpanie k 31.12.2016 
9.12.7.  Dotácia na odchodné   2 881,00   2 881,00 
9.12.5   Dotácia na cestovné žiakov 17 935,00 17 935,00 
9.12.2   Dotácia na vzdelávacie poukazy 16 709,00 16 709,00 
9.12.8   Dotácia na žiaka so SZP   1 344,00   1 344,00 
9.12.13 Dotácia na učebnice   3 402,00   3 402,00 
9.12.14 Dotácia na lyžiarsky výcvik   6 143,00   6 143,00 
9.12.15 Dotácia na školu v prírode   4 500,00   4 500,00 
9.12.12  Dotácia na rozvojové projekty   2 500,00   2 500,00 
Spolu 55 414,00 55 414,00 
 
Do roku 2017 bola prenesená čiastka 5 000,- EUR  / bežné výdavky , okrem miezd a platov/, 
ktoré boli použité na výdavky na teplo. 
 
V ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín v roku 2016 prebiehal rozvojový projekt  z MŠ SR – rekonštrukcia 
telocvične, kde bol na školu vyčlenený kapitálový výdaj v čiastke 25 166,- EUR. 
Zriaďovateľ Mesto Dolný Kubín spravoval všetky práce súvisiace s kapitálovým výdajom. 
 

99..22    OORRII GGII NNÁÁLLNNEE    KKOOMMPPEETTEENNCCII EE  

 

99..22..11  ŠŠKKOOLLSSKKÝÝ  KKLLUUBB  DDEETTÍÍ     ((ŠŠKKDD))  

 
     ŠKD zabezpečuje pre deti činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu  
na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 
K 31.12.2016 ŠKD navštevovalo 220 detí, počet oddelení 8. Výchovnú činnosť zabezpečovalo 
8 vychovávateliek /fyzických osôb/ s prepočítaným plným úväzkom len na 7,07 osôb 
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Poplatok za školský klub bol stanovený v súlade s VZN Mesta Dolný Kubín na sumu 10,- EUR/ 
mesiac. Finančné prostriedky boli použité na krytie najnevyhnutejších osobných a prevádzkových 
nákladov. 
 
Výdavky         Rozpočet /EUR/       Čerpanie k 31.12.2016 
610 Mzdy 68 601,00 62 156,85 
620 Odvody 22 060,00 22 060,78 
630 Tovary a služby   4 067,00   2 966,69 
640 Náhrada príjmu za nemoc      700,00      699,28 
Spolu 95 428,00 87 883,60 
 
Príjmy         Rozpočet /EUR/       Čerpanie k 31.12.2016 
Prijatý poplatok 0,00 109,60 
Režijné náklady od žiakov                    22 677,00 22 418,20 
Príjem za školskú družinu                    27 720,00 21 276,00 
Granty-projekt ovocie 0,00 825,50 
Spolu                    50 397,00 44 629,30 
 

99..22..22  CCEENNTTRRUUMM    VVOOĽĽNNÉÉHHOO    ČČAASSUU  ((CCVVČČ))  

 
CVČ zabezpečuje pravidelnú aj nepravidelnú mimoškolskú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú 
a rekreačnú činnosť  žiakov ZŠ v ich voľnom čase podľa výchovného programu v čase mimo 
vyučovania a v čase školských prázdnin. 
 
   CVČ  k 31.12.2016 navštevovalo 302 detí v 22  krúžkoch. Na hlavný pracovný pomer tu 
pracoval 1 zamestnanec, 13 zamestnancov malo len čiastočný dvojhodinový úväzok. 
 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v CVČ na 1 dieťa bola v roku  
2016 nasledovná: 
-  2,00 EUR  pre deti s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne 
-  2,00 EUR  pre deti s trvalým pobytom mimo mesta Dolný Kubín, ktorým obce prispievajú  
   na činnosť 
- 6,00 EUR  pre deti s trvalým pobytom mimo mesta Dolný Kubín 
- deti v hmotnej núdzi mali poplatok  znížený o 50%. 
 
 Okrem schválenej dotácie boli v roku  2016 použité aj nenormatívne prostriedky: 
- vzdelávacie poukazy  16 708,80 EUR 
- príspevok od iných subjektov VS (obcí)          239,72 EUR 
 
 
Výdavky              Rozpočet /EUR/        Čerpanie k 31.12.2016 
610 Mzdy 17 407,00 17 376,43 
620 Odvody   6 256,00   6 254,89 
630 Tovar a služby   5 158,00   4 689,59 
640 Náhrada príjmu za nemoc       45,00       44,84 
Spolu 28 866,00 28 365,75 
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Príjmy             Rozpočet /EUR/         Čerpanie k 31.12.2016 
Príjmy z prenájmu priestorov 1 230,00 1 200,00 
Príjem CVČ 7 930,00 7 930,00 
Spolu 9 160,00 9 130,00 
 
Príjmy ŠKD a CVČ podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy boli odvedené zriaďovateľovi. 
Obidve zariadenia sa nachádzajú v spoločnej budove školy, preto sa čerpanie energií a tepla  
rozúčtovávalo podľa objemu vykurovacej plochy na základe vnútorného predpisu. 

99..22..33  ŠŠKKOOLLSSKKÁÁ    JJEEDDÁÁLLEEŇŇ  ((ŠŠJJ))  

 
     ŠJ zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy, v prípade záujmu aj cudzích 
stravníkov so súhlasom RÚVZ v Dolnom Kubíne. V roku 2016 to boli žiaci a zamestnanci 
Spojenej školy na ul. Matúškova Dolný Kubín a žiaci Detského domova Istebné. 
Počet a cena stravného lístka bola pre jednotlivé kategórie nasledovná: 
 
Kategória Počet                     Cena stravnej jednotky 
Žiaci I. stupňa    247 1,01 EUR  + 2,00 EUR  réžia paušálne mesačne 
Žiaci II. stupňa    193 1,09 EUR  + 2,00 EUR  réžia  paušálne mesačne 
Zamestnanci     56 1,19 EUR  + režijné náklady 
Žiaci športových tried     50 1,29 EUR  + 2,00 EUR  réžia paušálne mesačne 
Cudzí       4 2,36 EUR 
Desiata     35 0,30 EUR 
  
Školská jedáleň bola zapojená do projektu Školský mliečny program zabezpečovaný firmou 
RAJO Bratislava. 
V ŠJ  k 31.12.2016 pracovalo 9 pracovníčok na hlavný pracovný pomer, 2 z nich na skrátený  
pracovný úväzok. 
 

Výdavky Rozpočet 
/EUR/ 

Čerpanie k 31.12.2016 

 I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň Spolu 
610 Mzdy  24 830,00  27 225,00 24 572,37  28 603,70   53 176,07 
620 Odvody     8 686,00    9 184,00   8 685,39    9 183,70   17 869,09 
630 Tovary a služby  11 329,00  16 977,00 12 400,44  17 604,40   30 004,84 
640 Náhrada príjmu PN           0,00         37,00          0,00         36,97          36,97 
Spolu  44 845,00 53 423,00 45 658,20 55 428,77 101 086,97 
 
Príjmy         Rozpočet /EUR/    Čerpanie k 31.12.2016 
Príjem z dobropisov              10 355,00                   10 354,65 
Spolu              10 355,00                     10 354,65 
 
V roku 2016 sa výrazne zlepšilo materiálne a technické vybavenie kuchyne zakúpením technolo- 
gického zariadenia: 
- elektrický kotol 3 115,20 EUR 
- elektrická pec-trojrúra 2 240,00 EUR 
- elektrická fritéza 30 l    960,00 EUR 
- výdajný ohrevný pult    984,00 EUR 
- mraznička pultová    359,00 EUR 
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ZÁVER 
 
Počas celého rozpočtového roka sme sa snažili o dodržiavanie prísnych úsporných opatrení, 
hlavne v šetrení energií a materiálu predovšetkým v školských zariadeniach. 
ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne v uplynulom roku splnila všetky finančné záväzky voči 
firmám a organizáciám, voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, daňovému úradu a zamestnancom. 
Hospodárenie bolo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a zákonom č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 
 

99..33  ČČEERRPPAANNII EE  RROOZZPPOOČČTTUU  ZZAA  JJAANNUUÁÁRR  ––  JJÚÚNN  22001177  

 
    Prenesené kompetencie 
 
                           Prostriedky zo štátneho rozpočtu  
P.č.                                                Položka   Suma EUR 

1. Tovary a služby 73 640,33 

1.1 Teplo 21 979,56 

1.2 Elektrika   5 706,00 
1.3. Vodné, stočné   2 280,00 
1.4. Telefón a poštovné poplatky   1 078,24 
1.5. Výdavky na VVP /učebné pomôcky, knihy, školské potreby/   2 623,03 
1.6. Výdavky na ďalšie vzdelávanie /školenia, kurzy/   1 045,80 
1.7. Prídel do SF   3 836,66 
1.8. Lyžiarky výcvik, Škola v prírode /Dotácia z MŠVVaŠ SR/   7 100,00 
1.9. Výdavky na prevádzku, materiál, údržba   4 875,07 
1.10. Dohody o pracovnej činnosti 1 310,00 
1.11. Ostatné služby /servis,  nájom, cestovné, poplatky, poistné, / 21 805,97 
2. Ostatné osobné náklady 364 166,20 
2.1. Mzdy 269 330,05 
2.2 Odvody 93 317,29 
2.3. PN, OČR 1 518,86 
2.4. Odstupné, odchodné 0,00 
3. Mimorozpočtové prostriedky 822,40 
3.1 Vzdelávacie poukazy 822,40 
3.2. Príspevky z ÚPSVaR 0,00 
4. Kapitálové výdavky 0,00 
 
 
Dotácie od iných subjektov verejnej správy január-jún 2017 
 
     Príspevky pre žiakov na činnosť v záujmových krúžkoch CVČ poskytli prostredníctvom 
transferu od nášho zriaďovateľa obce Vyšný Kubín, Jasenová a Hruštín v sume 153,00 EUR. 

1100..  VVYYKKOONNAANNNNÉÉ  KKOONNTTRROOLLYY  VV  ŠŠKKOOLLSSKKOOMM  RROOKKUU  22001166//22001177  
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- Inšpektorát práce Žilina – (5.12.2016, 17.1.2017) - kontrola zameraná na dodržiavanie 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, na kontrolu pracovnoprávnych predpisov a na kontrolu nelegálneho zamestnávania. 

Z kontroly vyplynuli nasledujúce nedostatky: 
- neboli spracované nové anylýzy rizík s určením zdrojov a nebezpečenstiev,  posúdenia 

rizík pri manipulácii s bremenami, 
- evidencia zdvíhacieho technického zariadenia výťahu – ŠJ, 
- doplnenie dokumentácie – prevádzkový poriadok pri práci s chemickými faktormi 

a posudok o riziku pri práci s chemickými faktormi, 
- zatekajúca stena v miestnosti školských dielní, 
- chýbajúce madlá pri vstupe do školských dielní a do telocvične, 
- neoznačený vyvýšený stupeň na WC chlapci, 
- v elektrickej rozvodni chýbajúce schémy zapojenia a označenia ističov, 
- chýbajúce ochranné prostriedky na ochranu očí na dvojkotúčovej brúske. 
Uvedené nedostatky odstránili: bezpečnostný technik v našej ZŠ, školník a PZS Zdravotka. 
Dňa 10.4.2017 sme predložili IP Žilina správu o prijatých opatreniach a o splnení a odstránení 
zistených nedostatkov. 
Dňa 18.5.2017  bola uskutočnená následná kontrola  prijatých opatrení, z ktorej vyplynulo, že 
sme zabezpečili odstránenie nedostatkov uvedených v predchádzajúcom protokole. Iné 
porušenia predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neboli zistené. 
 
Inšpektorát práce Žilina – (16.5.2017, 19.5.2017 a 24.5.2017) – kontrola zameraná na 
vybrané ustanovenia pracovnoprávnych predpisov ( zabezpečenie stravovania vo všetkých 
zmenách ) a na kontrolu nelegálneho zamestnávania. 
Z výsledku kontroly boli uložené dve opatrenia na odstránenie nedostatkov: 
- zrážky zo mzdy vykonávať na základe písomnej dohody so zamestnancom ( nestačí len 

upovedomenie, že zamestnancovi budú strhávané zrážky zo mzda a podpis ) 
- stravovacie poukážky zamestnancom  s diétnym stravovaním a v období, keď sa 

v školskom zariadení nevarí odovzdávaťna začiatku mesiaca, resp. pred nástupom do 
práce v jednotlivých mesiacoch. 

Uvedené nedostatky sme odstránili ihneď a správu o odstránení a prijatých opatreniach  sme 
zaslali uvedenému IP 31.5.2017. 
Iné nedostatky neboli zistené. 
 
Štátna školská inšpekcia Žilina – (24.3.2014) – kontrola na základe sťažnosti rodičov: 
Nespokojnosť s výsledkom prešetrenia a vybavenia sťažnosti riaditeľkou školy na 2 
pedagógov , učiteľky 2. stupňa ( M, a F, SJ ) 
V obidvoch prípadoch ŠŠI zistila, že námietka, ktorá sa týkala nespokojnosti s prešetrením 
sťažnosti riaditeľkou školy vo veci vyučovania MAT a FYZ  a SJL sú neopodstatnené . 
Riaditeľka školy sťažnosti prešetrila v súlade s právnymi predpismi a prijala účinné opatrenia. 
 
Mesto Dolný Kubín - hlavný kontrolór Mesta D. Kubín (29.6.2017 – 14.8.2017) : Kontrola 
zákonnosti určených platov, osobných príplatkov a odmien všetkých pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov v ZŠ M. Kukučína. 
1. a - kontrola pedagogických a odborných zamestancov: skontrolovaných 99 
zamestnancov, ktorí v roku 2016 pracovali v ZŠ, zaraďovanie do správnej pracovnej triedy 
a platového stupňa. 

Kontrola v tejto časti nezistila nedostatky. 
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1. b – kontrola príplatkov za riadenie, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, 
kreditový príplatok, - skontrolovaní boli všetci pedagogickí a odborní zamestnanci – v ZŠ, 
ŠKD i v CVČ , skontrolované boli všetky návrhy a vyplatenie v mzde. 

Kontrola v tejto časti nezistila nedostatky. 
1.c – kontrola vyplácania osobných príplatkov pedagogickým  a odborným 
zamestnancom – skontrolovaní všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, skontrolované 
všetky návrhy o priznaní osobného príplatku. 
 Kontrola v tejto časti nezistila nedostatky. 
1.d – kontrola nepedagogických zamestnancov a ich odmeňovanie (platová trieda 
a platový stupeň) – kontrolou boli skontrolované osobné spisy 26 nepedagogických 
zamestnancov. 
 Kontrola v tejto časti nezistila nedostatky. 
1.e –vyplácanie osobných príplatkov pre nepedagogických zamestnancov – skontrolované 
boli všetky návrhy a vyplatenie osobných príplatkov nepedagogických zamestnancov 
v kontrolovanom období. 
 Kontrola v tejto časti nezistila nedostatky. 
 
2.Preverenie zákonnosti vyplácania odmien všetkým zamestnancom v ZŠ MK – 
kontrolou boli preverené vyplácania odmien všetkým zamestnancom za kontrolované 
obdobie. Skontrolované boli všetky návrhy s odôvodnením na vyplatenie odmien, pri 
všetkých návrhoch bol dodržaný zákon o odmeňovaní. Základná škola poskytla svojim 
zamestnancom odmeny vo výške 76011,- €, priemerná výška odmeny predstavuje 277,41 €. 

Kontrola v tejto časti nezistila žiadne nedostatky. 
 

Záver z kontrol: 
Kontrolou neboli zistené nedostatky a kontrola je bez návrhov odporúčaní. 

1111..  ZZAARRII AADDEENNII EE  ŠŠKKOOLLSSKKÉÉHHOO  SSTTRRAAVVOOVVAANNII AA  
 
POČTY STRAVNÍKOV 
Na stravovanie bolo v školskom roku  2016/2017  zapísaných podľa kategóríí : 
1.- 4. ročník   -  224 
5.- 9. ročník   -  187 
Zamestnanci -    48 
Športovci      -    32 
Cudzi stravníci   41        (Spojená škola) 
SPOLU :          531 
 
Doplnkové stravovanie – desiate –využívalo 30 stravníkov. 

 

FINANČNÝ LIMIT NA POTRAVINY 

1.-4. ročník 1,01 € + 2 € režijné náklady paušálne 
5.-9. ročník 1,09 € + 2 € režijné náklady paušálne 

mesačne Desiata 0,30 € 
Zamestnanci 1,19 € +  režijné náklady 
Športové triedy 1,29 € + 2 € režijné náklady paušálne 

mesačne  
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1111..11  AAKKTTII VVII TTYY  
Aj tento školský rok naša jedáleň bola zapojená do neziskového projektu spoločnosti 

DANONE – školská mliečna liga. Úlohou tohto projektu bolo zvýšenie spotreby mlieka 
a mliečnych výrobkov u detí. Takto aj naša jedáleň prispela k tomu, aby správna výživa detí 
bola na prvom mieste. 
Tiež sme boli zapojení do projektu školský mliečny program zabezpečovaný firmou RAJO 
Bratislava. 

1111..22  VVYYBBAAVVEENNOOSSŤŤ  ZZAARRII AADDEENNII AA  
Školská jedáleň je slabo vybavená technologickým zariadením a drobným DKP. Do 

jedálne boli zakúpené: elektrická rúra, 85 l  kotol, 500 l chladnička, univerzálny robot. 
  V jedálni sa snažíme zameriavať na zdravú výživu, čo nám umožňujú aj nové normy. 

Naším cieľom do budúcnosti je mať čo najviac stravníkov a variť pre nich hlavne zdravo 
a chutne. 

1111..33  MMAATTEERRII ÁÁLLNNOO  ––  TTEECCHHNNII CCKKÉÉ  PPOODDMMII EENNKKYY  
Škola a školský areál boli dané do užívania pred 49 rokmi, zrekonštruované v roku 

2010.V tomto školskom roku mala 31 tried, odborné učebne :fyziky, chémie, dve jazykové 
učebne, knižnicu, multimediálnu učebňu, odborné učebne na výučbu dielní a kuchynku. 
Zriadenú máme počítačovú miestnosť, školský internetový klub, školskú knižnicu, pracovňu 
školského špeciálneho pedagóga i dobre vybavenú pracovňu pre výchovných poradcov. 
Zborovňa je vybavená výpočtovou technikou s napojením na internet, pedagógovia majú 
prístup ku kvalitnej IKT.  Počet žiakov na 1 PC je 9,6 ž.   
 Vybavenosť školy sa  posilnila zrekonštruovaním veľkej telocvične, kde sme 
vymieňali komplet podlahu, obklady stien, nakúpilo sa náradie, pomôckya edukačný proces 
bude zodpovedať úrovni škôl EÚ. Vďaka ďalším projektom sme si výrazne pomohli 
v zabezpečení počítačovou technikou, takmer celá škola je napojená na internetovú sieť. 
Najdôležitejšie položky na nákup tovaru, pomôcok: 
    Predmet Čiastka EUR 
Materiál a práce -výmena obkladu stien v telocvični 13 714,60 

Nákup kobercov ZŠ 1 310,30 

Nákup náradia do telocvične 4 437,99 

Stojan na bycikle 205,20 

Police na topánky do telocvične 570,00 

Časová tabuľa 403,20 

Tlačiareň      ZŠ 3 ks, ŠJ 1 ks 1 435,20 

Mraziaci box ŠJ 359,00 

Koberce ŠJ 269,04 

Komoda ZŠ 8 ks 552,00 

El. fritéza FE60/P   ŠJ 960,00 

Nábytok -stoly, police   ZŠ 3 359,56 

Koberce   ZŠ 657,50 

Skartovací stroj    ZŠ 2ks 95,76 

Koberce   ŠKD 462,50 

Práčka    ZŠ 259,00 

Počítač HP 280G2 MT    ZŠ 7 ks 3 325,00 

Notebook HP 310-15    ZŠ 1 ks 565,00 
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Učebné pomôcky-závesné tabule SJ, BIO, FYZ,PDA 399,00 

Knihy -školská knižnica 770,40 

Prietokové ohrievače   ZŠ 3 ks 527,16 

Interaktívna optická tabuľa    ZŠ 5 ks + projektory 9 845,00 

Nábytok -skrine, police,komody   ZŠ 1 204,70 

Skartovač Bonsai 289,00 

Stavebné rezivo 898,13 

Tabuľa magnetická   ZŠ 15 ks  955,81 

Počítač Pentium G4400    ŠJ 1 ks 357,60 

Spolu 48 187,65 
 
      Veľkú pozornosť sme venovali vyučovaniu cudzích jazykov a doplneniuvýpočtovej 
techniky, kníh do žiackej knižnice.  
   Podmienky v ŠKDsú dobré, skvalitnili sme prácu aj v tomto zariadení . 

1122..  ZZÁÁVVEERR  
 

Aj v budúcom období  sa v zvýšenej miere budeme snažiť modernizovať našu školu, 
opravovať priestory, zabezpečovať kvalitné učebné pomôcky tak, aby sa nám podarilo naplniť 
všetky naše plány a vízie. 

 
 
Vypracovala: Mgr. Katarína Števonková, riaditeľka školy 
 
 
 
SSpprr áávvaa  bboollaa  pprr eerr ookkoovvaannáá  nnaa  ppeeddaaggooggiicckkeejj   rr aaddee  ddňňaa  0033..0077..22001177  aa  1199..0099..22001177..  
 
 
 

............................................ 
         Mgr. Katarína Števonková 
                riaditeľka školy 
 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy: 
SSpprr áávvaa  oo  vvýýcchhoovvnnoo--vvzzddeelláávvaacceejj   ččiinnnnoosstt ii ,,  vvýýsslleeddkkoocchh  aa  ppooddmmiieennkkaacchh  šškkoollyy  zzaa  šškkoollsskkýý  
rr ookk  22001166//22001177  bboollaa  pprr eerr ookkoovvaannáá  ss  RRaaddoouu  šškkoollyy  ddňňaa    55..  1100..  22001177..  
 
 
 
         ............................................. 
          Ing. Juraj Kvietok 
            predseda Rady školy 
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SSpprr áávvaa  oo  vvýýcchhoovvnnoo--vvzzddeelláávvaacceejj   ččiinnnnoosstt ii ,,  vvýýsslleeddkkoocchh  aa  ppooddmmiieennkkaacchh  šškkoollyy  zzaa  šškkoollsskkýý  
rr ookk    22001166//22001177  bboollaa  pprr eerr ookkoovvaannáá  ssoo  zzáássttuuppccoomm  zzrr iiaaďďoovvaatteeľľaa  ddňňaa  ........................................22001177  
  
  
  
  
                  .................................................................................... 
               Ing. Michal Švento 
                             vedúci OŠMaŠ 
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1133..  PPRRÍÍ LLOOHHYY  

1133..11  PPRREEHHĽĽAADD  PPOOČČTTUU  ŽŽII AAKKOOVV  

1.
 s

tu
pe
ň
 

k 15.9.2016 k 31.8.2017 

TRIEDA  
POČET 

ŽIAKOV CHLAPCI  DIEVČATÁ  
ZAČLE-  

NENÍ 
ŽIACI 

TRIEDA 
POČET 

ŽIAKOV  CHLAPCI  DIEVČATÁ 
ZAČLE-

NENÍ 
ŽIACI 

1.A 21 11 10 1 1.A 20 11 9 1 
1.B 18 10 8 - 1.B 18 10 8 - 
1.C 21 12 9 - 1.C 21 12 9 - 
1.D 21 14 7 - 1.D 21 14 7 - 
2.A 17 9 8 - 2.A 17 9 8 - 
2.B 18 10 8 - 2.B 18 10 8 - 
2.C 18 9 9 - 2.C 17 9 8 - 
2.D 19 11 8 1 2.D 19 11 8 1 
3.A 25 13 12 - 3.A 25 13 12 - 
3.B 25 17 8 - 3.B 24 17 7 - 
3.C 24 13 11 - 3.C 23 12 11 - 
4.A 19 10 9 - 4.A 19 10 9 1 
4.B 18 10 8 3 4.B 19 10 9 4 
4.C 17 8 9 1 4.C 16 7 9 - 

SPOLU 
1.-4. 281 157 124 6  277 155 122 7  

2.
 s

tu
pe
ň
 

5.A 20 10 10 2 5.A 19 9 10 2 

5.B 24 13 11 1 5.B 24 13 11 1 

5.C 28 14 14 3 5.C 31 15 16 3 

6.A 19 7 12 2 6.A 18 7 11 2 

6.B 17 12 5 0 6.B 17 11 6 0 

6.C 25 14 11 4 6.C 24 14 10 4 

6.D 25 15 10 1 6.D 25 15 10 1 

7.A 17 6 11 0 7.A 18 6 12 0 

7.B 21 17 4 1 7.B 21 17 4 1 

7.C 18 12 6 1 7.C 16 12 4 1 

7.D 15 5 10 4 7.D 16 5 11 4 

8.A 19 10 9 6 8.A 19 10 9 6 

8.B 23 14 9 2 8.B 23 14 9 2 

8.C 24 14 10 1 8.C 24 14 10 1 

9.A 27 20 7 3 9.A 26 19 7 3 

9.B 27 11 16 2 9.B 27 11 16 2 
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9.C 25 11 14 2 9.C 25 11 14 2 

SPOLU 
5. – 9. 

374 205 169 35 17 373 203 170 35  

SPOLU 655 362 293 41 31 650 358 292 42  

 
 

Š
K

D
 

k 15.09.2016 k 30.06.2017 

ODDELENIE  POČET 
ŽIAKOV CHLAPCI  DIEVČATÁ  ODDELENIE  POČET 

ŽIAKOV CHLAPCI  DIEVČATÁ  

1. oddelenie 28 14 14 1. oddelenie 26 13 13 

2. oddelenie 29 14 15 2. oddelenie 25 12 13 

3. oddelenie 27 17 10 3. oddelenie 23 15 8 

4. oddelenie 27 15 12 4. oddelenie 26 15 11 

5. oddelenie 29 16 13 5. oddelenie 28 15 13 

6. oddelenie 30 17 13 6. oddelenie 29 15 14 

7. oddelenie 30 18 12 7. oddelenie 26 17 9 

 8. oddelenie 29 16 13 8. oddelenie 25 13 12 

SPOLU 229 128 101  208 115 93  

1133..22  PPRREEHHĽĽAADD  DDOOCCHHÁÁDDZZKKYY  

1133..33  PPRREEHHĽĽAADD  ZZNNÍÍ ŽŽEENNÝÝCCHH  ZZNNÁÁMMOOKK  ZZOO  SSPPRRÁÁVVAANNII AA  

PREHĽAD ZNÍŽENÝCH ZNÁMOK ZO SPRÁVANIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 201 6/2017 

ROČNÍK POČET ŽIAKOV 
1. roč. 0 
2. roč. 0 
3. roč. 0 
4. roč. 0 
5. roč. 1 
6. roč. 0 
7. roč. 0 

PREHĽAD DOCHÁDZKYV ŠKOLSKOM ROKU2016/2017 
Ročník POČET ŽIAKOV VYMEŠKANÉ OSPRAVEDLNENÉ NEOSPRAVEDLNENÉ 

1. 80 5325 5325 0 
2. 71 4427 4427 0 
3. 72 4236 4236 0 
4. 54 3866 3866 0 

1.- 4. 277 17854 17854 0 
5. 74 6067 6050 17 
6. 84 8478 8468 10 
7. 71 8590 8559 31 

8. 66 7824 7745 79 

9. 78 9809 9720 89 

5.-9. 373 40768 40542 226 
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8. roč. 1 
9. roč. 2 

SPOLU 4 

  

1133..44  PPRREEHHĽĽAADD  ZZÁÁUUJJMMOOVVÝÝCCHH  ÚÚTTVVAARROOVV    

PREHĽAD ŽIAKOV V ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROCH 

k 15.09.2016 k 30.06.2017 

ZÁUJMOVÝ ÚTVAR POČET  ŽIAKOV  ZÁUJMOVÝ ÚTVAR POČET  ŽIAKOV 
malí muzikanti - flauta 14 malí muzikanti - flauta 12 

florbalový 24 florbalový 24 

divadelný 12 divadelný 12 

bedmintonový 13 bedmintonový 12 

malí kuchtíci 36 malí kuchtíci 32 
volejbalový 12 volejbalový 12 

počítačový 14 počítačový 12 

matematické hlavolamy 40 matematické hlavolamy 28 

angličtina hrou  18 angličtina hrou  12 

slovenčina hrou 24 slovenčina hrou 19 
turistický 12 turistický 12 

zábavná matematika 16 zábavná matematika 12 

zázračný ateliér 12 zázračný ateliér 12 

Veselo po anglicky 12 Veselo po anglicky 12 

s batohom na cestách 12 s batohom na cestách 12 

mladý výtvarník 19 mladý výtvarník 12 

stolný tenis 12 stolný tenis 12 

z každého rožku trošku 12 z každého rožku trošku 12 

 
 

 
 

 
 

 


