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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 
riadieľka 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 2, 
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  Anna Horáková, PaedDr. 
ZRŠ pre 2. stupeň Katarína Kováčová, Mgr. 
ZRŠ pre 2. stupeň + šport+ ŠKD +CVČ Jana Michaligová, Mgr. 
Vedúca zariadenia školského stravovania Mária Somolová 

22..  ÚÚDDAAJJEE  OO  RRAADDEE  ŠŠKKOOLLYY  AA  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 Veronika Harmaniaková, Mgr.  
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.  
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PK TEV  Bukna Ivan, PaedDr.  
MZ ŠKD  Silvia Vrabcová 
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, od 1.2.2018 Roman Večerek 
  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 p. Večereková Martina 5.C p. Večerek Roman 
1.B p. Gajdošová Marcela 6.A p. Havlíková Jana 
1.C p. Hanková Katarína 6.B p. Záchelová Martina 
1.D p. Rosinková Martina 6.C p. Šablatúrová Katarína 
2.A p. Mariňáková Veronika 7.A p. Datková Milada 
2.B p. Michalicová Silvia 7.B p. Mudroňová Mariana 
2.C p. Lešňovská Elena 7.C p. Vrašťák Jozef 
2.D p. Červeňová Michaela 7.D p. Murgašová Miroslava 
3.A p. Medveďová Zdenka 8.A p. Katreniaková Zuzana 
3.B p. Mikulová Eva 8.B p. Chylová Katarína 
3.C p. Vonšáková Lenka 8.C p. Šefárik Ján 
3.D p. Terenová Henrieta 8.D p. Kucbelová Butková Monika 
4.A p. Kvietok Juraj 9.A p. Kubačková Miriam 
4.B p. Retišáková Zuzana 9.B p. Buľák Jozef 
4.C p. Pétryová Miroslava 9.C p. Chylka Ján 
5.A p. Sekerešová Ivana   
5.B p. Kupčuláková Silvia   

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:  5.A Šimon Polák Zástupca triedy:  8.A Viktória Žatkuľáková 
Zástupca triedy:  5.B Natália Smoleňová Zástupca triedy:  8.B Ema Smolková 
Zástupca triedy:  5.C Dorota Eva Večereková Zástupca triedy:  8.C Michal Užek 
Zástupca triedy:  6.A Marek Janiga Zástupca triedy:  8.D Lucia Hrdličková 
Zástupca triedy:  6.B Natália Hubová Zástupca triedy:  9.A Naďa Šimeková 
Zástupca triedy:  6.C Alex Šablatúra Zástupca triedy:  9.B Roman Butkaj 
Zástupca triedy:  7.A Ema Chlebovcová Zástupca triedy:  9.C Samuel Poláček 
Zástupca triedy: 7.B Michal Macák    
Zástupca triedy: 7.C Dávid Červík    
Zástupca triedy: 7.D Dominika Žáčiková    

 
Aktivity žiackeho parlamentu počas šk. r. 2017/2018: 
 

- zasadali sme pravidelne každý mesiac počas celého školského roka 
- pracovali sme pod vedením Samuela Poláčeka z 9. C triedy 
- zápisnice zo stretnutí a dochádzku mala na starosti Dominika Žáčiková zo 7. D triedy 
- podieľali sme sa na tradičných akciách školy a pomáhali pri organizovaní akcií pre žiakov I. aj 

II. stupňa našej školy 
- riešili sme aktuálne problémy žiakov a učiteľov (skrinka dôvery) 
- referovali sme poslancom o pripravovaných akciách školy 
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- 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 330 eur opäť poputoval na detské 

oddelenie Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v  Dolnom Kubíne  
- sumu s darovacím listom sme predali 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 8. 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 
- zúčastnili sme sa zasadnutia 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 žiaci z parlamentu 

33..  ÚÚDDAAJJEE  OO  ŽŽII AAKKOOCCHH  ŠŠKKOOLLYY  

33..11  PPOOČČEETT  ŽŽII AAKKOOVV  
 

POČET ŽIAKOV k 15.9. v šk. r. 2017/18 

   
   

   
I. 

st
up

eň
 

TRIEDA  
Počet 
žiakov 

chlapci dievčatá KNV  ENV ETV  ŠKD  

1.A 22 11 11 13 3 6 oddelenie Počet žiakov 
1.B 21 8 13 16 4 1 1. 30 
1.C 22 10 12 7 6 5 2. 29 
1.D 17 9 8 8 7 2 3. 27 
4 82 38 44 44 20 18 4. 26 

2.A 18 8 10 8 3 7 5. 23 
2. B 20 9 11 9 3 8 6. 26 
2. C 21 9 12 11 7 2 7. 28 
2. D 22 7 15 14 3 5 8. 26 

4 81 33 48 42 17 22 9. 26 
3.A 17 8 9 12 1 4 spolu 241 
3.B 16 7 9 5 5 6   
3.C 17 9 8 11 4 1   
3.D 20 8 12 14 0 5   
4 70 32 38 42 10 18 Počet odkladov PŠD 

4. A 25 12 13 14 6 5 Návrhy 10  

4. B 26 8 18 14 5 6 
vydané 
rozhodnutia 10  

4. C 26 12 14 9 13 3  
3 77 32 45 37 24 16  

15 tried 310 135 175 165 71 74  
 

II.
 s

tu
pe
ň
 5.A 21 16 5 14 5 2  

5.B 16 6 10 9 7 0  
5.C 18 6 12 13 1 4  
3 55 28 27 36 8 6  

6.A 18 8 10 7 6 5  
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6.B 17 7 10 4 4 9  
6.C 24 14 10 12 5 7  
3 59 29 30 23 15 21  

7.A 17 4 13 5 9 3  
7.B 16 11 5 12 3 1  
7.C 26 16 10 9 14 3  
7.D 25 17 8 13 10 2  
4 84 48 36 39 36 9  

8.A 18 5 13 11 6 1  
8.B 23 19 4 14 3 6  
8.C 17 13 4 6 6 4  
8.D 18 5 13 11 3 4  
4 76 42 34 42 18 15  

9.A 16 6 10 8 4 4  
9.B 21 14 7 7 11 3  
9.C 22 14 8 5 4 13  
3 59 34 25 20 19 20  

17 tried 333 181 152 160 96 71  

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

Deň zápisu 16.-17.4.2018 
Počet zapísaných detí 69 

z toho 
chlapcov 35 

dievčat 34 

Odklad povinnej školskej dochádzky 7 

Rímskokatolícka náboženská výchova 40 

Evanjelická náboženská výchova 10 

Etická výchova 19 

Zapísaní z vlastného obvodu 41 

Zapísaní z iných obvodov 19 

33..33  RROOZZMMII EESSTTNNEENNII EE    ŽŽII AAKKOOVV  99..,,  88..  AA  55..    RROOČČNNÍÍ KKAA  NNAA  SSTTRREEDDNNÉÉ  ŠŠKKOOLLYY  VV  ŠŠKK..  RROOKKUU  
22001177//22001188  

33..33..11  RRoozzmmiieessttnneenníí  žžiiaaccii   99..  RRooččnnííkkaa  

Školy Odbory Spolu 
GYMNÁZIUM  11/5 

Gymnázium D. Kubín  6/1 
Gymnázium- bilingválne 

štúdium D.Kubín 
 3/2 

Gymnázium Ružomberok  1/1 
Evanjelické bilingválne 

gymnázium Martin 
 1/1 

Obchodná akadémia  5/4 
Obchodná akadémie D.Kubín  3/3 

Obchodná akadémia L. Mikuláš  1/1 
Obchodná akadémia 

Ružomberok 
 1/0 

Škola úžitkového 
výtvarníctva 

 3/1 
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ŠUV Ružomberok grafický dizajn, propagačná grafika 2/1 
Súkromná SUŠ Žilina propagačné výtvarníctvo 1/0 

Stredná zdravotn. škola D.K.  2/2 
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ  5/0 

SPŠ Poprad mechatronika 1/0 
SPŠ Tvrdošín informačné a sieťové technológie 

/2/,elektrotechnika /1/,technické lýceum/1/ 
4/0 

STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA 

 30/12 

SOŠ obchodu a služieb D. 
Kubín 

hotelová akadémia /9/, kuchár /5/,čašník /1/ 15/8 

SOŠ polytechnická D. Kubín mech. nastavovač /2/, nástrojár/1/,programátor 
/1/ 

mech.mechatronik/1/,mech.elektrotechnik/1/ 
elektromechanik-silnoprúdová technika /1/ 

7/0 

SOŠ elektrotechnická 
 Liptovský Hrádok 

informačné a sieťové technológie 2/0 

SOŠ dopravná Martin operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 1/0 
SOŠ poľnohosp. Žilina potravinárstvo-spracúvanie mlieka 1/1 
SOŠ stavebná Žilina mechanik hasičskej techniky 1/0 

SOŠOaS  Ružomberok styling a marketing /1/, cukrár/1/ 2/2 
SOŠ odevná Žilina kaderník 1/1 

SPOJENÁ ŠKOLA  2/0 
Spojená škola Nižná mechanik elektrotechnik 2/0 

Odborné učilište  1/1 
Odborné učilište L. Mikuláš cukrárska výroba 1/1 

SPOLU: Žiaci 9. ročníka 59/25 

33..33..22  RRoozzmmiieessttnneenníí  žžiiaaccii   88..  rrooččnnííkkaa  

GYMNÁZIUM  2/2 
Súkromné gymnázium bilingválne ANJ Sučany 1/1 
Gymnázium- bilingválne štúdium  Žilina 1/1 

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

GYMNÁZIUM   3/2 
Gymnázium P.O.H Dolný Kubín 8-ročné 2/2 
Cirkevná SŠ-gymnázium  D.Kubín 1/0 

 

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 8 tried 

s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Žiaci v týchto triedach  sa venujú  atletike, futbalu, 
volejbalu dievčat a 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 
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1. stupeň  4. ročník Štátny a školský vzdelávací program 
 1.-3. ročník  Inovovaný školský vzdelávací program 
2. stupeň 8.- 9. ročník Štátny a školský vzdelávací program 
 5.- 7. 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, metód a 
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, 
- preventívnymi programami 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. 
 Školský vzdelávací program Škola úspešného života  je orientovaný na žiaka, rešpektuje jeho  
individuálne potreby a osobné zvláštnosti. Umožňuje efektívnu profesionálnu a premyslenú prácu 
učiteľa, ktorý vo svojej práci 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  2017/2018, 
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    22001177//22001188  

  
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, 
- dať  žiakom kvalitnú počítačovú gramotnosť, kvalitnú komunikačnú gramotnosť nielen  
 v materinskom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch, 
- rozvíjať  v 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, 
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  k riešeniu problémov, 
- viesť žiakov k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii, 
- rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy svoje i druhých, 
- pripravovať žiakov 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 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 2017/2018 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, environmentálnej výchovy, ŠPZ, výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, špeciálnym pedagógom, výchovnými  poradcami, vychovávateľkami  
ŠKD, trénermi  a vedením RR. Boli rešpektované odporúčania z POP na školský  rok 2017/2018. 

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 
- Správna cesta 
 
Žiaci mali možnosť voľby vo vyučovaní cudzích jazykov  
- prvý aj druhý cudzí jazyk - NEJ, ANJ, RUJ – v   7., 8. a 9. ročník.   

55..  VVÝÝCCHHOOVVNNOO--VVYYUUČČOOVVAACCII EE    VVÝÝSSLLEEDDKKYY  
 
V školskom roku 2017/2018 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  
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Didaktické civčenia pre žiakov 1. stupňa  sa uskutočnili  27. júna 2018. 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.  
Didaktické hry sa konali v spolupráci HaZZ, novín My Orava a sponozorov v športovom areáli na 
Gäceli. 

55..11..22  ÚÚččeelloovvéé  ccvviiččeenniiaa--  OOČČAAPP  ((  OOcchhrraannaa  ččlloovveekkaa  aa  pprr íírrooddyy  ))  
Účelové cvičenia( OČAP )  pre žiakov 2. stupňa sa uskutočnili podľa plánu dňa 16. septembra 2016  
a 27. júna 2018. 
Účelové cvičenia boli zamerané na osvojenie si základných vedomostí z oblastí v súlade  
s metodickými materiálmi:  
- Ochrana človeka a prírody,  
- 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 tomto školskom roku bol záujem o plávanie mimoriadne veľký.Na plaveckom výcviku sa spolu 
zúčastnilo 130 žiakov s triednymi učiteľmi. Z kapacitných dôvodov Aquarelaxu sme ho rozdelili do 3 
turnusov s termínmi 28.5.-1.6.2018, 11.6.-15.6.2018, 18.6.-22.6.2018. 
Všetci žiaci ho absolvovali úspešne a odmenení boli nielen Mokrým vysvedčením a sladkosťou, ale aj 
voľnou vstupenkou do Vodného sveta. 
Lyžiarsky  a snowboardingový výcvik  sa pre žiakov 8. ročníka uskutočnil v dvoch termínoch  5.2.- 
9.2.2018 v počte žiakov 32 a 12.2. - 16.2.2018 v počte žiakov 32 na Kubínskej holi z účelovo 
viazaného príspevku Ministerstva školstva SR. 
Vedúcim oboch výcvikov bol PaedDr. Ivan Bukna.Všetci žiaci úspešne absolvali výcvik bez  úrazu 
a naučili sa základy lyžovania resp. snowboardingu. 

55..11..44  ŠŠkkoollaa  vv  pprríírrooddee  
 
Žiaci tried 3.A, 3.C, 3.D a 4.B  sa  spolu s triednymi učiteľkami v termíne 28.5.-1.6.2018 zúčastnili 
školy v prírode v Tatranskej Štrbe – penzión Medvedica. Vedúcou školy v prírode bola PaedDr. Lenka 
Durajová. Bohatý program im učiteľky zabezpečili s pomocou animačného programu. Škola v prírode 
bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva SR vo výške 100,- eur na žiaka. 

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 
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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 žiakom s 
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 2017/2018 z celkového počtu   657 žiakov prospelo 655 žiakov.  Znížené 
známky zo správania ku koncu školského roka mali 4 žiaci. 

55..22..11  PPrroossppeecchh  
 

CELKOVÝ PROSPECH ŽIAKOV 2017/2018 

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 - - - - 21 21 - - 

1.B - - - - 21 22 - - 

1.C - - - - 18 18 - - 

1.D - - - - 17 18 - - 

Spolu 1. r. - - - - 77 79 - - 

2.A 17 16 1 1 - - - - 

2.B 17 15 1 2 - - - 1 

2.C 18 18 2 2  - - - 

2.D 22 22 - - - - - - 

Spolu 2. r. 74 71 4 4 - - - 1 

3.A 17 17 - - - - - - 

3.B 13 12 3 4 - - - - 

3.C 10 9 6 6 - - - - 

 
 

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 1,05 1,00 1,04 - - - - 1,00 

2. 70 69 98,6 1 1,4 0 1,51 1,09 1,38 - - - - 1,18 

3. 71 71 100 0 0 0 1,91 1,56 1,64 - 1,19 - - 1,34 

4. 55 55 100 0 0 0 1,75 1,48 1,81 - 1,48 - - 1,44 

Spolu  
1.-4. 

275 274 99,6 1 0,4 0 1,54 1,27 1,44 - 1,31 - - 1,24 

5. 73 73 100 0 0 0 2,48 2,22 1,89 1,98 2,28 - - 1,98 

6. 83 83 100 0 0 0 2,32 2,21 1,96 2,15 1,46 1,83 - 1,60 

7. 70 69 98,6 1 1,4 4 2,71 2,54 2,56 2,54 2,55 2,01 2,35 2,12 

8. 66 66 100 0 0 2 2,67 2,32 2,43 1,90 1,88 2,33 2,52 1,88 

9. 78 78 100 0 0 2 3,01 2,63 2,88 2,23 2,39 2,54 2,70 2,13 

Spolu  
5.-9. 370 369 99,7 1 0,3 8 2,64 2,38 2,34 2,16 2,11 2,18 2,52 1,94 
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3.D 17 17 2 2 - - - - 

Spolu 3. r. 57 55 11 12 - - - - 

4.A 21 18 1 4 2 1 - - 

4.B 20 18 5 6 - - - - 

4.C 18 19 5 5 2 1 - - 

Spolu 4. r. 59 55 11 15 4 2 - - 
Spolu 1.-4. 

r. 190 181 26 31 4+ 2+ - 1 

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 

Spolu 6. r. 13 10 8 9 4 6 0 0 
7.A 32 26 28 30 22 27 2 0 
7.B 10 10 5 5 3 3 0 0 
7.C 10 11 7 6 4 4 0 1 
7.D 7 4 6 8 3 4 1 0 

Spolu 7. r. 6 5 7 8 2 3 0 0 
8.A 33 30 25 27 12 14 1 1 
8.B 3 2 6 7 10 10 0 0 
8.C 4 3 7 3 10 17 2 0 
8.D 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 

Spolu 9. r. 21 19 24 20 33 39 1 0 
Spolu 5.-9. 143 130 121 115 101 126 8 1 
 

55..22..22    ZZnníížžeennéé  zznnáámmkkyy  zzoo  sspprráávvaanniiaa  

 

ZNÍŽENÉ ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA 2017/2018 

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 - - - - - - 
5.B - - - - - - 
5.C - - - - - - 

Spolu 5. r. 
1. roč. 

- - - - - - 
6.A - - 1 - - - 
6.B 1 - - - - - 
6.C - - - - - - 

Spolu 6. r. 1 - 1 - - - 
7.A - - - - - - 
7.B - 1 - - - - 
7.C - - - - - - 
7.D - - - - - - 
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Spolu 7. r. - 1 - - - - 
8.A - - - - - - 
8.B 3 1 - - - - 
8.C 1 1 - 1 - - 
8.D - - - - - 1 

Spolu  8. r. 4 2 - 1 - 1 
9.A - 1 - - - - 
9.B 2 - - - - - 
9.C - 3 - - 1 - 

Spolu  9. r. 2 4 - - 1 - 

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

       
55..22..33    VVýýsslleeddkkyy    cceelloosslloovveennsskkééhhoo  tteessttoovvaanniiaa  žžiiaakkoovv  55..  rrooččnnííkkaa  TTEESSTTOOVVAANNII EE  55  --  22001188      

PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ ŠKOLY 

 PRIEMER V MATEMATIKE PRIEMER V SLOVENSKOM 
JAZYKU A LITERATÚRE 

SPOLU za školu 69,49 65,70 
SK priemer 64,7 62,8 

55..22..44    VVýýsslleeddkkyy    cceelloosslloovveennsskkééhhoo  tteessttoovvaanniiaa  žžiiaakkoovv  99..  rrooččnnííkkaa  TTEESSTTOOVVAANNII EE  99  --  22001188      

PRIEMERNÁ ÚSPEŠNOSŤ ŠKOLY 

 PRIEMER V MATEMATIKE PRIEMER V SLOVENSKOM 
JAZYKU A LITERATÚRE 

SPOLU za školu 56,2 60,5 

SK priemer 55,9 63,0 

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

 
Matematická pytagoriáda – okresné kolo 2017/2018 
 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
4.B 1. miesto Viktor Poláček Mgr. Kormaňáková 
3.B 3. miesto Timea Mašlonková Mgr. Zvadová 

 
Les ukrytý v knihe –celoslovenské kolo –výtvarná súťaž 
 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
2.A 1. miesto kolektív Mgr. Tomášová 

 
Alino – výtvarná súťaž-  krajské kolo 2018 
 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
2.A ocenenie Simona Andrisová Mgr. Tomášová 

 
Alino –  súťaž v zbere hliníkového odpadu -krajské kolo 2017/2018 
 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
2.C 1. miesto kolektív Mgr. Paveleková 
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2.B 2. miesto kolektív Mgr. Lakoštíková 
3.C 3. miesto kolektív Mgr. Halamčeková 

 
Cena časopisu Slniečko  -medzinárodná výtvarná sú súťaž 2018 
 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
2.A ocenenie Adriana Chylová Mgr. Tomášová 

 
Portrét Martina Kuku čína- výtvarná súťaž ZŠ M. Kukučína 2018 
 

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVAL 
2.A ocenenie Adriana Chylová Mgr. Tomášová 
2.A ocenenie Jaroslav Vicáň Mgr. Tomášová 
1.C ocenenie Miloš Kubáň Mgr. Kevešová 

 
Naše mesto 2018 –  výtvarná súťaž mesta Dolný Kubín  

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
2.A ocenenie Adriana Chylová Mgr. Tomášová 
2.A ocenenie Simona Andrisová Mgr. Tomášová 
2.A ocenenie Lucia Papšo Mgr. Tomášová 

 
Mar ťankovia –  medzinárodná výtvarná súťaž  Wallmark  

ROČNÍK UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
1. C 1. miesto kolektív Mgr. Kevešová 

 
Súťaž v jazde zručnosti na horských bicykloch – regionálne kolo  

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVAL 
4. ročník 1. miesto Gabriel Csomor Mgr. Tomáš 

  Tomáš Zaťko  
  Lucia Gašparíková  
  Jazmína Večerková  

 
Na bicykli bezpečne – okresné kolo  

ROČNÍK UMIESTNENIE  MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
4.C 1. miesto Jakub Flajs Mgr. Demeterová 

  Milan Gaššo  
  Erika Jurigová  
  Bianka Masláková  

 
McDonalds Cup –okresné kolo futbal  

ROČNÍK UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVAL 
4.ročník 2. miesto Tamara Červeňová Mgr. Bača 

  Lucia Gašparíková  
  Andrej Jurík  
  Samuela Klocháň  
  Juraj Madera  
  Matej Marcinek  
  Tomáš Noga  
  Michal Škulec  
  Marek Škuta  
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  Michal Zdražila  
  Likáš Horn  
  Juraj Lešňovský  

 
Okresné kolo Pytagoriády 

 

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

 
Obvodné kolo matematickej olympiády Kategória Z9 

 
Okresné kolo matematickej olympiády 

 
Okresné kolo Pytagoriády 

 
Okresné kolo geografickej olympiády  

 
Okresné kolo dejepisnej olympiády 

 
Obvodné kolo chemickej olympiády 

 
Okresné kolo Biblickej olympiády  

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
3.B 3. miesto Timea Mašlonková Mgr. Zvadová 
4.B 

 
1. miesto Viktor Poláček Mgr.Kormaňáková 

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

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
6.A 1. miesto Rebeka Kampošová, kat. Z6 Mgr.Čellárová 
8.B 

 
3. miesto Filip Zemenčík, kat. Z7 Mgr.Ďurkovičová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
6.A 1. miesto Rebeka Kampošová Mgr. Čellárová 
6.A 

 
3. miesto Karolína Kampošová Mgr. Čellárová 

7.D 3. miesto Tatiana Migová  Mgr. Čellárová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVAL 
7.D 1. miesto Tatiana Migová Mgr. Kržka 
8.B 2. miesto Roman Butkaj               Mgr. Kržka 

5.C 3. miesto Šimon Polák               Mgr. Kržka 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVAL 
9.B 1. miesto Michal Mordel PaedDr. Rázga 

9.B 4. miesto Frederika Géryová            PaedDr.Rázga 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
9.C 2. miesto Adam Adamec RNDr.Bednárová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
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Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 

 
Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína (Vajanského Martin) 

 
Okresné kolo „Mladý záchranár CO“  

 
Okresné kolo vedomostnej súťaže žiakov ZŠ „Medzníky II. svetovej vojny“ 
 

 
Uzemné kolo – celooravské súťaže Družstiev mladých zdravotníkov  

SSúúťťaažž  „„ SSkkúúss  ppookkuuss  22““   vv  kkaatteeggóórr ii ii   OOcceenneenniiee  vveerr eejj nnoosstt ii   tt íímmuu  

55..22..77    ŠŠppoorrttoovvéé  ssúúťťaažžee  
 

1.) Okresné kolo v cezpoľnom behu – žiačky ZŠ:  

- 3. miesto 
Karolína Kampošová, Rebeka 

Kampošová, Šimon Polák 
p. Gallo 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
6.A – poézia 1. miesto Adam Michalica Mgr. Neznáma 

           6.C – próza 1. miesto Alexandra Bednárová Mgr. Števonková 
           5.C - próza 2. miesto Dorota Eva Večereková Mgr.Ferancová Ľ. 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 
            6.C – próza  3. miesto Alexandra Bednárová Mgr. Števonková 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 

- 2. miesto 

Aneta Kušnírová, Soňa 
Štriflerová, Adam Adamec, 

Michal Kurhajec 
Mgr. Žáčiková 

           TRIEDA UMIESTNENIE    MENO A PRIEZVISKO      PRIPRAVOVAL 

            9.A, 9.B       3. miesto 
            Ema Mihálová  
            Michal Mordel 

PaedDr. Rázga 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 

- 1. miesto 

Tatiana Migová, Viktória 
Bednárová,  Soňa Štriflerová, 

Dominika Žáčiková,  
Alexandra Bednárová  

 

RNDr. Bednárová 

TRIEDA UMIESTNENIE MENO A PRIEZVISKO PRIPRAVOVALA 

- 2. miesto 

Tatiana Migová,  Viktória 
Bednárová, Dominika  

Žáčiková, Aneta Kušnírová  

 

RNDr. Bednárová 
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     Jednotlivci – Martina Mesárošová – 1. miesto 
     Družstvá – 2. miesto 

2.) Okresné kolo v cezpoľnom behu – žiaci ZŠ:  
     Jednotlivci – Matej Mesároš – 2. miesto, Samuel Poláček – 3. miesto 
     Družstvá – 1. miesto 

3.) Krajské kolo v cezpoľnom behu – žiačky ZŠ: Martina Mesárošová  - 2. miesto 
4.) Krajské kolo v bedmintone žiakov: 1. miesto (Michal Kurhajec, Samuel Poláček) 
5.) Obvodné kolo vo futsale žiakov základných škôl: skupina B – 1. miesto  
6.) Okresné kolo vo futsale žiakov základných škôl:  3. miesto 
7.) Krajské kolo vo futsale starších žiakov ZŠ:   3. miesto  
8.) Okresné kolo florbal žiakov:  2. miesto 
9.) Okresné kolo florbal žiacky: 1. miesto 
10.) Obvodné kolo vo florbale žiačok základných škôl: 1. miesto 
11.) Obvodné kolo vo florbale žiakov základných škôl: 2. miesto 
12.) Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone žiakov: 3. miesto (Michal Kurhajec, Samuel 
Poláček) 
13.) Okresné kolo v bedmintone žiakov ZŠ:  
        Skupina A – Michal Kurhajec, Samuel Poláček – 1. miesto 
        Skupina B – Adam Adamec, Simon Kubašek, Viktor Poláček – 3. miesto 
14.) Krajské kolo v bedmintone žiakov ZŠ: 1. miesto (Michal Kurhajec, Samuel Poláček) 
15.) Obvodné kolo vo futbale mladších žiačok: 2. miesto 
16.) Medzinárodné plavecké preteky SVS-Schwimmen:Karolína Salcerová – 100 m prsia – 3. miesto 
17.) Súťaž družstiev stredoslovenskej atletickej oblasti:  
        Kategória staršieho žiactva: Denis Babic – vrh guľou a hod kladivom – 1. miesto 
                                                      Lea Juráková – hod oštepom – 1. miesto 
                                                      Petra Škulcová – hod kladivom – 2. miesto  
        Kategória najmladšieho žiactva: Andrej Žáčik – beh na 600 m – 3. miesto 
18.) Obvodné kolo v malom futbale mladších žiačok: 3. miesto 
19.) Obvodné kolo v malom futbale mladších žiakov: skupina C: 1. miesto, skupina B: 1. miesto 
20.) Obvodné kolo v malom futbale starších žiakov: 1. miesto 
21.) Obvodné kolo v malom futbale starších žiačok: 1. miesto 
22.) Obvodné kolo v basketbale žiačok a žiakov ZŠ: žiačky – 1. miesto, žiaci – 3. miesto 
23.) Regionálne kolo v basketbale žiačok a žiakov ZŠ: žiačky - 1. miesto 
24.) Obvodné kolo vo volejbale žiačok: 1. miesto 
25.) Regionálne kolo Futbal Cup - chlapci: 1. miesto  
26.) Regionálne kolo Futbal Cup – dievčatá: 2. miesto 
27.) Krajské kolo Futbal cup - starší žiaci ZŠ: 3. miesto 
28.) Krajské kolo v atletike v kategórii starších žiačok v súťaži družstiev: 2. miesto 
29.) Krajské kolo v atletike v kategórii starších žiačok v štafetovom behu 4x60 m: 3. miesto 
30.) Krajské kolo v atletike v kategórii starších žiačok v hode kriketovou loptičkou:                      

Lea Juráková, 2. miesto 
31.) Krajské kolo v atletike v kategórii starších žiačok v skoku do diaľky:  Ema Smolková, 1. miesto 
32.) Krajské kolo v atletike v kategórii starších žiačok v behu na 60 m: Ema Smolková, 2. miesto 
33.) Krajské kolo v atletike v kategórii starších žiačok v behu na 800 m:                                                      

Martina Mesárošová, 2. miesto 

55..33    CCEENNTTRRUUMM  VVOOĽĽNNÉÉHHOO  ČČAASSUU  ((  CCVVČČ  ))    
Na začiatku  školského roka 2017/2018 pracovalo v rámci CVČ 19 krúžkov, v ktorých 

bolo zaradených 272 žiakov.  
V septembri bolo  vydaných  655  vzdelávacích poukazov, z ktorých sa nám naspäť  vrátilo 545. 
Všetci vedúci krúžkov spĺňali kvalifikačné predpoklady na ich vedenie. 
Mgr. 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 na našej škole a ich priebeh úzko závisia na vzájomnej 
spolupráci všetkých pedagógov i pracovníkov školy. 
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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,  
- vydanie a spracovanie kultúrnych poukazov, 
- výstava ovocia a zeleniny, 
- Európsky deň rodičov a škôl,  
- aktualizácia webovej stránky školy,  
- víkendový pobyt – Brezovica (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, 
- 8. Žiacky ples, 
- činnosť počas jarných,  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 
na škole aj žiacky parlament.  

55..44    ŠŠKK OOLL SSKK ÝÝ  KK LL UUBB  DDEETTÍÍ   
V školskom roku 2017 / 2018 sme mali v našej škole 9 oddelení ŠKD, v ktorých pracujú kvalifikované 
vychovávateľky, kvôli naplnenosti kapacity oddelení boli vytvorené zmiešané oddelenia, teda spájali sa deti 
z rôznych ročníkov a tried, pričom sa prihliadalo na to, aby si boli vekovo, vedomostne i psychicky 
vyhovujúce. Do ŠKD sme mali zapísaných 241 detí. 
 

Práca v oddeleniach prebieha podľa vypracovaného režimu dňa, kde sa pravidelne striedajú činnosti fyzicky 
a psychicky nenáročné s náročnejšími činnosťami. Pravidelné striedanie činností slúži na vyrovnanie 
jednostranného zaťaženia z vyučovania. Tým je podporená, zachovaná a dodržaná zásada psychohygieny. 
Našou snahou je vytvárať pre naše deti pokojnú, bezstresovú atmosféru a prostredie, kde má svoje miesto 
každé dieťa, kde môže vyjadrovať svoje dojmy, pocity, potreby . 
Naše aktivity možno rozdeliť na celoklubové – organizujeme ich pre všetky deti z oddelení a interné, 
organizované v jednotlivých oddeleniach. V tomto školskom roku sme sa zapojili do viacerých projektov 
a súťaží , v niektorých  naše deti dosiahli pekné výsledky a úspechy nielen v rámci školy, ale aj v súťažiach 
poriadaných v spolupráci s mestom, OKS, MsKS. V súťaži Moje mesto je potrebné pochváliť deti 
z oddelenia p. Šulejovej – Barbou Krakovskú a Luciu Luptákovú  a v súťaži Portrét Martina Kukučína boli 
ocenení  Jakub Prílepok z oddelenia p. Vrabcovej a Jakub Koreň z oddelenia p. Zavoďančíkovej. 
Pri našej práci je veľmi dôležitá spolupráca s rodičmi detí , vyučujúcimi , vedením školy i ostatnou 
verejnosťou. Môžeme skonštatovať, že máme veľmi dobrú spoluprácu  s vedením školy, ktoré nám 
všestranne vychádza v ústrety , prispieva materiálnym vybavením a ochotne pomáha riešiť prípadné 
problémy, ktoré sa vyskytnú. Z radov rodičov máme mnoho takých, ktorí sa priamo zapájajú do aktivít ŠKD 
/ hlasné čítanie, besedy / a taktiež nám pomáhajú sponzorsky / sladkosti a drobné ceny do súťaží, papier 
a pod. / Spolupráca s vyučujúcimi je na dobrej úrovni, osobitne treba vyzdvihnúť Mgr.Tomáša , ktorý nám 
pomohol pri viacerých akciách / hudobný doprovod Fašiangy, Vianočný program /, Mgr.Žáčikovú , 
pomáhala pri celoklubovej aktivite Pod olympijskými kruhmi.  
Akcie a celoklubové aktivity : 
September 

1.Slnko v plodoch  - výstavka – Hop cup tralala jeseň plody rozdáva - Mgr. Zavoďančíková 
         Celoklubová aktivita 

2.Vítame prvákov do ŠKD – zábavno-športové odpoludnie - Mgr. Anjelová 
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         Celoklubová aktivita 
      3. Pasovanie prvákov – vychovávateľky 1. ročníkov 

Október 
           1. Po stopách slávnych – vychádzka – spoznávanie slávnych dejateľov - p. Čierna,                        

         Celoklubová aktivita 
           2. Letenka do krajiny zdravia – príprava ovocných mís, šalátov, pyramída zdravia - p. Čierna 

         Celoklubová aktivita 
     3. Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice – p. Mazalánová 

November 
1. Boj proti obezite – pečenie chleba - p. Ďaďová, Mgr. Zavoďančíková 
2. Nádejný staviteľ – stavby z prírodného materiálu, dreva - p. Sopúchová 

          Celoklubová aktivita 
December 

1. Vianočné zvyky a tradície, ozdoby a pohľadnice a k Vianociam – výzdoba - Mgr. Anjelová 
          Celoklubová aktivita 

2. Zvoní zvoní zvonček malý..., Vianočné posedenie pri stromčeku – spievanie piesní, kolied 
     p. Gracová           

           Celoklubová aktivita 
             3. Vianočná pohľadnica – výtvarná súťaž a výstavka – p.Čierna 

      4. Návšteva Betlehemov v MsKS – p.Čierna, p.Šuvadová, p.Gracová 
Január 

1. Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám a už stojí snehuliačik - p. Ďaďová 
           Celoklubová aktivita 

2. Zabávame sa športom - p. Sopúchová 
       3. Zábavné hry spojené so súťažami, cesta s prekážkami 
           Celoklubová aktivita 

Február 
1. Ako sa vyrába kniha – tvorivá dielňa v knižnici - p. Čierna 
2. Fašiangy Turice – Fašiangový sprievod mestom – Mgr. Zavoďančíková 

           Celoklubová aktivita 
Marec 

1. Kde bolo, tam bolo – rozprávkový chodník - p. Šulejová – celoklubová aktivita 
2. Rozprávkové bytosti okolo nás – pracovná dielňa, dramatizácia rozprávok – p. Vrabcová 

          Celoklubová aktivita 
3.Veľkonočná krása z detských rúk – tvorivá dielňa – výstavka - p. Šuvadová 
4. Návšteva Veľkonočných trhov a výstavy kraslíc v OKS – p.Čierna, p.Gracová, p.Anjelová 
5. Návšteva výstavy stavieb z Lega – ZŠ J.Matúšku – p.Čierna,p. Sopúchová 

Apríl 
             1. Čo dokážem na kolieskových korčuliach a kolobežke – p. Šulejová 

          Celoklubová aktivita 
             2. Deň Zeme – aktivity na pomoc v prírode  - p. Ďaďová, p. Vrabcová 
                Celoklubová aktivita 

             3. Čistenie brehu rieky Oravy s p. Prílepkom, zodpovedná - p. Vrabcová 

Celoklubová aktivita 

   4.Týždeň hlasného čítania s účasťou rodičov a p. Večereka – p.Čierna, p.Šuvadová, p.Anjelová, 
                                                                                                    p. Gracová , p.Šulejová, Vrabcová 

Máj 
1. Zaspievajme túto - p. Gracová 

         Celoklubová aktivita 
2. Vždy pri mne si stála... – DEŇ MATIEK – darčeky pre mamičky - Mgr. Závodančíková 
3 .Beseda s policajtami, ukážky práce psovodov – p. Vrabcová 
   Celoklubová aktivita 
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4. Po stopách dejateľov – návšteva historického cintorína – p.Vrabcová,p.Gracová,                                                                               
                                          Mgr. Zavoďančíková 
5. Spomienka na Martina Kukučína – výtvarná súťaž, výstava v MsKS, PC prezentácia 
   Celoklubová aktivita 
6. Moje mesto – výtvarná súťaž – Celoklubová aktivita 
7. Popudnie s hasičmi – p. Šulejová 
    Celoklubová aktivita 

Jún 
1. Deň detí – zábavné, športové a vedomostné aktivity - Mgr. Anjelová, p. Sopúchová 

         Celoklubová aktivita 
2. Indiánsky deň - p. Vrabcová 

          Celoklubová aktivita 
              3. Pod olympijskými kruhmi  - Celoklubová aktivita 

 
 Všetky aktivity ŠKD sú zverejnené na webovej stránke školy v záložke ŠKD. 
 

66..  PPRRÁÁCCAA  VVÝÝCCHHOOVVNNÝÝCCHH  PPOORRAADDCCOOVV  AA  KKOOOORRDDII NNÁÁTTOORROOVV  PPRREEVVEENNCCII EE    

66..11      11..  SSTTUUPPEEŇŇ    
Poskytovanie služieb rodičom a učiteľom 

 

Poskytovanie služieb žiakom 
 

Aktivita Termín Miesto 

Individuálne poskytovanie  informácií. 
každý deň po vzájomnom 

dohovore so žiakmi 
kabinet 

VP 
Pohovory so žiakmi s výchovno-vzdelávacími problémami. 

priebežne 
kabinet 

VP 

Organizovanie  triednických hodín zameraných na prevenciu 
šikanovania v  druhých , tretích a štvrtých ročníkoch. september 2017 –jún 2018 

2.A, 
2.C, 

2.D,3.A,
3.D,4.A
4.B,4.C 

Aktivita Termín Miesto 

Individuálne poskytovanie informácií. priebežne podľa potreby  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 

Príprava materiálov na zápis do 1. ročníka – webová 
stránka školy. marec 2018 ZŠ 

Vyhotovenie nástenných novín s informáciami pre 
rodičov budúcich prvákov o zápise,  odklade. apríl 2018 prízemieA bloku 
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Anonymný dotazník  v štvrtých ročníkoch  zameraný na 
zistenie šikanovania. Jeho spracovanie a vyhodnotenie. október - november 2017 

4.A,4.B,
4.C 

 
Besedy 

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

Chrbtica školáka a správna životospráva. 
Prednáška s použitím DVD. 

p. Kratochvílová  
26.4.2018 

 
3.A -  17  žiakov 

Chrbtica školáka a správna životospráva. 
Prednáška s použitím DVD. 

p. Kratochvílová  
26.4.2018 

 
3.D  -   20 žiakov 

Chrbtica školáka a správna životospráva. 
Prednáška s použitím DVD. 

p. Kratochvílová  
27.4.2018 

 
3.C  -   15 žiakov 

Zdravé zúbky a dentálna hygiena. 
p.Uchálová 
25.4.2018 1.A  -  20  žiakov 

Zdravé zúbky a dentálna hygiena. 
p. Uchálová 
25.4.2018 1.B -    19 žiakov 

Zdravé zúbky a dentálna hygiena. 
p. Uchálová 
28.4.2018 1. C  -  16  žiakov 

Zdravé zúbky a dentálna hygiena. 
p.Uchálová 
28.4.2018 1. D  -  15  žiakov 

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

p. Šándor 
3.5.2018 žiaci prvého stupňa ZŠ 

Dopravné ihrisko 
p. Medzihradský 

september – jún 2018 žiaci prvého stupňa ZŠ 
Hasičský a záchranný zbor v Dolnom Kubíne 
– podujatie na  Hasičskej zbrojnici s názornou 

ukážkou zásahu hasičov máj 2018 žiaci prvého stupňa ZŠ 
 

Žiaci so ŠVVP: 

Počet žiakov vyšetrených  v školskom roku 2017/ 2018 bol 17. Z toho: 

• v CPPPaP v Dolnom Kubíne - 13.  
• v Súkromnom centre ŠPP v Dolnom Kubíne - 4. 

Celkový počet žiakov so ŠVVP bol v školskom roku 2017/2018  nasledovný: 

1. ročníky - 3 žiaci, 

2. ročníky - 6 žiakov, 

3. ročníky -  6 žiakov, 

4. ročníky -  9 žiakov, 

Z celkového počtu 24 žiakov boli 4 žiaci  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 2017 všetky triedy prvého 
ročníka za účelom zistenia adaptácie  žiakov prvého ročníka na školu . V mesiaci december 
2017 opätovne prešiel všetky prvé ročníky s cieľom zistiť prípadné dodatočné odklady 
povinnej školskej dochádzky. Bol  zrealizovaný  jeden dodatočný odklad. 
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2. V mesiaci september 2017 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. V mesiaci október zrealizoval výtvarnú a literárnu súťaž spojenú s výstavou vo vestibule B 
bloku na tému Zdravá životospráva. 

4. Výchovný poradca pomáhal pri organizovaní, priebehu a vyhodnotení  čitateľskej depistáže 
v tretích a štvrtých ročníkoch, organizovanej SCŠPP v Dolnom Kubíne.  

5. 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. 

6. Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie na 1. stupni ZŠ sa pravidelne  
zúčastňoval na poradách, školeniach a seminároch  organizovaných  CPPPaP a  SCŠPP 
v Dolnom Kubíne. 

7. Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie organizoval na prvom stupni zážitkové 
podujatia zamerané na zdravý životný štýl: tvorivé dielne zamerané na prípravu jedál, 
športovo - zdravý deň v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Dolnom Kubíne, zameraný na 
športovanie, súťaženie a ochutnávku zdravých pokrmov. 

8. 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 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 na vyučovacom procese so zámerom 
pozorovania žiakov, ich klientov, priamo na vyučovacích hodinách  v prostredí  kmeňovej 
triedy. 

9. Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie sa jedenkrát mesačne zúčastňoval porád 
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.  

10. Koordinátor primárnej prevencie sa v apríli  zúčastnil pracovného stretnutia s koordinátorkou 
primárneho projektu ochrany detí pred násilím z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
v Dolnom Kubíne.   

11. Výchovný poradca sprostredkoval v marci a apríli 2018 komunitu pre 3.D triedu, ktorú 
realizovali pracovníci  CPPPaP v Dolnom Kubíne s cieľom posilňovania kamarátskych 
vzťahov v kolektíve. 

12. Výchovný poradca konzultoval  a riešil problémy žiakov s triednymi učiteľmi, rodičmi 
a vedením školy, špeciálnym pedagógom školy, úzko spolupracoval s Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne pri predchádzaní a eliminovaní nepriaznivého 
vplyvu rodiny na žiakov. 

13. Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie konzultoval  a riešil výchovno-
vzdelávacie problémy žiakov z detského domova s pracovníkmi detského domova.  

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

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

16. Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie spracoval správu o stave boja 
s kriminalitou za rok 2017. 

 
 

66..22  22..SSTTUUPPEEŇŇ  
 

Poskytovanie služieb rodičom 
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Aktivita Termín Miesto 

Individuálne poskytovanie informácií o možnostiach 
a podmienkach štúdia na stredných školách. 
 

 každý utorok 
13.30-15.30 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 

Individuálne a na webovej stránke školy približovanie 
možností systému  duálneho vzdelávania a ostatných 
foriem odborného vzdelávania a prípravy v technických  
odboroch vzdelávania, žiakom 8. a 9.ročníkov  a ich 
rodičom. 
 

priebežne Triedy 8. a 9. 
ročníka, 
kabinet VP, 
webová 
stránka školy 

Pohovory výchovnej komisie s rodičmi žiakov 
s výchovno-vzdelávacími problémami. 

20 pohovorov kabinet VP  

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

priebežne kabinet VP 

Sprostredkovanie žiakov  s výchovno-vzdelávacími 
problémami na psychologické vyšetrenie.  

17 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 
 

Participácia na pláne sociálnej práce a pláne 
výchovného opatrenia s rodinou. 

priebežne ÚPSVaR 

 
Poskytovanie služieb žiakom 

 
Aktivita Termín Miesto 

Individuálne poskytovanie informácií 
o možnostiach a podmienkach štúdia na 
stredných školách.  

 každý utorok od 
13.30-15.30 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 

Aktivity zamerané na prevenciu ochrany detí 
pred násilím v spolupráci s koordinátorkou 
ochrany detí pred násilím z ÚPSVaR. 

marec-apríl triedy 7. a 8. r. 

Konzultácie s problémovými žiakmi za účasti 
členov výchovnej komisie, rodičov, detských 
kurátorov, CPPPaP a polície. 

20 výchovných 
pohovorov 

kabinet VP, 
riaditeľňa, 
zástupcovňa 

Zber podkladov pre Testovanie ´5. september  
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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. -     4 
- ostatné SŠ: 
  9.r. – 109 
  5.r. -     9 
Spolu: 145 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 žiakoch ôsmeho ročníka 
do programu Proforient a jeho exportovanie do 
Školského výpočtového strediska do L. 
Mikuláša.  

jún v počte 75 žiakov 
8. A, B, C,D  

kabinet VP 

 
Prednášková činnosť, skupinové aktivity, workshopy 

   
Téma Lektor Termín Trieda Počet 

žiakov 
Trestnoprávna zodpovednosť. 
Prevencia kyberšikanovania 
a šikanovania.  

Mgr. Dušan Medzihradský 16.10. 5.A 19 

Trestnoprávna zodpovednosť. 
Prevencia kyberšikanovania 
a šikanovania. 

Mgr. Dušan Medzihradský 16.10. 5.B 15 

Trestnoprávna zodpovednosť. 
Prevencia kyberšikanovania 
a šikanovania. 

Mgr. Igor Čerňan 16.10. 5.C 17 

Trestnoprávna zodpovednosť. 
Prevencia kyberšikanovania 
a šikanovania. 

Mgr. Dušan Medzihradský 16.10. 6.C 24 

Trestnoprávna zodpovednosť. 
Eliminácia šikanovania 
a kyberšikanovania. 

Mgr. Dušan Medzihradský 26.10. 7.A 17 

Trestnoprávna zodpovednosť. 
Eliminácia šikanovania 
a kyberšikanovania. 

Mgr. Dušan Medzihradský 26.10. 7.B 17 

Trestnoprávna zodpovednosť. 
Eliminácia šikanovania 
a kyberšikanovania. 

Mgr. Dušan Medzihradský 26.10. 7.C 25 

Trestnoprávna zodpovednosť. 
Eliminácia šikanovania 
a kyberšikanovania. 

Mgr. Igor Čerňan 26.10. 7.D 25 

Trestnoprávna zodpovednosť. 
Eliminácia šikanovania 
a kyberšikanovania. 

Mgr. Dušan Medzihradský 26.10. 8.D 18 

Prevencia drogovej závislosti.  Mgr.Katarína Trubanová 2.11.    9.C 22 
Nebezpečenstvá a nástrahy 
sociálnych sietí. 

Nadporučík Mgr. 
Branislav Koncový, člen 

3.11. žiaci II. 
stupňa 

270 
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Ozbrojených síl SR 
Nebezpečenstvá moderných 
technológií. 

Nadporučík  Mgr. 
Branislav Koncový, člen 
Ozbrojených síl SR 

3.11. žiaci II. 
stupňa 

 

Riziká spojené s krádežou 
identity.  

Nadporučík  Mgr. 
Branislav Koncový, člen 
Ozbrojených síl SR 

3.11. žiaci II. 
stupňa 

 

Trestno-právna zodpovednosť 
v rámci sociálnych sietí. 

Nadporučík  Mgr. 
Branislav Koncový, člen 
Ozbrojených síl SR 

3.11. žiaci II. 
stupňa 

 

Kyber kriminalita. Nadporučík  Mgr. 
Branislav Koncový, člen 
Ozbrojených síl SR 

3.11. žiaci II. 
stupňa 

 

Skrytý svet internetu. 
Prevencia a rady ako sa týmto 
rizikám vyhnúť. 

Nadporučík  Mgr. 
Branislav Koncový,  

3.11. žiaci II. 
stupňa 

 

Zdravý životný štýl-zdravá 
výživa, pohybová aktivita.  

J. Kratochvílová, RÚVZ 7.12. 8.A 19 

Zdravý životný štýl-zdravá 
výživa, pohybová aktivita, 
pitný režim. 

J. Kratochvílová, RÚVZ 7.12. 8. B 23 

Prevencia obezity, mentálna 
anorexia a bulímia. 

J. Kratochvílová, RÚVZ 7.12.  8.C 17 

Zdravý životný štýl-zdravá 
výživa, pohybová aktivita, 
pitný režim, prevencia obezity, 
mentálna anorexia a bulímia 

J. Kratochvílová, RÚVZ 7.12.  8.D 18 

Zdravý životný štýl-zdravá 
výživa, pohybová aktivita, 
pitný režim, prevencia obezity, 
mentálna anorexia a bulímia 

J. Kratochvílová, RÚVZ  7.12.  7. B 17 

Zdravý životný štýl-zdravá 
výživa, pohybová aktivita, 
pitný režim, prevencia obezity, 
mentálna anorexia a bulímia 

J. Kratochvílová, RÚVZ 7.12.  7.D 25 

Trestné činy, delikvencia, 
priestupky detí a mládeže. 
Prevencia alkoholizmu, 
fajčenia, problémového 
správania žiakov. 

T. Šandór  OR PZ 12.2. 8. B 23 

Trestné činy, delikvencia, 
priestupky detí a mládeže. 
Prevencia alkoholizmu, 
fajčenia, problémového 
správania žiakov. 

T. Šandór  OR PZ 12.2. 7.A 17 

Trestné činy, delikvencia, 
priestupky detí a mládeže. 
Prevencia alkoholizmu, 
fajčenia, problémového 
správania žiakov. 

T. Šándor  OR PZ 12.2. 9.C 22 

Trestné činy, delikvencia, 
priestupky detí a mládeže. 
Prevencia alkoholizmu, 
fajčenia, problémového 

T. Šándor  OR PZ 14.2. 8.D 18 
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správania žiakov. 
Trestné činy, delikvencia, 
priestupky detí a mládeže. 
Prevencia alkoholizmu, 
fajčenia, problémového 
správania žiakov. 

T. Šándor  OR PZ 16.2.    9. A 16 

Trestné činy, delikvencia, 
priestupky detí a mládeže. 
Prevencia alkoholizmu, 
fajčenia, problémového 
správania žiakov. 

T. Šándor  OR PZ 16.2. 9. B 21 

Trestné činy, delikvencia, 
priestupky detí a mládeže. 
Prevencia alkoholizmu, 
fajčenia, problémového 
správania žiakov. 

T. Šándor  OR PZ 16.2. 7.C 25 

Trestnoprávna zodpovednosť. 
Priestupky detí a mládeže . 
 

Mgr.Ľ.Šuvada, odbor 
všeobecnej vnútornej správy 

19.4. 8.B 
 
 

23 
 
 

Trestnoprávna zodpovednosť. 
Priestupky detí a mládeže . 
 

Mgr.Ľ.Šuvada, odbor 
všeobecnej vnútornej správy 

19.4. 8.C 17 

 
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ 5.-9. ročník 

 
Žiaci so ŠVVP Aktuálny 

stav 
VPU NKS ADD ADHD Nadaní 

žiaci 
Začlenení žiaci 32 21 1 3 4 3 

Žiaci so 
zdravotným 

znevýhodnením 
individ.zaradení 

56 56 -  - - 

Spolu: 
 

88 
 

77 1 3 4 3 

66..33  PPRRÁÁCCAA  ŠŠPPEECCII ÁÁLLNNEEHHOO  PPEEDDAAGGÓÓGGAA  
 

 Školský špeciálny pedagóg sa spolupodieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi 
vzdelávacím potrebami. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, 
terapeutické a rehabilitačné služby. Organizuje spoločné stretnutia s rodičmi a vyučujúcimi, 
spolupracuje s poradenskými inštitúciami, s vedením školy a výchovnými poradcami.  
V školskom roku 2017/2018 bolo v starostlivosti špeciálneho pedagóga  37 žiakov so začlenením a 9 
žiakov so ŠVVP. V druhom polroku odišiel z našej školy začlenený žiak zo 6.B. Od 2.2.2018 
pokračuje vo vzdelávaní v Základnej škole v Kráľovej Lehote. Prikladáme aktuálnu tabuľku 
integrovaných žiakov s diagnózami aktuálnu ku koncu školského roka. 
 

 VPU  NKS ADD ADHD Autiz. Nadaní Spolu 

Začlenení 23 1 4 4 1 3 36 
 
Legenda: VPU –vývinové poruchy učenia, NKS – narušená komunikačná schopnosť, , ADD – 
porucha pozornosti bez hyperaktivity, ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou 
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Vzdelávanie začlenených žiakov prebiehalo v bežnej triede základnej školy. Vo výchovno-
vzdelávacom procese vyučujúci postupovali podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. 
Táto skutočnosť sa uvádza i v doložke na vysvedčení. Žiaci mávali reedukačné hodiny so špeciálnym 
pedagógom v rámci vyučovania. Počet hodín bol stanovený podľa dotácie hodín podľa 
doporučenia poradne. 
Žiaci vzdelávaní formou začlenenia boli hodnotení podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 
hodnotenie žiakov základnej školy podľa Prílohy 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 špeciálno-pedagogické prístupy. Postupovali v súlade IVP  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.).  
Koncom školského roka sa uskutočnila depistáž čitateľskej gramotnosti v tretích a štvrtých ročníkoch. 
Cieľom depistáže bolo zistiť čitateľskú úroveň žiakov ku koncu prvého stupňa základnej školy. 
Zúčastnilo sa jej 75 žiakov, viac o 26 žiakov ako v predchádzajúcom roku. Prieskum našich žiakov 
spočíval v diagnostike písania, čítania, porozumenia textu, z reprodukcie a práce s ním. Následne 
špeciálny pedagóg zorganizoval stretnutie rodičov s kolegyňami z poradne a stretnutie triednych 
učiteliek a vedením školy prvého stupňa. K vyhodnoteniu depistáže čítania žiakov by sme mohli 
konštatovať, že úroveň čítania sa zlepšila, ale stále je slabšie porozumenie a reprodukcia  textu. Žiaci 
majú dobrú úroveň rečového prejavu, ale slabší písomný prejav. Podrobnejšie vyhodnotenie je možné 
vidieť v priloženej správe z depistáže čitateľskej gramotnosti. 
Na konci školského roka môžeme zhodnotiť, že začlenení žiaci prospeli, okrem troch, ktorých čakajú 
opravné skúšky z geografie v auguste. Správanie si zhoršil jeden žiak na tretí stupeň, u ktorého bolo aj 
zrušené vzdelávanie formou začlenenia a jeden začlenený žiak na druhý stupeň.  
Niektorí začlenení žiaci, vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie, by mali na hodinách pracovať za 
pomoci asistenta. V máji 2017 sme požiadali o asistenta učiteľa (AU) pre piatich žiakov, ale od 
1.1.2018 nám bol pridelený len jeden.  Má vytvorený rozvrh v rôznych triedach a pracuje so žiakmi, 
ktorí jeho pomoc potrebujú najviac.  V máji 2018 sme na budúci šk. rok žiadali o AU pre 6 
začlenených žiakov. 
Povinnú školskú dochádzku končia deviatym ročníkom 9 začlenení žiaci. Budú pokračovať na 
stredných odborných školách a jedna nadaná žiačka v štúdiu na 8-ročnom gymnáziu. K dnešnému 
dátumu sedem rodičov podalo žiadosť o zmenu formy vzdelávania. Sú to väčšinou žiaci prvého 
stupňa, u ktorých sú  diagnostikované vývinové poruchy učenia. 

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. 
 

 2. Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka v ZŠ – nové   
     didaktické prostriedky pre výučbu ANJ. 
 

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

     4. NUCEM – elektronické testovanie E TEST. 
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                   6. Ovocie a zelenina do škôl / zabezpečenie dodávok 100 % džúsov a jabĺk. 
 
 
 

  
                          8. Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove. 
 

77..11..22  PPrroojjeekktt    --  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. 
 
 

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..11  ZZaappoojjeennoossťť  ddoo  pprroojjeekkttoovv  aa  pprroojjeekkttoovvéé  vvyyuuččoovvaanniiee    

Aktivity u čiteľov a žiakov 1. stupňa: 
− Návšteva MsKS – výstava obrazov 
− Vianočné trhy  -  zvyky a tradície 
− Posedenie pri stromčeku – vianočná besiedka 
− Veľkonočné trhy -  ľudové remeslá 
− Výstava veľkonočných kraslíc  -  Oravské osvetové  stredisko 
− Návšteva galérie  
− Návšteva oravskej knižnice  
− Výstava LEGO   
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− Projektový deň – Svetový deň vody 
− Projektový deň - Deň Zeme 
− Dopravné ihrisko 
− Oravský hrad – školský výlet 
− Pamätníky dejateľov 
− Výstava betlehemu 
− Policajti – psovodi 
− Projektový deň – Mesiac lesov 
− Prevencia zúbkov 
− Korčuliarsky výcvik 
− Minizoo 
− Plavecký výcvik 
− Chemická show 
− Výchovný koncert v MsKS, ZUŠ – Ivana Ballu 
− Beseda o Afrike s p. L. Kubisovou 
− Športové aktivity na Obchodnej akadémii 
− Besiedka pre rodičov, ku dňu rodiny 
− Školský výlet: zábavný park - Liptovský Mikuláš, miniatúrne budovy – Liptovský Ján 
− Beseda s ilustrátorkou kníh a Hrebendovanie v okresnej knižnici 
− Hviezdna súťaž s Kozmixom  
− Večerná vychádzka do prírody – pozorovanie jelenej ruje 
− Zber papiera  
− Zber hliníkového odpadu  
− Jesenné tvorivé dielne – výzdoba školy nielen z tekvíc  
− Triedna vianočná besiedka – zdobenie medovníkov  
− Beseda s policajtom – p. Šándor 
− Veľkonočné tvorivé dielne – zdobenie medovníkov 
− Malá finančná akadémia – aktivity zamerané na finančnú gramotnosť  
− Škola v prírode – Štrba, penzión Medvedica 
− Morena 
− Stavanie mája 
− Vyhodnotenie hokejových tried 
− Alino – zber odpadu 
− Zber mobilov 
− Deň detí 

− Beseda s pani Kaščákovou – ANJ HROU 
− Beseda s policajtom –  p. Mariňák 
− Školský výlet Edyho ranč, Slanický ostrov 
− Besedy v Oravskej knižnici A. Habovštiaka 
− Návšteva knižnice – oboznámenie sa s knižnicou, starostlivosť o knihy            
− Kultúrne programy – Pasovanie prvákov, 50. výročie založenia školy 
− Výstavy – Oravské Vianoce – tradičné ľudové remeslá 
       Výtvarné práce detí VII. MŠ 

Oravská galéria – Rozprávky pre Elise 
− Besedy – Zdravé zúbky 
− Divadlá –Ďurošík, Danka a Janka, Psíček a mačička, Smelý zajko, Gulliverov denník,Čarovný 

košíček + koncert ZUŠ I. Ballu 
− Deň otvorených dverí pre V. MŠ a VII. MŠ 

− Tvorivá dielňa – práca s hlinou a na hrnčiarskom kruhu (projekt Cezhraničné kultúrne 
súzvuky Poľsko – Slovensko) 
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− Návšteva výstavy kubínskych výtvarníkov „INŠPIRÁCIE“ 
− ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných 

príbehov 
− Mikuláš v škole, v triede 
− Projekt „Hlasné čítanie“ 
− Vianočné hudobno-dramatické vystúpenie pre rodičov a príbuzných 
− Výchovné koncerty pre 1.stupeň  
− Súťaž Čítame s Osmijankom – celoslovenská čitateľská súťaž – umiestnenie v 1. osmičke 
− Beseda so spisovateľkou Zuzanou Csontosovou v okresnej knižnici 
− Beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou – spolupráca s Oravskou knižnicou A. 

Habovštiaka 
− Beseda s ilustrátorom Mgr. Art. Miroslavom Knapom – spolupráca s  Oravskou knižnicou A.  
− Habovštiaka, s A. Javorkovou, nácvik programu so žiakmi 
− Beseda so včelárom Ing. Jaroslavom Andrisom (rodič) 
− Beseda  s Ing . J. Kvietkom ( rodič ) – HUTNÍCTVO na Orave  
− Život M. R. Štefánika  k 100 . výročiu vzniku ČSR –zhotovenie putovnej nástenky  pre 3. a 4. 

ročník 
− Zážitkové učenie  v Oravskej galérii  Vianočná výstava Betlehemov 
− MDD – návšteva detského sveta v OC KOCKA 
− Školský výlet- Rozprávkový svet Habakuky 
− Školský výlet- Zvolen, vyhodnotenie súťaže Les ukrytý v knihe 

 Výtvarné, výtvarno-literárne, literárne  súťaže so žiakmi: 
 

− Týždeň mobility-ARRIVA- autobus očami detí- Autobus budúcnosti – účasť 
v celoslovenskom kole 

− Chutné maľovanie- účasť v celoslovenskom kole 
− Literárna súťaž Voda pre život, život pre vodu- účasť v celoslovenskom kole (2 básne) 
− Kresba rozprávkovej postavy alebo zvykoslovie- v rámci projektu Cezhraničné kultúrne 

súzvuky Poľsko – Slovensko- 4 práce umiestnené v slovensko – poľskom kalendári  na rok 
2018 

− Neodíď nám rozprávočka- X. ročník festivalu rozhlasových rozprávok  Zázračný oriešok 
− 2018-   medzinárodná VYV súťaž- ocenenie Adriana Chylová -Cena časopisu Slniečko 
− Výtvarná  súťaž Alino – ocenenie v krajskom kole- Simona Andrisová 
− Výtvarná súťaž s vydavateľstvom Albatros Moje obľúbené zvieratko, o ktorom by som chcel 
− čítať- účasť 
− Portrét Martina Kukučína – ocenenie RŠ -Adriana Chylová, Jaroslav Vicáň 
− Naše mesto – ocenenie mesta DK -Adriana Chylová, Simona Andrisová, Lucia Papšo 
− VIII. ročník liter.-výtvarnej súťaže Les ukrytý v knihe, tvorba Lesného slovníka- 1. miesto 
− v celoslovenskom kole 
− Zhotovenie albumu s výtvarnými prácami pre spisovateľku Andreu Gregušovú 
− Zhotovenie leporela s fotkami a výtvarnými prácami na výstavu k 50. výročiu ZŠ Martina  
− Kukučína 
− Zhotovenie leporela pre ilustrátora Mgr.art. Miroslava Knapa 
− Jablkový deň – „jablkové“ aktivity v triede, /6.10.-Svetový deň jabĺk 
− Matematický Klokan  
− Matematická pytagoriáda 
− Svetový deň pohybu – aktivity s triedou 
− Zdravý chrbátik – cvičenie s fitloptou v priebehu šk.roku 2017/2018, cvičenie s lektorkou 

Marínou 
− Svetový deň mlieka /26.5./ - beseda 
− Školský výlet – Športové stredisko Liptovský Ján 
− Hasičská zbrojnica Oravská Poruba – dopoludnie s dobrovoľnými hasičmi 



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

 

 

33 

 

− Projekt ALINO – zber hliníkového odpadu 
− Zber elektroodpadu a  papiera 

 
Aktivity u čiteľov a žiakov 2. stupňa: 

− Nacvičovanie situačných hier, miniscénok so zameraním na prosociálne správanie 
− Besedy, tvorivé rozpravy  v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti   
− Výroba -  vtáčie búdky do plánovaného intravilánového školského arboréta 
− Spracovanie atlasu okrasných rastlín 
− Výroba darčekov pre mamičky na Deň matiek 
− Výroba darčekov pre členov rodiny 
− Výstava výrobkov v o vestibule školy 
− Výsadba črepníkových rastlín 
− Príprava žiakov na chemickú olympiádu 
− Príprava žiakov na Územnú súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 
− Účasť na Územnej súťaži Družstiev mladých zdravotníkov 
− Práca so žiakmi na videu do chemickej súťaže "Skús pokus 2" Tím Crazy girls   
− LaBáK - online seminár D kategória, kde žiačky postupne absolvovali štyri súťažné kolá 
− Prvá pomoc - Naučme sa poskytnúť - odborná príprava učiteľov zdravotníkov, organizoval 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - ÚZEMNÝ SPOLOK ORAVA DOLNÝ KUBÍN 
− Deň slovenských knižníc – vedomostno-zážitkové pásmo v školskej knižnici venované 

osobnosti M.R. Štefánika  
− Pásmo k 90. výročiu smrti M. Kukučína – komentovaná prezentácia  
− Návšteva divadelného predstavenia v Bábkovom divadle v Žiline  
− Návšteva artikulárneho kostolíka v Leštinách  
− Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke, úvraťová železnička  
− Spoznávame regionálnych autorov – P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín  
− Návšteva knižnice OKAH  
− Knižné dilemy – súťaž ČG gramotnosť v 7. ročníku 
− Na hodinách literatúry - Povedz mi čo čítaš...čitateľské dielne, vytvorenie vlastných 

pracovných listov, písomných prác, čitateľské besedy, kvízy, jazykové a komunikačné hry 
− Európsky týždeň mobility - účelové cvičenie 
− Akadémia k 50. výročiu školy 
− Farebný týždeň 
− Prednáška - Šikanovanie, ľudské práva (Mestská polícia) 
− Koncert o kyberšikane 
− Hodina kódu 
− Generálna skúška e-test 9 
− Astronomické školenie 
− Európsky kvíz o financiách - online 
− Fyzikálna olympiáda - okresné kolo 
− Čo vieš o hviezdach - regionálne kolo 
− Deň Zeme - Oravské múzeum 
− Čo vieš o hviezdach - krajské kolo 
− MDD - Gäceľ - športové hry v prírode 
− Zber papiera október 2017, máj 2018 
− Tlač výpisov vysvedčení za 1. polrok 
− Tlač vysvedčení za 2. polrok 
− Montáž - interaktívne tabule 
− Elektronická žiacka knižka - II. stupeň 
− Príprava - Elektronická triedna kniha 
− Organizovanie a návšteva divadelného predstavenia v Bábkovom divadle v Žiline trikrát pre 

piate a šieste ročníky   
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− Súťaž portrét M. Kukučína, vyhlásená RŠ, kde žiak Michal Mordel vyhral čestné ocenenie 
− Týždeň zdravej výživy – Tvorba plagátu  
− Deň jazykov – relácia do školského rozhlasu 9. ročník  
− Európske a neeurópske jazyky – tvorba prezentácii 
− Vianočné zvyky a tradície na Slovensku a v nemecky hovoriacich krajinách – tvorba 

pohľadníc 6. ročník, - tvorba prezentácií 7. ročník 
− 15. 3. európsky kvíz o financiách on-line kvíz 30 európskych krajín 8.A 
− Seminár k e-žk  
− Deň Zeme – čistenie mesta, výroba informačného letáku k triedeniu odpadu  
− 90. výročie úmrtia M. Kukučína – tvorba prezentácií INF 8. ročník 
− Prechádzka tvorbou Martina Kukučína  
− Príprava MDD – práva detí a druhá svetová vojna – pásmo v Oravskej knižnici 

− 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných 
príbehov 

− Svet v obrazoch, výstava prác žiakov SŠ Nižná (profesijná orientácia), MsKS Dolný Kubín  
Trvalá expozícia židovskej kultúry,  MsKS Dolný Kubín  

− Hviezdoslavov Kubín - výstava plagátov, fotogaléria  MsKS Dolný Kubín  
− Týždeň zdravej výživy „Viem, čo zjem“ – projekt, plagát, diskusia 
− Koncert na tému ľudské práva 
− Deň jazykov – Dorozumiem sa v EÚ? – téma na triednickú hodinu 
− VIDMO – návšteva filmového predstavenia - akcia so žiakmi 
− Vietnam – beseda pre žiakov 
− EKO plagát k ochrane životného prostredia 
− Návrh žiakov na triedenie odpadu v triede 
− školské kolo olympiády ANJ pre kategóriu 1A a 1B 
− Európsky deň jazykov 
− Týždeň  Hovorme o jedle, so  žiakmi sme porovnávali anglickú a slovenskú kuchyňu. 
− Multikultúrna výchova – Vianočné zvyky, tradície, koledy a piesne v anglicky hovoriacich 

krajinách – ročníky 7.- 9. (workshopy, hry, kvízy, vianočné pozdravy) 
− Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u žiakov, práca s časopisom 
− Deň Zeme so žiakmi 6.C - premietanie eko- filmov v Čaplovičovej knižnici 
− so žiakmi 6.C sme boli v Čaplovičovej knižnici, kde nám lektorka priblížila vývoj knihy 

eskurzia vo Florinovom dome, kde bola expozícia 150 rokov Oravského múzea 
− Výstava ovocia a zeleniny 
− Príprava programu na odhalenie reliéfu M. Kukučína 
− Príprava relácie do šk. rozhlasu – Marec mesiac knihy 
− Výstava kraslíc so 6.BC, 7. A, 7. C a 9. B 
− Kultúrny program k ukončeniu štúdia na Univerzite 3. veku 
− Návšteva medzinárodnej putovnej výstavy o M. Kukučínovi so žiakmi 9. B  
− Účasť na novej súťaží Medzníky druhej svetovej vojny, ktorú organizoval Slovenských zväz 

protifašistických bojovníkov – naše družstvo obsadilo 3. miesto 
− Výroba nových závesných klipov – Martinský deklarácia a vznik ČSR 1918, Osmičky v 

našich dejinách, osobnosti na Facebooku a Instagrame, História našej školy, Martin Kukučín – 
život a dielo, Naša škola – informácie o zamestnancoch 

− Vyučovacie hodiny v reálnom historickom prostredí: Čaplovičova knižnica, Florinov dom, 
MsKS, mesto, historický a židovský cintorín 

− Predvianočný Oravský hrad (5. C) 
− 100 rokov Československa , Bratislava (9. A, B, C s A. Lachovou) 
− Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján – MDD (5. C) 
− Nemecká, Čierny Balog, Vydrovská dolina, Banská Bystrica (9. A, B) 
−  Osvienčim v Poľsku (9. A, B, C s A. Lachovou a M. Belkovou) 
− Súťaž v speve -  Slávik Slovenska 2018 
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− Účasť vo výtvarných  súťažiach : 
− EKOPOSTER 
− Chutné maľovanie 
− U nás taká obyčaj 
− Portrét M. Kukučína 
− Výstavka žiackych prác v MsKS pri príležitosti 50.výročia založenia školy  
− Vytvorenie maľovanej mapky /mapa školy, stromy/ pri príležitosti otvorenia Arboréta 

v školskom areáli-  
− Výstavka portrétov M. R. Štefánika pri príležitosti 100.výročia vzniku Československa 
− Zapojenie žiakov našej školy do projektu Biodiverzita, organizované ZŠ P. Škrabáka 
− Poznávanie miestneho regiónu – archeoskanzen Vyšný Kubín a lokalita Vyšnokubínske 

skalky. 
− Účasť na regionálnom seminári organizovanom Agentúrou životného prostredia SR, 

objednanie nádob na separovanie do každej triedy  
−  – zorganizovanie exkurzie na medzištátny zápas slovenskej futbalovej reprezentácie v Trnave. 
− Aktívna účasť v projekte Recyklohry – zber starých a nefunkčných elektrospotrebičov  
− VIDMO – horské filmy 
− halové majstrovstvá B. Bystrici (atléti) 
− Jarná cena vo vrhu guľou 
− Súťaž Mladí záchranári (8 žiakov) 
− atletické súťaže v Banskej Bystrici a Dubnici nad Váhom 
− Majstrovstvá  SR v atletike – Trnava (Ema Smolková) 

• p. Nosková pracovala ako dôverník KMČ, vydavateľstva Fragment, Mladé letá a ako 
koordinátor pre čitateľskú gramotnosť, 

• p. Kvapilová sa zapojila so žiakmi do projektu zameraného na finančnú gramotnosť,  
• 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?, 
• kolégium Zelenej školy pracovalo pod vedením p. 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, 

• p. Kvapilová pracovala ako koordinátor pre finančnú gramotnosť, 
• p. Rázga pracoval ako koordinátor pre regionálnu výchovu, 
• p. Kržka pracoval ako koordinátor pre environmentálnu výchovu 
• p. Čellárová pracovala ako koordinátor pre IT a web stránku školy 
• p. Babicová pracovala ako výchovný poradca a koordinátor pre prevenciu patologických 

javov. 
 

    
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
  11..  ssttuuppeeňň      
Program realizácie environmentálnej výchovy v školskom roku 2017/2018 nadväzuje na úlohy 
a činnosti, ktoré naša škola plnila v predchádzajúcom školskom roku. Cieľom environmentálnej 
výchovy v našej škole bolo zabezpečiť environmentálne poznanie a formovať environmentálne 
vedomie a konanie žiakov. 
Plán environmentálnej výchovy vychádzal z Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania na 
základných školách schválenej MŠ SR číslo 4251/97-152 a z Učebných osnov environmentálnej 
výchovy pre základné školy číslo 645/1996-15 (Environmentálne minimum). 
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Vo výchovno-vzdelávacom procese sme uprednostňovali priame pozorovanie, krátkodobé a dlhodobé 
fenologické postupy, pozorovanie rastlín a živočíchov a zveľaďovať životné prostredie aktívnou 
prácou žiakov. 
Environmentálna výchova sa v školskom prostredí a jeho najbližšom okolí dotýkala hlavne týchto 
oblastí: 

- spotreba energie a vykurovanie 
- čistota tried a ostatných miestností, estetizácia tried, chodieb 
- areál školy – čistenie, výsadba stromov, krov, kvetov, vytvorenie arboréta/popis 

stromov/,slávnostné prezentácia, edukačné aktivity pre žiakov našej školy, iných škôl, MŠ 
- spotreba materiálov, šetrnosť 
- odpad – separovaný zber, zber papiera, plastových fliaš, hliníkových obalov- projekt  
- zdravý životný štýl / cvičenie pri hudbe pre rodičov, pedagógov s deťmi/ 
 

Environmentálnu výchovu sme realizovali nasledovnými metódami a formami práce: 
- hry, tvorivé dielne, besedy, kvízy 
- zbery/ papier, elektrospotrebiče, hliníkové odpady/, ekohry 
- projekty/ Alino-celoročný zber hliníkových odpadov/,/Triedim, triediš - separovanie odpadu/ 

Environmentálna výchova sa opierala aj o environmentálny kalendár svetových dní: 
3.10. Svetový deň zvierat 
16.10. Svetový deň výživy 
17.11. Svetový deň bez fajčenia 
29.12. Medzinárodný deň biodiverzity 
22.3. Svetový deň vody 
23.3. Svetový meteorologický deň 
1.4. Medzinárodný deň vtáctva a začiatok Mesiaca lesov 
7.4. Svetový deň zdravia 
22.4. Deň Zeme –triedne aktivity v škole / deti kolujú a absolvujú všetky/ 
5.6. Svetový deň životného prostredia 
8.6. Svetový deň oceánov 
 

Splnené aktivity podporujúce environmentálne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018 
 

September: Estetizácia tried, chodieb, výber vhodných projektov, aktivít. 
                     Z: Triedni uč., environmentálny koordinátor pre 1.a 2. stupeň    Splnené 
Október:  1. Zber papiera                                                             Z:p.Michaligová    
                  2. Projekt Alino – celoročný zber hliníkových obalov, propagácia,  
                                               súťaž – triedna, celoslovenská         Z: p.Lakoštíková 
                  3. Jesenné dielne, výstava /žiaci 2. ročníka/                 Z: p. Lakoštíková 
November:  1. Projekt Alino –prvý zber, odoslanie do Žiliny 
                     2. Rozhlásová relácia – výsledky zberu, Alino sa slávnostne presúva do víťaznej        
                                                                                                        Z:  p. Lakoštíková 
December: 1. Tvorivé dielne, vianočný bazár                               Z: triedni učitelia 
                    2. Projekt Alino, odoslanie, rozhlasová relácia           Z: p. Lakoštíková 
 
Január: 1. Projekt Alino, odoslanie, rozhlasová relácia                Z:p.Lakoštíková 
 
Február:1. Projekt Alino, odoslanie, rozhlasová relácia               Z: p. Lakoštíková 
 
Marec:  1. Projekt Alino, odoslanie, rozhlasová relácia                 Z: p. Lakoštíková 
               
Apríl:   1.  Projekt Alino, odoslanie                                             Z: p. Lakoštíková 
             2. Deň Zeme –aktivity v triedach, beseda               Z: triedni učitelia 
           
Máj: 1.  Projekt Alino, odoslanie, rozhlasová relácia                      Z: p. Lakoštíková 
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Jún: 1. Projekt Alino, slávnostné vyhodnotenie súťaže /1. miesto, zozbierané 1079 kg/ 
                                                                                                  Z: p. Lakoštíková 
 
Všetky naplánované aktivity boli zrealizované, deti boli aktívne zapojené do projektu Alino/zber 
hliníkového odpadu/, zo 46 škôl v Žilinskom kraji sme získali 1. miesto a príprava na  realizáciu 
projektu 2.Triedim, triediš, triedime.../realizácia od septembra, separovanie odpadu/.3. 
Medzinárodný projekt-1. miesto vo výtvarnej súťaži/2.A s pani učiteľkou Tomášovou/ 
s environmentálnou tematikou/vytvorenie dvojjazyčného slovníka o prírode/ 
 
2. stupeň  

Cieľom ekologickej výchovy v škole je, aby sa žiaci zaoberali témou prírody a životného 
prostredia, použitie názvu "environmentálna výchova" sa považuje za širokospektrálne, zahŕňajúce 
obsahovo, metodicky aj didakticky poznatky z iných aplikovaných a spoločenskovedných odborov. 
Pojem "environment" je anglický výraz pre prostredie, okolie. 

Aktivity zamerané na podporu environmentálneho cítenia:  

- Doplnenie a práca Žiackeho kolégia Zelenej školy, práca žiackeho parlamentu 
- začlenenie predmetu prírodovedných zručností do IŠVVP od 7. ročníka, 
- realizácia školského arboréta s charakteristikami drevín, 
- 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 cvičenia, Európsky týždeň mobility, 
- jesenné a jarné práce v školskom sade, ekovitrína v školskej záhrade, 
- práca na pláne areálu školy, vynášanie Moreny, 
- Malí zdravotníci a záchranári, Svetový deň pohybu a iné športové akcie, 
- Kontaktná ZOO, Múzeum jaskyniarstva a ochrany prírody, 
- Chemická šou, návšteva u hasičov,  stavanie mája, 
- Škola v prírode, Pozvime prírodu do záhrad, 
- využitie ekologickej formy odovzdania informácií cez školský rozhlas- relácie, redukcia 

používania papierov s využívaním ekologickejších nosičov informácií,  
- príspevky na stránku školy, zimné prikrmovanie vtákov, 
- poznávanie drevín v školskej záhrade, výučba v záhrade aj miestnej prírode,  
- Biotopy Oravy(Oravské múzeum), besedy s pozvanými hosťami, 
- Tropikárium Budapešť, vedecká hračka,  športové krúžky, 
- účasť na súťažiach - Mladý záchranár - zručnosti z oblasti civilnej obrany, Mladý zdravotník,  

geografická, chemická, fyzikálna, astronomická olympiáda a iné. 

REGIONÁLNA VÝCHOVA 
 
1.a 2.ročník 

− spoznávanie obec, mesto, v ktorom žijeme (história a súčasnosť)- - p. Tomášová, p. 
Paveleková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková,  p. Havková, p.Kevešová, p. Cengelová, 

− pamätihodnosti mesta, park dejateľov, historický cintorín. Oravská galéria- p. Tomášová, p. 
Harmaniaková, p. Havková, p.Kevešová, p. Cengelová, 

− výstava tradičnej hračky- p. Tomášová, p. Paveleková, p. Cengelová, 

− rozprávanie o dejinách mesta, erbe a o kubínskych jarmokoch, spôsoby platenia- Tomášová, p. 
Paveleková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, 
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− návšteva katarínskych a vianočných trhov v D. Kubíne spojená s ukážkou tradičných remesiel- 
Tomášová, p. Paveleková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, p. Havková, p.Kevešová, p. 
Cengelová, 

− tradičné regionálne zvyky a obyčaje na Vianoce, ľudové piesne v regióne Orava, prezentácia 
na  vianočnej akadémií- Tomášová, p. Bojnáková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, p. 
Havková, p.Kevešová, p. Cengelová, p.Jurčová, 

− návšteva Oravského hradu- Havková, p.Kevešová, p. Cengelová, p.Jurčová 
− prežívanie vianočných sviatkov v našej rodine (rodinné vianočné zvyky a tradície) , vnímanie 

charitatívnych akcií vo svojom okolí- bazár,...- Tomášová, p.Paveleková, p.Lakoštíková, p. 
Harmaniaková, Havková, p.Kevešová, p. Cengelová, p.Jurčová, 

− návšteva Čaplovičovej knižnice v rámci ktorej boli organizované besedy na témy, ktoré si 
vyučujúci vopred dohodli- Tomášová, p. Paveleková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková, 
Havková, p.Kevešová, p. Cengelová, p.Jurčová, 

− tvorivá dielňa zameraná na výrobu veľkonočných vencov- p.Lakoštíková, p.Cengelová,p. 
Paveleková, hrnček- p.Havková, vianočné dekorácie a tekvice- p. Paveleková,    

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

− stavanie mája- Tomášová, p. Bojnáková, p.Lakoštíková, p. Harmaniaková,p. Havková, 
p.Kevešová, p. Cengelová, p.Jurčová, 

− Dni M. Kukučína- p.Tomášová, p.Cengelová. 

3.a 4. ročník 

− zoznámenie sa s osobnosťami nášho mesta a regiónu, projekty na reg. nástenke-p. 
Grobačíková, p.Durajová, p.Tomáš,p.Zvadová,  

− náučné chodníky v regióne – Park dejateľov a Historický cintorín v D. Kubíne- p.Tomáš, 
p.Demeterová, p.Zvadová, p.Grobarčíková, 

− návšteva kultúrnych pamätihodností, monumenty našej obce a mesta- p.Tomáš, p.Demeterová, 
p.Grobarčíková, p. Zvadová,p. Durajová,  

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

− Oravskej galéria-,,Tradičná hračka“- p.Demeterová, p.Zvadová , 

− obnovenie ľudového zvyku ,,Lucie“, Mikuláš, Stavanie mája v našej škole- zodpovedná pre 
celý 1. stupeň p. Grobarčíková , 

− ilustrácie ľudových zvykov a tradícií na Orave- p. Kormaňáková, 

− stavanie mája-  p.Tomáš, p. Demeterová, p. Horáková, p. Juríková, p. Kormaňáková, 
p.Jurčová, 

− historický cintorín- p.Zvadová, Dni M. Kukučína- p.Zvadová, 
− vianočná besiedka a besiedka ku Dňu rodiny- p.Tomáš, 

− tvorivé dielne- medovníčky a tekvice- p. Durajová 

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. 

2.stupeň 
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5 . r o č n í k – len klasické triedy (p. Rázga, p. Lachová) 
- história školy a mesta, pomníky a pamätníky v meste, historický cintorín, osobnosti mesta 

a regiónu, remeslá na Orave, osídľovanie Oravy, vznik miest a dedín, vysťahovalectvo, 
sviatky na Orave – Vianoce, fašiangy, Veľká noc, ľudové umenie a folklór na Orave, Čaplovič 
a jeho zberateľská činnosť, práca s regionálnym materiálom a pracovnými listami, učiteľské a  
žiacke prezentácie, dokumenty 

6 . r o č n í k (p. Lachová) 
- praveké dejiny Oravy, praveké hradiská, praveká kultúra, archeologické lokality, práca 

s doplnkovými materiálmi a pracovnými listami 
7 . r o č n í k (p. Lachová) 

- stredovek  a  novovek na Orave – Oravská stolica, Oravský hrad, Orava v čase panovania 
Arpádovcov a Anjouovcov, Žigmund Luxemburský, Matej Korvín a Orava, Thurzovci, 
reformácia a rekatolizácia, kolonizácia, barok, remeslá a obchod, mestské privilégiá, 
tereziánsky urbár a vzbury poddaných na Orave, zamrznuté roky a vysťahovalectvo, povstanie 
Gašpara Piku na Orave, Juraj Turzo,  Mária Terézia, Jozef II. – dopad ich reforiem na život 
Oravského ľudu, Matej Bel o Oravskej stolici  

8 . r o č n í k (p. Rázga) 
- národné obrodenie na Orave a  jeho osobnosti, Gäceľské žiadosti oravského ľudu, oravské 

vysťahovalectvo, spolkový život a maďarizácia školstva v regióne, prvá svetová vojna a jej 
ozveny v oravskom regióne, doplnkové texty a pracovné listy pre žiakov 

9 . r o č n í k (p. Rázga) 
- prvá a druhá svetová vojna a Orava, holokaust na Orave, osudy dolnokubínskych Židov, ich 

synagógy a cintorína, partizánske boje na Orave, zmeny hraníc po vojnách, obdobie 
komunistickej diktatúry v dejinách Oravy – kolektivizácia a industrializácia na Orave, 
doplnkové materiály a texty, pracovné listy, interaktívne prezentácie  
 

V Y U Č O V A N I E   V  T E R É N E : 
- vyučovanie regionálnych dejín vo všetkých ročníkoch 
- prepojenie regionálnych, národných, európskych a svetových dejín 
- chronologické vyučovanie dejín podľa platného ŠkVP 
- pracovné listy, učiteľské prezentácie a doplnkové texty o histórii regiónu 
- regionálne dejiny aj v okresnom kole dejepisnej olympiády aj v novej súťaži 
- vyučovanie v múzeu - Čaplovičova knižnica / Florinov dom / MsKS/mesto/cintorín: 
- Návraty do nedávnej minulosti  (5. C – Rázga) 
-  Za tajomstvami starých pomníkov a pamätníkov  (5. C –  Rázga) 
-  Tragédia dolnokubínskych Židov (9. B –  Rázga) 
- Národné obrodenie vo fondoch Čaplovičovej knižnice (8. A – Rázga) 
-  História tlačenej knihy v Čaplovičke (5. C –  Rázga) 
-  Oravské múzeum má 150 rokov (5. C – Rázga) 
-  História tlačenej knihy v Čaplovičke (6. C – Lachová) 
- Predvianočný Oravský hrad (5. C – Rázga) 
- 100 rokov Československa (9. A, B, C – Rázga, Lachová) – rozprávanie o tom, ako sa žilo na 

Orave v rokoch prvej a druhej republiky, v ČSSR... 
- Skanzen miniatúr Slovenska – Liptovský Ján, múzeum ochrany prírody a histórie 

jaskyniarstva, rybárstva, poľovníctva, horskej záchrannej služby a salašníctva v Liptovskom 
Mikuláši (5. C –  Rázga) 

- Múzeum kysuckej dediny na Vychylovke (5. A, B – Belková, Šnapko) 
- Kalište, Nemecká, Banská Bystrica (9. A, B –  Rázga) – obraz II. svetovej vojny a SNP aj na 

Orave 
- Osvienčim v Poľsku (9. A, B, C – Rázga, Lachová, Havčová)  – po stopách dolnokubínskych 

židovských spoluobčanov 
- nový klip o histórii našej školy – k 50. výročiu založenia 
- nový informačný klip v priestoroch školy – Osmičky v našich dejinách – aj rozprávanie o tom, 

aké dôsledky mali pre oravský región  
- Dejepisné vyučovanie s klipmi (9. A, B, C – Rázga) 
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- Medzníky II. svetovej vojny a SNP – nová súťaž (9. A, B – Rázga) – prezentácia o osobnosti 
Oravy z obdobia vojny a povstania– za odmenu boli na exkurzii, ktorú organizoval a hradil 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný spolok v Ružomberku starostlivosť 
o hrob T. H. Florina, čistenie židovského cintorína s deviatakmi 

- fotografický materiál z akcií pravidelne uverejňovaný na webovej stránke školy 
- články o vybraných aktivitách do školskej kroniky 

 
6 . r o č n í k (p. Šinálová) 

- regionálne prvky  v  tematickom pláne – Moja obec, región, vlasť, Európska únia: Moja obec 
– história a súčasnosť, kronika a erb, významné osobnosti, kultúrne a  historické pamiatky, 
prírodné a  turistické lokality, obecná samospráva a jej osobnosti, kultúrny, spoločenský 
a športový život v meste/v regióne... projekty a prezentácie žiakov na tému: Na čo som hrdý 
vo svojej obci/meste/regióne, turistický sprievodca po Orave 
 

7 . r o č n í k (p. Rázga, p. Bukna) 
- regionálne prvky  v  tematickom pláne – participácia občana na živote svojej obce, 

obecná/mestská samospráva, exkurzia na obecný/mestský úrad, beseda s primátorom, 
viceprimátorom, poslancom 
 

 8 . r o č n í k (p. Bukna) 
- regionálne prvky  v  tematickom pláne – ľudské práva v škole, trestné právo a škola, návšteva 

reálneho súdneho pojednávania a beseda so sudcom kriminalita a delikvencia v meste a 
v regióne, spolupráca s mestskou a štátnou políciou 
 

9 . r o č n í k (p. Rázga) 
- regionálne prvky  v  tematickom pláne – ekonomický život spoločnosti – exkurzia do miestnej 

banky, na daňový úrad, beseda s podnikateľom, podnikateľ na Orave 
 

(p. Kržka, p. Šumský, p. Ferancová) 
- začleňovanie regionálnych prvkov do tematických celkov vo všetkých ročníkoch vyučovania 

predmetu, 
- v  5. ročníku ide hlavne o konkretizáciu a  porovnanie preberanej problematiky z  kapitoly o  

fyzicko-geografickej charakteristike sveta s regiónom Oravy, 
- orientácia v miestnej krajine – vlastné skúmanie žiakov, pozorovanie regiónu, v ktorom žiaci 

žijú, 
- v  6. a  7. ročníku sa žiaci oboznamujú s jednotlivými svetadielmi a porovnávajú ich 

charakteristiky s regiónom Oravy, 
- v  8. ročníku  sa venuje pozornosť Orave – kladie sa dôraz na vzťah medzi regiónom Oravy, 

Slovenskom, Európskou úniou a  Európou, región sa vníma ako súčasť európskeho priestoru, 
zdôrazňujú sa výnimočné a zaujímavé miesta na Orave, prínos Oravy pre Slovensko, pre 
Európsku úniu, 

- v  9. ročníku sa žiaci sústredili na Slovensko, osobitne bol v tematickom pláne zapracovaný 
región Oravy – história, príroda, sídla, obyvateľstvo, náboženstvo, hospodárstvo, kultúra, 
pamiatky..., 

- regionálne exkurzie a vychádzky podrobnejšie v PK GEO/DEJ (p. Kržka)  
 

(p. Kržka, p. Žáčiková, p. Bednárová) 
- v  5. a  6. ročníku sa kládol dôraz na začleňovanie regionálnych prvkov do vyučovacích 

hodín, kde sa žiaci oboznámili s  rastlinstvom a živočíšstvom, získali informácie o  
miestnej faune a  flóre, o  endemitoch  v oravskom regióne, o významných prírodných 
pamiatkach a lokalitách, 

- žiaci prinášali do školy vlastné fotografie, zúčastnili sa besedy s  miestnym včelárom, s  
pracovníkmi prírodovedného oddelenia Oravského múzea v  Dolnom Kubíne/Oravskom 
Podzámku, podnikli vychádzky do blízkeho okolia školy (pozorovanie lesa: rastliny, 
huby a iné lesné plody, živočíchy, úkryty, hniezda  - Kuzmínovo, ekosystém miestnej 
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krajiny – pozorovanie rieky Oravy, močiare – Gäceľ, Veličná..., ekosystém polí a lúk – 
vychádzka, 

- praktické práce s regionálnymi prvkami, projekty a prezentácie o Orave... 
- predmet PRÍRODOVEDNÉ ZRUČNOSTI zameraný aj na faunu a flóru Oravy, práca 

v školskej záhrade, spoznávanie prírodného okolia školy (p. Kržka) 
 
(p. Nosková, p. Belková, p. Števonková,  p. Šinálová, p. Ferancová Ľ.) 

- regionálne prvky boli súčasťou vyučovania literatúry v každom ročníku, pričom sa 
kládol dôraz na vybraných autorov regiónu, ktorí sa presadili aj v celoslovenskom 
meradle,  

- priblížili sa žiakom ich životné osudy, najvýznamnejšie diela a ich dejové prepojenie na 
región, v ktorom pôsobili, 

- v  5. ročníku: Anton Habovštiak, v 6. ročníku: P. O. Hviezdoslav,  v  7. ročníku: Janko 
Matúška a  Martin Kukučín, v  8. ročníku:   P. O. Hviezdoslav a Margita Figuli, v  9. 
ročníku P. O. Hviezdoslav a Rudolf Dilong, 

- žiaci vypracovali o autoroch projekty a prezentácie, čítali úryvky z vybraných diel, podľa 
legendy kreslili erb Oravy (informačný klip pri kabinete SJL) 

- sledovali dvd s klasickými filmami, ktoré vznikli na motívy ich diel (Rysavá jalovica, 
Vianočné oplátky, Tri gaštanové kone, Adam Šangala, Zuzanka Hraškovie). 

- uskutočnili sa rôzne aktivity s  p. Kazimírovou z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka 
v Dolnom Kubíne 

- Hviezdoslavov Kubín – školské a okresné kolo (všetky vyučujúce) 
- Dni Martina Kukučína (p. Števonková, p. Belková, p. Nosková) 

 
(p. Šnapko) 

- vo vyučovaní sa kládol dôraz na propagáciu miestnej kultúry, umenia, ľudových zvykov 
a folklóru 

- žiaci sa oboznámili so zvykmi, obyčajmi a tradíciami Oravy počas sviatkov – Vianoce, 
Veľká noc, fašiangy, spievali piesne z regiónu, oboznámili sa s prísloviami 
a porekadlami 

- Dni Martina Kukučína – hudobný doprovod k programu (p. Šnapko) 
 

(p. Tomagová, p. Ferncová Ľ.) 
- žiaci počas vyučovacích hodín podnikali maliarske výpravy do blízkeho okolia, kde 

kreslili vybrané motívy ,miestna krajina, 
- vyučujúci spolupracovali s  Oravskou galériou v  Dolnom Kubíne, kam žiaci 

odchádzali na interaktívne vyučovacie hodiny a na výstavy miestnych, slovenských 
aj svetových umelcov, 

- zašli na aktuálne výstavy do MsKS v Dolnom Kubíne – veľká a malá výstavná sieň 
- Dni Martina Kukučína – pokusy o portrét a vyhodnotenie súťaže počas slávnostného 

galaprogramu v budove Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. 
 
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  
 

1. stupeň 
 

V predkladanej správe o činnosti finančnej gramotnosti  môžem konštatovať, že všetky úlohy 
stanovené Plánom práce pre FIG v šk. roku  2017/2018 boli priebežne plnené a aktualizované v 
zmysle meniacich sa požiadaviek a potrieb. Aktivity boli zamerané na rozvíjanie finančnej 
gramotnosti podľa NŠFG úroveň 1 

- Svetový deň sporenia – 31. október –aktivity zamerané na témy 
        Plánovanie, príjem a práca, Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie.  Na        
        hodinách matematiky v tomto období bolo viac aktivít zameraných na tému sporenie -     
        žiakom sa vysvetlil zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť stabilnú  
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        finančnú rezervu / šetrenie do pokladničiek / a pod. –zvýšilo sa  povedomie žiakov o  
        význame úspor pre domácnosti, rodinný rozpočet -vypracovali denník osobných príjmov     
       a výdavkov 
- 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: Triedni učitelia 1. stupňa 

- 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. Kevešová, p. Havková, p. Jurčová, p. Cengelová 

- Exkurzia žiakov 3. ročníka v Prima banke D. Kubín – pracovníci banky previedli detí 
zaujímavou formou svetom peňazí, pôžičiek, úverov a úrokov. Dozvedeli sa, ako sa dá 
sporiť aj v detskom veku, aké prvky majú naše  bankovky a ako sú peniaze v bankách 
chránené. 
Zúčastnení: p. Durajová, p. Paveleková 

- Vytvorenie informačných panelov na strednej chodbe – žiaci si môžu prečítať všetky 
základné pojmy z finančnej gramotnosti prispôsobené veku mladším žiakom. Doplnené sú 
o zaujímavé obrázky, ako aj citáty s danou tematikou. 

- Finančná akadémia – celodenné aktivity žiakov 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 nemôžme 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. 
Zúčastnení: p. Paveleková, p. Harmaniaková, p. Lakoštíková 

- Zber papiera a hlinikového odpadu:  Žiaci v jednotlivých triedach v diskusii riadenej tr. 
učiteľmi rozhodovali, čo urobia s peniazmi získanými za zber papiera, prípadne 
hliníkového odpadu – 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: 
- Európsky kvíz o financiách, 
- 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. 
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Vyučujúci jednotlivých predmetov mali finančnú gramotnosť začlenenú ako prierezovú tému 
v jednotlivých oblastiach učiva. 
 

 Európsky kvíz o financiách 
 

Uskutočnil online Európsky kvíz o financiách v 30 európskych krajinách. Tento kvíz bol súčasťou 
Európskeho týždňa financií (12. 3. - 18. 3. 2018), každoročnej iniciatívy, ktorú organizujú národné 
bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania 
v celej Európe. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci a zo 108 škôl zapojených v Slovenskej republike obsadili:  
7. A - 17. miesto , 8. A - 40. miesto, 7. D - 50. miesto. 
 

 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 mal nielen vzdelávací, ale aj zábavný charakter. Bola 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 

− Milan Rastislav Štefánik- celoškolská aktivita 
Oboznámenie sa žiakov štvrtých ročníkov so životom osobnosti M.R.Štefánika formou 
vyhľadávania informácií v knihách a na internete. Následná tvorba projektov zo získaných 
informácií a ich prezentácia pre žiakov prvého stupňa. 
4.ročník-Tomáš. Kormaňáková 

− Čítame so Slniečkom – 3. ročník 
90. výročie založenia časopisu Slniečko (šéfredaktor - Jozef Cíger Hronský). Čítanie 
z časopisu a príbehov Smelého Zajka, ktoré boli spočiatku uverejňované v Slniečku. 
Grobarčíková, Halamčeková 

− Ľudová rozprávka –celoškolská aktivita 
Čítanie ľudových rozprávok, objavovanie pokladov klenotnice ľudovej tvorby, v jednotlivých 
ročníkoch prvého stupňa. Následná ilustrácia ľudovej rozprávky spojená s výstavou 
výtvarných prác.  

− Jurčová – Rozprávky P. Dobšinského, 
− Kevešová, Zvadová – Hrebendovanie – po stopách M. Hrebendu 
− ostatní vyučujúci čítanie rozrávok na hodinách čítania 
− Práca s encyklopédiou 

Vyhľadávanie údajov v encyklopédii (práca s odborným textom) podľa výberu vyučujúceho. 
Prípadná prezentácia získaných informácií formou projektov. 
3.-4. ročník na hodinách PDA a VLA. 

− Aktivity v mestskej a školskej knižnici 
Jednotlivé ročníky sa zúčastli na aktivitách usporiadaných mestskou, prípadne školskou 
knižnicou. 

− Paveleková - Čítanie s Osmijankom 
− Kevešová – Záložka, ktorá spája školy 
− Zvadová – Bude zo mňa básnik 
− Prváci – pasovanie za čitateľa 
− Hlasné čítanie 
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Čítanie žiakov tretieho a štvrtého ročníka mladším žiakom. Čítanie rozprávok jednotlivým 
triedam prvého a druhého ročníka v školskej knižnici. 

− Zvadová , Lakoštíková– Deň hlasného čítania 
− Kevešová- Čítanie predškolákom 
− Čítanie mimočítankovej literatúry- Demeterová, Durajová, Grobarčíková, Halamčeková, 

Harmaniaková, Kormaňáková 
− Besedy so spisovateľmi, ilustrátormi  

Andrea Gregušová – Tomášová, Tomáš 
Miroslav Knáp – Tomášová, Tomáš 
Zuzana Csontosová – Paveleková 

− Literárno-výtvarná súťaž Les ukrytý v knihe – naj lesný slovník –Tomášová 
− Depistáž III., IV.ročník – Durajová, Grobarčíková, Demeterová, Zvadová 

 
 
2. stupeň 

Počas školského roka 2017/18 koordinátor čitateľskej gramotnosti zorganizoval podujatia pre žiakov  
5. – 8. ročníka  zamerané na rozvíjanie týchto činností: 

• získavanie informácií z textu 
• porozumenie textu 
• interpretáciu textu 
• uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie 
• uvažovanie o forme textu a jej hodnotenie 

     Okrem rozvíjania týchto činností boli podujatia smerované aj na posilnenie hlasného čítania, 
utváranie vzťahu žiakov k čítaniu, na schopnosť žiakov podeliť sa o svoje zážitky a využitie čítania na 
sebarozvoj, ako aj k vlastnému rozhodovaniu a konaniu. 
 
Podujatia boli zamerané na regionálnych autorov a ich tvorbu. Prostredníctvo diel Antona 
Habovštiaka, Martina Kukučína,  Pavla Országha Hviezdoslava a Margity Figuli žiaci  spoznávali 
našu históriu,  život ľudí v minulosti,  ich charaktery , zvyky, tradície  a hodnoty.  
 
Čítame povesti o Orave – žiaci 5. ročníka (október) 
Cieľ: Žánrovo vymedziť znaky povestí, analyzovať text a riešiť úlohy vyplývajúce z povesti, 
zoznámiť sa so životom a dielom Antona Habovštiaka. 
 
Krátka epika v tvorbe P. O. Hviezdoslava – žiaci 6. ročníka (december) 
Cieľ: Odlíšiť epickú tvorbu od lyrickej, analyzovať baladu, riešiť úlohy vyplývajúce z balady, 
zoznámiť sa so životom a dielom P. O. Hviezdoslava. 
 
Poviedky Martina Kukučína – žiaci 7.ročníka (marec) 
Cieľ: Odhaliť  charaktery postáv, ich slabosti a tragédiu, analyzovať poviedku,  riešiť úlohy  
vyplývajúce z poviedky, zoznámiť sa so životom a dielom M. Kukučína 
 
Lyrizovaná tvorba v diele Margity Figuli – žiaci 8. ročníka (jún) 
Cieľ: Hľadať poetické vyjadrenie a rozprávkové motívy, analyzovať novelu, riešiť úlohy vyplývajúce 
z novely, zoznámiť sa so životom a dielo Margity Figuli. 
 
1. podujatie sa konalo v školskej jedálni. Po vypracovaní pracovných listov nasledovala analýza úloh a  
vyhodnotenie  žiackych  prác.  
 
Z hľadiska efektívnosti sa ďalšie 3 podujatia konali v jednotlivých triedach ročníkov 6 – 8. Pracovné 
listy žiakov vyhodnotila koordinátorka ČG  a zároveň vyhodnotila úspešnosť tried.                                          
Pri analýze  úloh v jednotlivých triedach v 7. a 8. ročníku vypomohli koordinátorke p. uč. Belková a p. 
uč. Šinálová. Podujatia boli spropagované na clipe vedľa kabinetu SJL. 
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Okrem týchto podujatí sa vyučujúce SJL zapojili do týždňa hlasného čítania .Na každej hodine SJL 
spoločne so žiakmi 15 minút čítali  úryvky z tvorby Martina Kukučína, čím si pripomenuli 90. výročie 
jeho smrti. 
 

V školskom roku 2017/2018 boli splnené hlavné ciele informatizácie na našej škole:  
 
- využívanie dostupných technológií na publicitu a komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom 
webovej stránky 
- skvalitnenie materiálneho vybavenia školy prostriedkami IKT - interaktívne tabule na I. aj II. 
stupni a pod. , údržba hardvéru a softvéru 
- aktualizácia programu aScAgenda, elektronického dochádzkového systému, využívanie EŽK na 
II. stupni, príprava tlače výpisov vysvedčení za 1. polrok a vysvedčení za 2. polrok v elektronickej 
podobe, príprava používania ETK v budúcom školskom roku 
- zapojenie sa do testovania žiakov v elektronickej forme v spolupráci s NÚCEM (GS T5-2017, 
GS T9-2018) 
- zapojenie do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT a ktoré zvyšujú finančnú 
gramotnosť žiakov (napr. Hodina kódu) 
-poskytovanie požadovaných informácií a komunikácia s jednotlivými školskými výpočtovými 
strediskami v oblasti profesijnej orientácie a prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ 
- rozvíjanie digitálnych kompetencií žiakov a učiteľov (napr. školenie spoločnosti Microsoft 
o aplikácii Office 365) 
- využívanie učební s IKT aj počas vyučovania neinformatických predmetov a v čase mimo 
vyučovania na poskytovanie informácií pre žiakov a učiteľov.  

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 

88..33  KKVVAALLII FFII KKOOVVAANNOOSSŤŤ  AA  OODDBBOORRNNOOSSŤŤ  VVYYUUČČOOVVAANNII AA    22001177//22001188  
 

                                       1. STUPEŇ 

PREDMET POČET ODB. ODB. NEODB. NEODB. 
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HODÍN (hod.) (%) (hod.) (%) 

Slovenský jazyk 131 131 100 0 0 

Matematika 67 67 100 0 0 

Informatická výchova 6 0 0 6 100 

Informatika 4 0 0 4 100 

Prírodoveda 7 7 100 0 0 

Vlastiveda 7 7 100 0 0 

Prvouka 12 12 100 0 0 

Výtvarná výchova 26 26 100 0 0 

Hudobná výchova 15 15 100 0 0 

Telesná  výchova 30 30 100 0 0 

Pracovné vyučovanie 7 7 100 0 0 

Anglický jazyk 40 15 37,50 25 62,5 

Náboženská výchova 14 14 100 0 0 

Etická výchova 4 4 100 0 0 

2. STUPEŇ 

PREDMET POČET 
HODÍN 

ODB. 
(hod.) 

ODB. 
(%) 

NEODB. 
(hod.) 

NEODB. 
(%) 

SJL 85 85 100 % 0 0,00 

MAT 85 85 100 % 0 0,00 

INF 20 14 70 % 6 30 % 

ANJ 67 67 100 % 0 0,00 

NEJ  9 9 100 % 0 0,00 

RUJ   7 7 100 % 0 0,00 

DEJ  32 32 100 % 0 0,00 

OBN 14 8 57,14 % 6 42,86 % 

BIO 29 29 100 % 0 0,00 

PRZ 2 2 100 % 0 0,00 

GEO 25 25 100 % 0 0,00 

FYZ 21 19 90 % 2 10 % 

CHEM 20 20 100 % 0 0,00 

VYV 10 8 80 % 2 20 % 

VYU 7 7 100 % 0 0,00 

HUV 10 10 100  % 0 0,00 

SPT/TECH 21 0 0 % 21 100 % 

TEV 38 38 100 % 0 0,00 

ŠPP 42 42 100 %  0 0,00 
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ŠPH 2 2 100 % 0 0,00 

KNV 
ENV 

10 10 100 % 0 0,00 

6 6 100 % 0 0,00 

Etická výchova 5 5 100 % 0 0,00 

SPOLU 566 529 93,46 % 37 6,54 % 

  

88..44..  VVZZDDEELLÁÁVVAANNII EE  ZZAAMMEESSTTNNAANNCCOOVV  
 
I. stupeň 
 

Vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 9 4 
2. kvalifikačná skúška 8 1 
Štúdium školského manažmentu 0 0 
Špecializačné inovačné štúdium 16 6 
Špecializačné kvalifikačné 1 0 
Postgraduálne - - 
Doplňujúce pedagogické - - 
Vysokoškolské pedagogické 17 0 
Vysokoškolské nepedagogické - - 
 
II. stupeň 

 

 Vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

Prvá atestácia 12 3 
Druhá atestácia 11 3 
Školský manažment 0 0 
Špecial. Inovačné  vzdel. 53 2 
Špecial. Kvalifikačné  vzdel. 47 2 
Postgraduálne vzdel. 0 0 
Doplňujúce pedagog.  vzdel. 0 0 
Vysokoškolské vzdelanie61 54 0 

88..44..11  ĎĎaallššiiee    vvzzddeelláávvaanniiee  zzaammeessttnnaannccoovv  

ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 

1. stupeň 
PaedDr. Lenka Durajová Inovačné MPC Žilina 
Mgr. Janka Grobarčíková Inovačné MPC Žilina 
Mgr. Oľga Cengelová Atestačné KU Ružomberok 
Mgr. Veronika Harmaniaková Atestačné KU Ružomberok 
PaedDr. Dana Teličáková Atestačné KU Ružomberok 
Mgr. Oľga Cengelová Inovačné MPC Žilina 
Mgr. Veronika Harmaniaková Inovačné Interaktívna škola Prešov 
Mgr. Eva Paveleková Atestačné KU Ružomberok 
Mgr. Martina Demeterová Atestačné KU Ružomberok 
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Mgr. Miriam Halamčeková Inovačné Interaktívna škola Prešov 
Mgr. Janka Kormaňáková Inovačné Interaktívna škola Prešov 

2.stupeň 
Mgr.Božena Nosková Aktualizačné, MANI Konzult, Revúca 
Mgr. Mária Belková Aktualizačné, MANI Konzult, Revúca 
Mgr. Veronika Neznáma Aktualizačné, MANI Konzult, Revúca 
Mgr. Zuzana Havčová Inovačné, Interaktívna škola, Prešov 
Mgr. Tatiana Žáčiková Aktualizačné, SAŠ Bratislava 
Mgr. Mária Belková Kontinuálne, KU Ružomberok 
PaedDr. Ivan Bukna Kontinuálne, KU Ružomberok 
Mgr. Božena Nosková Kontinuálne, KU Ružomberok 
Mgr. Renáta Tomagová Kontinuálne, KU Ružomberok 
Mgr. Eva Ferancová Kontinuálne, KU Ružomberok 
Mgr. Ľubomíra Osadská Kontinuálne, KU Ružomberok 
Mgr. Mária Bencúrová Kontinuálne, KU Ružomberok 
Mgr. Anna Lachová  Aktualizačné, AV Tatry, L. Mikuláš 
Mgr. Daniela Šinálová Kontinuálne, KU Ružomberok 
Mgr. Ľubomíra Ferancová Kontinuálne, KU Ružomberok 
 
 
9. FINANČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI 
 
9. 1  Konečný /upravený/ rozpočet  za rok 2017 
9.1.1 Prenesené kompetencie          
          v  € 
PRENESENÉ KOMEPETENCIE 
MZDY 697 438,00 
ODVODY 242 037,00 
TOVARY A SLUŽBY 172 843,00 
BEŽNÉ TRANSFERY 4 000,00 
SPOLU 1 116 318,00 
      

Odvody do poist. fondov (620) 242 037,00 

Tovary a služby (630) 177 843,00 
z toho: Cestovné náhrady 604,00 
 Energie, teplo voda, telefón 63 232,00 

v tom 
Elektrická energia, teplo 
vodné, stočné 
poštové, telekom. služby 

55 641,00 
5 381,00 
2 210,00 

Materiál 55 759,00 
Rutinná a štandardná údržba 17 753,00 
Služby 40 495,00 
Bežné transfery (642) 4 000,00 
Spolu bežné výdavky (600) 1 121 318,00 
 
Nižšie výdavky na tovary a služby vo výške  5 000  € oproti rozpočtovaným výdavkom, sú z dôvodu 
presunu nevyčerpaných prostriedkov  z roku 2016, ktoré je možné vyčerpať do 31.3.2017, podľa 
zákona 523/2004 Z.z. § 8 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
 
9.1.2 Originálne kompetencie 
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ORIGINÁLNE KOMEPETENCIE 

CVČ 28 392,00 
ŠKD 100 474,00 
ZŠS 107 615,00 
 
9.2 Nenormatívne prostriedky 
Okrem schváleného resp. upraveného rozpočtu na prenesené kompetencie (dotácia na financovanie  
ZŠ)  a originálne kompetencie (dotácia na financovanie ŠKD, CVČ a ZŠS) boli v roku 2017 použité aj 
nenormatívne finančné prostriedky na financovanie školstva: 

- Dotácia na vzdelávacie poukazy       16 979,00 € 
- Dotácia na výchovu a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia   260,00 €   
- Dotácia na dopravné žiakov                                            15 980,57 € 
- Dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi (ÚPSVaR)         3 058,20 € 
- Príspevok na učebnice                                                                                      268,00 € 
- Dotácia -príspevok od iných subjektov verejnej správy- príspevok obcí          362,00 €

  
9.3  Financovanie originálnych kompetencií 
 
ŠKD: 
Finančné prostriedky pridelené na činnosť ŠKD boli vyčerpané na 100%. Z celkových nákladov na  
mzdy a odvody bo vyčerpané 95,6 %. Ostatné výdavky sú výdavky, ktoré je škola zo zákona povinná 
plniť – tvorba sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov podľa ZP.  
Na  teplo a materiál bolo vyčerpaných  900,00 €. 
Príjmy boli naplnené vo výške  25 682,00 €, čo je v súlade s rozpočtovaným príjmom. 
Školský klub detí k 31.12.2017 navštevovalo 241 žiakov, ktoré boli rozdelené do deviatich oddelení. 
V ŠKD na hlavný pracovný pomer pracovalo 9 pracovníčok. 
 
CVČ: 
Príjmy za činnosť žiakov v krúžkoch  boli  6 502,00 €, čo je v súlade s rozpočtovanými príjmami. 
Z poukázaných financií pre CVČ na mzdy a odvody bolo vyčerpaných 91,83 %. Ostatné finančné 
prostriedky boli použité na teplo, materiál na činnosť krúžkov, povinný prídel do SF. Časť finančných 
prostriedkov na financovanie krúžkov bola uhradená z dotácie na vzdelávacie poukazy - dohody 
(mzdy a odvody) a taktiež príspevok obcí na činnosť krúžkov vo výške   362,00 € bol použitý na mzdy 
a odvody.  
Príjmy zo ŠKD a CVČ boli naplnené a  podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy § 23 ods.1 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách boli odvedené zriaďovateľovi. 
Obidve zariadenia (ŠKD, CVČ) sa nachádzajú v spoločnej budove školy, a preto sa čerpanie energií 
a tepla rozúčtováva podľa objemu vykurovacej plochy. 
 
Školská jedáleň ( ZŠS): 
Finančné prostriedky pridelené na činnosť ZŠS boli vyčerpané .  Na mzdy a odvody bolo vyčerpaných 
69% výdavkov z celkovej dotácie.  Z celkových prevádzkových nákladov (31 331,00 €) na energie 
teplo a vodu bolo vyčerpaných 18 485,00 € t.j. 59,00  % prevádzkových nákladov,  na ostatné výdavky 
– dezinfekcia a hygiena prostredia, ochranné pomôcky, opravy, stravovanie, revízie a poplatky  sa 
vyčerpalo zvyšných 41 % (12 846,00 €). V ŠJ pracovalo v roku 2015  deväť  pracovníčok. Príjmy 
školskej jedálne predstavovali sumu 22 904,00 €.  
 
9.4  Financovanie prenesených kompetencií – ZŠ 
 
Bežné výdavky: 
Finančné prostriedky boli použité v rámci rozpočtu pre školu v kapitole tovary a služby na 
zabezpečenie a skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu, nasledovne: 
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Na energie, voda a komunikácie rozpočtová položka 632, boli vyčerpané finančné prostriedky vo 
výške 33,10  %  z celkových výdavkov na tovary a služby. 
Rozpočtová položka 633 - materiál, tu sú výdavky   na materiálové vybavenie školy (31,80 % 
z celkových výdavkov na tovary a služby). Podstatnú položku tvoria výdavky na nákup výpočtovej 
techniky, zakúpenie materiálu na športové aktivity,  nákup všeobecného materiálu potrebného na 
činnosť školy pre žiakov a pedagogických pracovníkov (nákup kancelárskych potrieb, nákup kníh 
a časopisov do školskej a učiteľskej knižnice, nákup učebných pomôcok,  nákup čistiacich 
a dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok). 
 
Rozpočtová položka 635 - rutinná a štandardná údržba, výdavky na opravu viacúčelového ihriska, 
rôzne bežné opravy a udržiavanie budov a zariadení, oprava a servis VT, čo je 10,3 % z celkových 
nákladov na tovary a služby. 
Oprava strechy veľkej telocvične: máj 2018 – 5400,- € ( dotácia, spoluúčasť Mesta Dolný Kubín 
5000,- €, rekonštrukcia učebne fyziky: 13660,- € 
Rozpočtová položka 637 – služby, výdavky hlavne na poistenie budov a žiakov, revízie, komunálny 
odpad, poplatky za vedenie účtov, prídel do sociálneho fondu podľa zákona, výdavky na stravovanie 
podľa zákona,  súťaže, školenia, kurzy semináre. 
Rozbor výdavkov na tovary a služby je uvedený vo vyššie uvedenej tabuľke na strane 48. 
     Môžeme konštatovať, že ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne v roku 2017/18 s pridelenými 
finančnými prostriedkami hospodárila efektívne, splnila všetky finančné záväzky  voči firmám 
a organizáciám. Uvedené sa podarilo splniť aj vďaka prijatým úsporným opatreniam,  hľadaním iných  
finančných zdrojov a možností ako zabezpečiť modernizáciu  školy, efektívny chod školy.  
 
9.4.1 Čerpanie rozpočtu za január – jún 2018 
 
Prenesené kompetencie 
  

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPO ČTU 

P.č. POLOŽKA SUMA € 

1. Tovary a služby 77 570,43 
1.1 Energie 14 189,50 
1.2 Vodné stočné 2 259,50 
1.3 Telefón a poštové poplatky 1 239,46 
1.4 Výdavky na VVP (školské potreby, učebné pomôcky) 2 705,50 
1.5 Výdavky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 273,80 

1.6 
Výdavky na ďalšie vzdelávania pedagogických  a nepedagogických  
pracovníkov 

461,45 

1.7 Cestovné náhrady 233,95 
1.8 Výdavky na prevádzku, materiál, údržba 24 335,80 

1.9 
Ostatné služby (poistné, poplatky, nájom zariadení 
Prídel do SF, ostatné všeobecné služby) 

27 000,22 

2. Ostatné osobné náklady 408 269,70 
2.1 Mzdy  300 916,26 
2.2 Odvody 104 425,71 
2.3 PN, OČR 1 577,73 
2.4 Odstupné, odchodné 1 350,00 

3. Mimorozpočtové prostriedky 3 926,80 
3.1 Vzdelávacie poukazy 2 653,00 
3.2 Príspevky z ÚPSVaR  1 273,80 

4. Kapitálové výdavky 0 



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

 

 

51 

 

 
9.4.2.  Dotácie iných subjektov verejnej správy v roku 2017 
Príspevky pre žiakov na činnosť v záujmových útvaroch CVČ poskytujú prostredníctvom transferu od 
nášho zriaďovateľa , obce, z ktorých žiaci pochádzajú, : Vyšný kubím, Hruštín, Jasenová, Zábiedovo, 
Sedliacka Dubová, Medzibrodie, Oravský Podzámok. 
 

1100..  VVYYKKOONNAANNNNÉÉ  KKOONNTTRROOLLYY  VV  ŠŠKKOOLLSSKKOOMM  RROOKKUU  22001177//22001188  

 
• Kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

 
Predmet kontroly 
Dodržiavanie legislatívnych požiadaviek na priestory určené na výučbu telesnej výchovy 
 
Dátum vykonanej kontroly: 25.09.2017 
 
Záver z vykonanej kontroly 
Neboli zistené žiadne nedostatky. 
 

• Správa o výsledkoch štátnej školskej inšpekcie 
 
vykonanej v dňoch od 08.11.2017 do 10.11.2017, od 13.11.2017 do 16.11.2017 a dňa 20.11.2017 
v Základnej škole Martina Kukučína, SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín. 
 
Predmet školskej inšpekcie 
Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole. 
Z dotazníkov zadaných pedagogickým zamestnancom školy vyplynulo, že klíma školy je otvorená. 
Vychádzajúc z priamych pozorovaní vyučovacích hodín, priebehu prestávok a aktivít po skončení 
vyučovania bola komunikácia učiteľov so žiakmi korektná, charakterizovaná slušným vystupovaním 
a správaním žiakov. 
Riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni. 
Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni. 
 
Priebeh výchovy a vzdelávania 
Priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu bol sledovaný z hľadiska vyučovania učiteľom a učenia sa 
žiakov na 118 hodinách, z toho bolo 55 hodín na 1.stupni a 63 hodín na 2.stupni základnej školy. 
Vyučovanie na 1. stupni bolo na dobrej úrovni. 
Vyučovanie na 2. stupni bolo na priemernej úrovni. 
Vyučovanie celkovo bolo na priemernej úrovni. 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

- § 15 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 
320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov (nedodržanie najvyššieho počtu 
17 žiakov v skupinách na cudzom jazyku (ANJ) v 1. a 2. ročníku) 

 
Školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy: 
veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň 
priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 
otvorená klíma školy – je charakterizovaná vzájomnou dôverou v učiteľskom zbore, súdržnosťou 
kolektívu, angažovanosťou učiteľov, demokratickým štýlom riadenia školy, pričom systém riadenia je 
pevný a stabilný. 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna školská 
inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje tieto opatrenia: 

1) odporúčala 
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a) zamerať kontrolnú činnosť vedúcich zamestnancov školy na uplatňovanie diferencovaných 
úloh vo vzťahu k rozdielnym vzdelávacím potrebám žiakov, rozvíjanie kompetencií žiakov 
v oblasti využívania IKT, na podnecovanie žiakov na hodnotenie svojich výkonov a výkonov 
spolužiakov, vytváranie príležitostí na prezentovanie ich hodnotových postojov a uplatňovanie 
klasifikácie pri hodnotení žiakov 

b) doplniť vybavenosť školy chýbajúcimi učebnicami 
2) uložila kontrolovanému subjektu v lehote do 31.01.2018 prijať konkrétne opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa nedodržania maximálneho počtu žiakov 
v skupine na predmete ANJ a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Žilina 
s uvedenými termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. Predložiť správu 
o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin Školskému inšpekčnému 
centru Žilina v termíne do 28.02.2018. 

 
Záver:  
Na základe správy o výsledkoch inšpekcie č. 5025/2017-2018 a na základe zistení a hodnotení 
uvedených v tejto správe sme od 16.01.2018 prijali opatrenia pri delení žiakov na skupiny 
v predmete ANJ v 1. a 2. ročníku. 
 

• Kontola z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 
 
Predmet kontroly 
Dodržiavanie článku III. bodov 1 – 8, 14 a 15 Dohody č. 17/20/051/42 o zabezpečení podmienok 
vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ za kontorolované obdobie od 
01.11.2017 do dňa výkonu kontroly. 
 
Záver vykonanej kontroly: 
Vykonanou kontorolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ani iných predpisov vydaných na ich základe, preto sa protokol o výsledku 
kontroly nevyhotovuje. 
 

• Protipožiarna kontrola vykonaná Okresným riaditeľstvom hasičského 
a záchranného zboru v Dolnom Kubíne 

 
Predmet kontroly 
Preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi 
v kontrolovanom objekte. 
 
Dátum vykonania kontroly: 23.04.2018 
 
Zistené nedostatky: 

- v požiarnej identifikačnej karte kontrolovaného subjektu nie je uvedený objekt garáží, 
- rukoväť prenosného hasiaceho prístroja v šatni prístavby „D“ základnej školy a v chodbe pri 

vstupe do telocvične je vo výške viac ako 1,5 m nad podlahou, 
- v školskej jedálni na prízemí je nedostatočné množstvo hasiacich prístrojov. 

 
Záver: 
Na základe zápisnice z protipožiarnej kontroly boli ku dňu 29.06.2018 odstránené všetky zistené 
nedostatky. 
 
11. ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 
 
POČTY STRAVNÍKOV 
Na stravovanie bolo v školskom roku  2017/2018  zapísaných podľa kategóríí : 
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1.- 4. ročník   -  267 
5.- 9. ročník   -  156 
Zamestnanci  -    58 
Športovci      -     65 
Cudzi stravníci    14         
SPOLU :          560 
 
Doplnkové stravovanie – desiate –využívalo v priemere 28 stravníkov. 
 

FINANČNÝ LIMIT NA POTRAVINY 

1.-4. ročník 1,01 € + 2 € režijné náklady paušálne mesačne 
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 
 
11.1 Aktivity 
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.  
 
 11.2 Vybavenosť zariadenia 
Školská jedáleň je slabo vybavená technologickým zariadením a drobným DKP. Do jedálne boli 
zakúpené: chladnička, bežné stroje a zariadenia a konvektomat ( stále prebieha verejné obstarábanie.  
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. 
 
11.3  Materiálno – technické podmienky 
Škola a školský areál boli dané do užívania pred 48 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. rekonštrukcia veľkej telocvične 
bola uskutočnená m roku 2017. 
Zriadenú máme počítačovú miestnosť, školský internetový klub, školskú knižnicu, pracovňu 
školského špeciálneho pedagóga i dobre vybavenú pracovňu pre výchovných poradcov.  
V tomto školskom roku sme zrekonštruovali z vlastných finančných zdrojov odbornú učebňu fyziky ( 
inžinierske siete – voda, elektrika, odpad zabudované pod dlažbou, predpríprava na dodávku 
zariadenia z projektu: Skvalitnenie zručností a kompetencií žiakov ZŠ M. Kukučína  ( nenávratný 
finančný príspevok z operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program – Ľahší prístup 
k efektívnym a kvalitnejším službám.  
      Zborovňa je vybavená výpočtovou technikou s napojením na internet, pedagógovia majú prístup 
ku kvalitnej IKT.  Počet žiakov na 1 PC je 10,6 ž.  
Znižovaním populácie sa nám v škole uvoľňujú priestory a môžeme si dovoliť skvalitňovanie 
podmienok i priestorov školy.  V jarnom období sme zrekonštruovali staré oplotenie okolo časti areálu 
školy – opravili múriky a oplotenie. Tiež sme skrášlili areál školy vysadením kríkov a stromčekov.  
      Škola  posilnila  po realizácii projektu v roku 2010 svoju pozíciu  v širšom zázemí a 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. 
Veľkú pozornosť sme venovali vyučovaniu cudzích jazykov a doplneniu výpočtovej techniky, kníh do 
žiackej knižnice.  
     Podmienky v ŠKD sú dobré, skvalitnili sme prácu aj v tomto zariadení . 
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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..22001188  aa  3300..0088..22001188..  
 
 

............................................ 
          Mgr. Katarína Števonková 
                 riaditeľka školy 
 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy: 
SSpprr áávvaa  oo  vvýýcchhoovvnnoo--vvzzddeelláávvaacceejj   ččiinnnnoosstt ii ,,  vvýýsslleeddkkoocchh  aa  ppooddmmiieennkkaacchh  šškkoollyy  zzaa  šškkoollsskkýý  rr ookk  
22001177//22001188  bboollaa  pprr eerr ookkoovvaannáá  ss  RRaaddoouu  šškkoollyy  ddňňaa  ..............................................22001188..  
 
 
 
                          ............................................. 
                  Ing. Juraj Kvietok 
                predseda Rady školy 
 
 
 
 
SSpprr áávvaa  oo  vvýýcchhoovvnnoo--vvzzddeelláávvaacceejj   ččiinnnnoosstt ii ,,  vvýýsslleeddkkoocchh  aa  ppooddmmiieennkkaacchh  šškkoollyy  zzaa  šškkoollsskkýý  rr ookk  
22001177//22001188  bboollaa  pprr eerr ookkoovvaannáá  ssoo  zzáássttuuppccoomm  zzrr iiaaďďoovvaatteeľľaa  ddňňaa  ........................................22001188..  
  
  
  
  
                  .................................................................................... 
               Ing. Michal Švento 
                            vedúci OŠMaŠ 
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  1133..  PPRRÍÍ LLOOHHYY  

  1133..11  PPRREEHHĽĽAADD  PPOOČČTTUU  ŽŽII AAKKOOVV  
 
I. stupeň 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1.
 s

tu
pe
ň
 

k 15.9.2017 k 31.8.2018 

TRIED
A 

POČET 
ŽIAKOV  

CHLAPCI  DIEVČATÁ  
ZAČLE-  

NENÍ 
ŽIACI  

TRIEDA  POČET 
ŽIAKOV  

CHLAPCI  DIEVČATÁ  
ZAČLE-

NENÍ 
ŽIACI 

1.A 22 11 11 - 1.A 21 10 11 - 

1.B 21 13 8 - 1.B 21 13 8 - 

1.C 22 12 10 - 1.C 22 12 10 - 

1.D 17 8 9 - 1.D 18 9 9 - 

2.A 18 10 8 1 2.A 17 9 8 2 

2. B 20 11 9 - 2. B 18 11 7 - 

2. C 21 12 9 - 2. C 20 11 9 - 

2. D 22 15 7 - 2. D 22 15 7 - 

3.A 17 9 8 - 3.A 17 9 8 - 

3.B 16 9 7 - 3.B 16 9 7 1 

3.C 17 8 9 - 3.C 16 8 8 - 

3.D 20 12 8 1 3.D 20 12 8 1 

4. A 25 13 12 - 4. A 23 12 11 - 

4. B 26 18 8 - 4. B 25 18 7 - 

4. C 26 14 12 - 4. C 26 14 12 - 

SPOLU 
1.-4. 310 172 135 2 135 302 172 130 4 

 
II. stupeň 
 

 

k 14.9.2017 k 31.8.2018 

TRIED
A 

POČET 
ŽIAKOV  

CHLAPCI  DIEVČATÁ  
ZAČLE-  

NENÍ 
ŽIACI  

TRIEDA  POČET 
ŽIAKOV  

CHLAPCI  DIEVČATÁ  
ZAČLE-

NENÍ 
ŽIACI 

2.
 s

tu
pe
ň
 

5.A 22 17 5 - 5.A 21 16 5 - 

5.B 17 7 10 - 5.B 16 6 10 - 

5.C 18 5 13 - 5.C 18 6 12 - 

6.A 19 9 10 - 6.A 18 8 10 - 

6.B 19 9 10 - 6.B 17 7 10 - 

6.C 23 13 10 - 6.C 24 14 10 - 

7.A 17 5 12 - 7.A 17 4 13 - 

7.B 17 11 6 - 7.B 16 11 5 - 

7.C 25 15 10 - 7.C 26 16 10 - 

7.D 25 17 8 - 7.D 25 17 8 - 

8.A 18 5 13 - 8.A 18 5 13 - 

8.B 23 19 4 - 8.B 23 19 4 - 
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8.C 17 13 4 - 8.C 17 13 4 - 

8.D 18 5 13 - 8.D 18 5 13 - 

9.A 16 6 10 - 9.A 16 6 10 - 

9.B 21 14 7 - 9.B 21 14 7 - 

9.C 22 14 8 - 9.C 22 14 8 - 
SPOLU 
5. – 9. 337 184 153 - 17 333 181 152 -  

SPOLU 655 362 293 - 31 650 358 292 -  

 
 

Š
K

D
 

k 15.09.2017 k 30.06.2018 

ODDELENIE  POČET 
ŽIAKOV CHLAPCI  DIEVČATÁ  ODDELENIE  POČET 

ŽIAKOV CHLAPCI  DIEVČATÁ  

1. oddelenie 30 18 12 1. oddelenie 29 17 12 

2. oddelenie 29 16 13 2. oddelenie 30 17 13 

3. oddelenie 27 15 12 3. oddelenie 22 11 11 

4. oddelenie 26 15 11 4. oddelenie 23 14 9 

5. oddelenie 23 15 8 5. oddelenie 22 15 7 

6. oddelenie 26 16 10 6. oddelenie 25 16 9 

7. oddelenie 28 13 15 7. oddelenie 27 14 13 

 8. oddelenie 26 16 10 8. oddelenie 25 16 9 

 9. oddelenie 26 14 12 9. oddelenie 21 12 9 

SPOLU 241 138 103  224 132 92  

  

1133..33  PPRREEHHĽĽAADD  DDOOCCHHÁÁDDZZKKYY    
 

PREHĽAD DOCHÁDZKY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 
Ročník POČET ŽIAKOV VYMEŠKANÉ OSPRAVEDLNENÉ NEOSPRAVEDLNENÉ 

1. 82 5894 5894 0 
2. 77 6774 6774 0 
3. 69 4745 4745 0 
4. 74 5213 5213 0 

1.- 4. 277 17854 17854 0 
5. 55 5300 5295 5 
6. 59 6467 6460 7 
7. 84 8856 8840 16 

8. 76 9323 9200 123 

9. 59 8882 8767 115 

5.-9. 333 38828 38562 266 
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1133..44  PPRREEHHĽĽAADD  ZZNNÍÍ ŽŽEENNÝÝCCHH  ZZNNÁÁMMOOKK  ZZOO  SSPPRRÁÁVVAANNII AA    

 
PREHĽAD ZNÍŽENÝCH ZNÁMOK ZO SPRÁVANIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 201 7/2018 

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

SPOLU 9 

1133..55  PPRREEHHĽĽAADD  ZZÁÁUUJJMMOOVVÝÝCCHH  ÚÚTTVVAARROOVV    

 

PREHĽAD ŽIAKOV V ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROCH 

k 15.09.2017 k 30.06.2018 

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

florbalový 21 florbalový 18 

divadelný 11 divadelný 11 

bedmintonový 11 bedmintonový 11 

malí kuchtíci 26 malí kuchtíci 22 
volejbalový 12 volejbalový 12 

počítačový 12 počítačový 12 

matematické hlavolamy 16 matematické hlavolamy 12 

angličtina hrou  12 angličtina hrou  12 

veselo po slovensky 11 veselo po slovensky 11 
turistický 12 turistický 12 

hravá matematika 12 hravá matematika 12 

maliarik 13 maliarik 12 

veselo po anglicky 12 veselo po anglicky 12 

gymnastika 18 gymnastika 12 

z každého rožku trošku 12 z každého rožku trošku 10 

športovo-pohybový 17 športovo-pohybový 16 

matematické hry 14 matematické hry 12 

matematika veselo i vážne 18 matematika veselo i vážne 14 

 
 

 
 

   


