
Základná škola s materskou školou,  Snežnica 218, 

 02332 Snežnica 

Hodnotiaca správa za I. a II. polrok školského roka 

2012/2013 

 

1.a/ Prospech, správanie, dochádzka žiakov v prvom polroku šk. 

roka                           2012/2013 

Prehľad neprospievajúcich žiakov z jednotlivých predmetov v I. polroku 

školského roka 2012/2013 

 

Predmety Sj M 

1.ročník 0 0 

2.ročník        0         0 

3.ročník        0              0 

4.ročník        0        0 

Spolu       0        0 

 

 

Predmety Sj M Cj F Ch Geo/Z D Bio/Pr 

5.ročník         

6.ročník         

7.ročník  1       

8.ročník        1         2     1         

9.ročník              

Spolu                         

 

S p r á v a n i e  

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov 

/fyz.stav/ 

  13 11 16 12 17 10 11 22 10 

Pokarhanie RŠ                    



Uspokojivé (2)              2         

Menej uspokojivé (3)            1   

Neuspokojivé (4)          

 

 

D o ch á d z k a  

 

Vymeškané  

hodiny 

Celkový 

Počet 

Priemer  

na žiaka 

Z toho 

neospr. 

Priemer  

na žiaka 

 

Roč. 1 -4 

   
 
1111 

   

   21,36 

      

0 

 

0 

 

Roč. 5 – 9 

 

2705  

    

38,1 

    

0  

 

0         

 

Spolu 

  

3816    

   

31,28 

        

0 

      

0 

 

I.  polrok   2012/2013 

 

Počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel :       

 

1.ročník 

   13 

 

Počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel s vyznamenaním : 

 

 

2.ročník 3.ročník 4.ročník 

11    14   8 

 

Sumárny počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel s vyznamenaním v 2. – 

4.roč. :33 

 

Počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel veľmi dobre: 



 

2.ročník 3.ročník 4.ročník 

0      2      4 

Sumárny počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel veľmi dobre v 2. – 

4.roč. :6 

 

 

Počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel s vyznamenaním : 

 

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

   12     3       1       3        3 

 

Sumárny počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel s vyznamenaním v 5. – 

9.roč. :22 

 

Počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel veľmi dobre : 

 

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

   5    1     2     5    2 

 

Sumárny počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel veľmi dobre v 5. – 

9.roč. :15 

 

Počet neprospievajúcich žiakov:  

 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

 0 0 0 0 

 

 

Celkový počet neprospievajúcich žiakov za roč. 1 - 4:0 

 

Počet neklasifikovaných žiakov za roč. 1 - 4:0 

 



Počet neprospievajúcich žiakov:  

 

 

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

0 0 1 2       0 

 

Celkový počet neprospievajúcich žiakov za roč. 5 - 9:3 

 

Počet neklasifikovaných žiakov za roč. 5 - 9:0 

 

1.b/ Prospech, správanie, dochádzka žiakov v druhom  polroku šk. 

roka 2012/2013 

Prehľad neprospievajúcich žiakov z jednotlivých predmetov v II. polroku 

školského roka 2012/2013 

 

Predmety Sj M 

1.ročník 0 0 

2.ročník        0         0 

3.ročník        0              0 

4.ročník        0        0 

Spolu       0        0 

 

 

Predmety Sj M Cj F Ch Geo/Z D Bio/Pr 

5.ročník         

6.ročník         

7.ročník         1    

8.ročník        1              1         

9.ročník    1          

Spolu        2         2         

 

 

 



S p r á v a n i e  

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov 

/fyz.stav/ 

  13 11 16 12 17 10 11 22 10 

Pokarhanie RŠ                    

Uspokojivé (2)              1         

Menej uspokojivé (3)            1   

Neuspokojivé (4)          

 

 

D o ch á d z k a  

 

Vymeškané  

hodiny 

Celkový 

Počet 

Priemer  

na žiaka 

Z toho 

neospr. 

Priemer  

na žiaka 

 

Roč. 1 -4 

   
 
1637 

   

   31,48 

      

0 

 

0 

 

Roč. 5 – 9 

 

3919  

    

56 

    

5 

 

0,07      

 

Spolu 

  

5556   

   

45,54 

        

5 

      

0,04 

 

II.  polrok   2012/2013 

 

Počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel :       

 

1.ročník 

   13 

 

Počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel s vyznamenaním : 

 

 

2.ročník 3.ročník 4.ročník 

11    12   7 



 

Sumárny počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel s vyznamenaním v 2. – 

4.roč. :30 

 

Počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel veľmi dobre: 

 

2.ročník 3.ročník 4.ročník 

0      4      4 

Sumárny počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel veľmi dobre v 2. – 

4.roč. :8 

 

 

Počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel s vyznamenaním : 

 

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

   6     3       2       3        3 

 

Sumárny počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel s vyznamenaním v 5. – 

9.roč. :17 

 

Počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel veľmi dobre : 

 

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

   9    1     1     12    1 

 

Sumárny počet žiakov s celkovým hodnotením  prospel veľmi dobre v 5. – 

9.roč. :24 

 

Počet neprospievajúcich žiakov:  

 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

 0 0 0 0 

 



 

Celkový počet neprospievajúcich žiakov za roč. 1 - 4:0 

 

Počet neklasifikovaných žiakov za roč. 1 - 4:0 

 

Počet neprospievajúcich žiakov:  

5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

0 0 1 1   1 

 

Celkový počet neprospievajúcich žiakov za roč. 5 - 9:3 

 

Počet neklasifikovaných žiakov za roč. 5 - 9:0 

 

 

Tabuľka hodnotenia Celoštátneho testovania vedomostnej úrovne 

žiakov základných škôl/ školský rok 2012/2013, podľa údajov 

NÚCEM Bratislava 

 

 

Základná 

škola 

 

Matematika                 

ø počet 

bodov 

Matematika 

       Ø počet 

% 

Slovenský 

jaz.    Ø počet 

bodov 

Slovenský 

jaz. 

     Ø    počet 

% 

 

 

 

     61 

 

    61   

 

   71,20   

 

    71,20    

 

Celoslovenské 

výsledky 

 

    60,07 

 

    60,07  

 

    67,51 

 

     67,51  

 

 

 

 

 



 

Tabuľka vyhodnotenia vzdelávacích poukazov na záujmové vzdelávanie 

v základných školách v školskom roku 2012/2013 

 

Škola Počet vydaných 

VP školou 

Počet prijatých 

VP realizovaných 

prostredníctvom 

CVČ 

   

           % 

       

 123 0 100 

 

 

2. Školské výchovno – vzdelávacie programy pre 1.,2., 3.,4. 

a 5.,6.,7.,8.,9. ročník 

 

ISCED 1 :Časová dotácia ŠkVP  

1.ročník  

Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a lit.      1 

Matematika a práca s informáciami – Inform. výchova              1  

Príroda a spoločnosť – Prírodoveda                         1  

Umenie a kultúra – Výtvarná výchova              1 

Telesná výchova                                   1 

 

2.ročník 

Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a lit.              2 

Matematika                                                                                     1 

Umenie a kultúra – Výtvarná výchova             1 

Telesná výchova                                            1 

 

3.ročník 

Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a lit.               2 

Matematika a práca s informáciami – Matematika              1 

Telesná výchova                                   1 

Výtvarná výchova                                              1 



 

4.ročník 

Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a lit.                                   1 

Matematika a práca s informáciami – Matematika               1 

Príroda a spoločnosť – Prírodoveda                         1 

Telesná výchova                                    1 

Vlastiveda                                                                                         1 

Čitateľská dielňa a tvorivé písanie                                                    1 

 

 

 

ISCED 2 :Časová dotácia ŠkVP  

5.ročník: 

Slovenský jazyk  -1, Anglický jazyk  -1,Biológia- 1, Geografia  -1, Dejepis-1 , 

Pestovateľské práce-1  

6. ročník: 

Slovenský jazyk  -1,  Biológia -1,Dejepis -1,Geografia -1,Informatika- 1, Fyzika -1 

7. ročník: 

Anglický jazyk  -1, Biológia - 1, Matematika- 2, Informatika-1, Svet práce-0,5, 

Technika-0,5 

8. ročník: 

Anglický jazyk  -1,Chémia-1, Biológia – 1, Geografia -1, Občianska náuka-1, Svet 

práce-0,5, Technika-0,5 

9.ročník:Fyzika- 1, Chémia-1, Náboženská výchova- 1, Matematika- 2, Informatika-

1, Výchova umením- 1, Mladý záchranár-1  

 

 

3. Počet pedagogických rád, pedagogických porád a ich zameranie. 

 

27. 08. 2012 – pracovná porada  
 

  Organizácia školského roka2012/2013 ,oboznámenie s POP 
 

   ŠkVP – ISCED 1, ISCED2-tretia rekodifikácia 
 



 prerokovanie a schválenie : plán práce školy, školský poriadok, vnútorný 
poriadok pre zamestnancov, organizačný poriadok 

 rôzne 
 
2) 31. 08. 2012 – pedagogická rada  
 

  kontrola plnenia úloh,   
 

  vyhodnotenie komisionálnych skúšok,  
 

  hodnotenie a klasifikácia v školskom roku 2012/2013, 
 

 BOZP novoprijatých zamestnancov   
 

 Organizačné pokyny k začiatku školského roka 
 

  úlohy na september, schválenie plánu školy  
 

  rôzne.  
 
3) 03. 09. 2012 – pedagogická rada  

 kontrola plnenia úloh na mesiac september, úlohy na september 

  rôzne  

 
4) 01. 10. 2012  – pracovná porada  
 

  kontrola plnenia úloh, úlohy na október,   
 

  rôzne – plenárne rodičovské združenie,   
 
 
5) 01. 11. 2012  – pracovná porada  
 

  kontrola plnenia úloh, úlohy na november,  
 
 
6) 22. 11. 2012  – pedagogická rada  
 

  hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za prvý štvrťrok školského 
roka 2012 /2013 

 
 
7) 03. 12. 2012  – pracovná porada  
 

  Kontrola plnenia úloh, úlohy na december 2012  
 
 



8) 08. 01. 2013 – pracovná porada  
 

  kontrola plnenia úloh, úlohy na január,  
 

  rôzne- lyžiarsky kurz.  
 
9) 24.01.2013 – pedagogická rada  
 

  hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý polrok šk. r. 2012/2013,  
 

  hodnotenie záujmovej činnosti,  
 

  rôzne  
 

10) 04. 02. 2013 – pracovná porada  
 

  kontrola plnenia úloh, úlohy na február,  
 

  rôzne.  
 
11) 04. 03.2013 – pracovná porada  
 

 kontrola plnenia úloh, úlohy na marec,  
 

  Testovanie 9- 2012 
 

  rôzne.  
 
12) 01. 04. 2013 – pracovná porada  
 

  kontrola plnenia úloh, úlohy na apríl,  
 

  Výsledky Monitor 2012 
 

  rôzne.  
 
13) 23. 04. 2013 – pedagogická rada  
 

  hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za tretí štvrťrok školského roka 
2012/2013,  

 

  hodnotenie výsledkov na súťažiach.  
 
14) 02. 05. 2013 – pracovná porada  
 

  hodnotenie plnenia úloh, úlohy máj,  
 

  rôzne.  
 



 
15) 24.06.2013 – pedagogická rada  
 

  vyhodnotenie výchovno- vyučovacích výsledkov za školský rok 2012/2013,  
 

  rôzne.  
 
16) 28. 06. 2013 – vyhodnocovacia porada 
 
 

4. Školská integrácia 

Vyhodnocovacia  správa  o začlenených žiakoch  v školskom roku 2012 - 2013 

V škol. roku 2012/ 2013  bolo k 2.9. 2012   8  začlenených  žiakov.  Rodičia 

začlenených žiakov postupovali podľa platnej  legislatívy, t.j. absolvovali 

psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia na odborných pracoviskách 

CPPPAP v Kysuckom Novom Meste a v Žiline. Po odporúčaní poradne a vlastnom 

rozhodnutí rodičia poslali na riaditeľstvo ZŠ školy v Snežnici žiadosť o integrované 

vzdelávanie. 

1.Ročník: 

Žiak XXX -narušená komunikačná schopnosť, narušený vývin reči na báze 

obojstranného rázštepu tvrdého podnebia, dyslália F 80.0. Žiačka  počas 

pozorovacieho obdobia 1.polrok 2012/2013 postupovala podľa vzdelávacieho 

programu pre deti s NKS, učiteľka postupovala podľa pokynov školského 

špeciálneho pedagóga. Podľa pozorovacieho obdobia hodnotíme postup 

a začlenenie žiačky za vhodný spôsob vzdelávania, potrebuje individuálny prístup 

a naďalej odporúčame integrovanú formu . 

3. ročník: 

Žiak XXX -bola v tomto školskom roku  začlenená a postupovala podľa 

vzdelávacieho programu pre deti so zrakovým postihnutím. Podľa pozorovacieho 

obdobia, ktoré trvalo 1.školský polrok, na doporučenie triednej učiteľky Mgr. Márie 

Ševčíkovej bolo vhodné postupovať podľa pokynov individuálneho vzdelávacieho 

programu. Školského špeciálneho pedagóga a CPPPaP. 

4.ročník: 

Žiak XXX- vývinová porucha učenia – dyslexia, príznaky dysgrafie, rozvíjajúci sa 

synd. ADHD na organickom podklade. Žiak sa vzdelával podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov s vývinovou poruchou učenia a poruchou aktivity a pozornosti. 



Žiak XXX -vývinová porucha učenia, dyskalkúlia, dyslexia. žiačka sa vzdelávala 

podľa vzdelávacieho programu s vývinovými poruchami učenia. V tomto školskom 

roku bola na rediagnostickom vyšetrení v Kysuckom Novom Meste na 

psychologickom vyšetrení. Tam sa potvrdilo mierne pásmo mentálnej retardácie, MR 

variant A. Následne žiačka  bola po odporúčaní na špeciálno-pedagogickom 

vyšetrení na CPPPaP V Žiline J. Vuruma. Poradňa odporučila vzdelávanie podľa 

vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Žiačka je v štádiu 

riešenia. Školský rok ukončila v štvrtom ročníku s poruchou učenia. 

7.ročník 

Žiak XXX-  vývinová porucha učenia –dyslexia. Žiak sa vzdelával podľa 

vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovou poruchou učenia. 

Žiak XXX -vývinová porucha učenia –dyslexia a dysortografia. Žiak sa vzdelával 

podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovou poruchou učenia. 

9. ročník 

Žiak XXX-  vývinová porucha učenia –dyslexia a dysortografia. Žiak sa vzdelával 

podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovou poruchou učenia. Žiak bol na 

rediagnostickom vyšetrení v Kysuckom Novom Meste, škola dostala pokyny, podľa 

ktorých sa má postupovať v 9. Ročníku na monitore. Na konci školského roka 

neprospel z matematiky. V auguste 2013 bude mať komisionálnu skúšku. 

6. ročník 

Žiak XXX-  narušená komunikačná schopnosť – dyslália multiplex s transferom do 

písania a čítania, porucha učenia v zmysle dysortografie, príznaky dysgrafie. Žiak sa 

vzdelával podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou. 

Všetci rodičia boli informovaní o možnostiach výchovy a vzdelávania dieťaťa, 

t.j. v špeciálnych školách, v špeciálnych triedach alebo integrovanou formou, ďalej 

o výhodách i nevýhodách  jednotlivých typoch vzdelávania. Rovnako boli 

upovedomení o povinnostiach a právach žiaka i zákonného zástupcu. Ďalej riaditeľ 

zdôraznil, že výkonom práv  integrovaného žiaka nemôžu byť obmedzené práva 

ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi  výchovy a vzdelávania. Po riadnom 

prekonzultovaní s rodičmi o daných skutočnostiach podpísali informovaný súhlas 

o  integrovanom vzdelávaní. 

 



Jednotliví učitelia boli poučení o individuálnej práci so žiakmi, ktorí majú 

individuálny vzdelávací plán, tj. sú začlenení. Sú poučení, že majú pracovať podľa 

vzdelávacích programov vydaných Ministerstvom školstva  SR a hodnotiť podľa 

Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami 

učenia v základných a stredných školách č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy, č.:2011-3121/12824:4-921, ktoré schválilo MŠ SR 1.5. 2011, príloha č.2 

-  v triednom výkaze v poznámke sa uvedie: „Žiak postupoval podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho programu a je evidovaný ako integrovaný.“ 

-  v doložke vysvedčenia sa uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu.„  

V tomto školskom roku 2012/2013 sme zorganizovali metodické školenie 

učiteľov na témy: 

1. Dyslexia, dysortografia, dyskalkúli, dysgrafia, NKS – pojmy, prejavy, 

kompenzácia, reedukácia 

2. Klasifikácia a hodnotenie  začlenených  žiakov podľa metodických 

pokynov č.22/2011 pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 

 Pri tvorbe IVP sa spolupodieľa vyučujúci daného predmetu so 

špeciálnym školským pedagógom. Vyučujúci sa riadi pokynmi špeciálneho 

pedagóga, ktorý konzultuje postup s CPPPaP, rešpektuje odporučenia zo 

psychologických a špeciálno-pedagogických   vyšetrení, berie do  úvahy zdravotný 

stav žiaka ( väčšina žiakov má odborné vyšetrenie – neurologické, poprípade 

pedopsychiatrické, očné, ušné...) a individuálne schopnosti  a možnosti. Ďalej 

informuje rodiča, ktorý je s IVP oboznámený a je povinný dodržiavať odporučenia 

učiteľa a špeciálneho pedagóga.  

 IVP  tvoríme každý školský rok a vychádzame s predchádzajúcich 

období. Ak je IVP nesprávne vytvorené...napr. žiak naďalej neprospieva, výrazne 

zaostáva alebo má iné sekundárne ťažkosti v správaní, nedodržiava pokyny a pod., 

triedny učiteľ alebo vyučujúci daného predmetu je povinný informovať špeciálneho 

pedagóga, ktorý prehodnotí spolu s CPPPaP ďalší postup. Je možné urobiť kontrolnú 

diagnostiku a následne upraviť IVP. Za žiadnych okolností nesmie žiak neprospievať 

na základe svojho oslabenia! Nesmie byť za to trestaný napr. zlými známkami. Pokiaľ 

učiteľ – špeciálny školský pedagóg – rodič – žiak, ktorí tvoria spoločný tím plnia 

jednotlivé pokyny, je veľká pravdepodobnosť pre účinnú a efektívnu integráciu. Ak 



sa oslabí čo len jeden článok, poznať to na žiakovom výkone. My ako učitelia 

a odborníci si svoje povinnosti snažíme dodržiavať. Pokiaľ žiak a rodič spomínané 

povinnosti nedodržiavajú, je vhodné uvažovať o zrušení integrácie. Je samozrejmé, 

že rodič tak porušuje práva svojho dieťaťa na výchovu a vzdelávanie. Celú 

problematiku vzdelávania a výchovy začlenených žiakov a žiakov s individuálnym 

prístupom zastrešuje a o jednotlivých krokoch rozhoduje riaditeľ školy.  

Úlohou školského špeciálneho pedagóga je:   

 Spolupráca so špecializovanými zariadeniami 

Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, 

predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP) a výchovným 

poradcom školy. Cieľom spolupráce je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre edukáciu 

žiakov so ŠVVP, a to prostredníctvom terapeutických intervencií, ktorými disponuje 

príslušné poradenské zariadenie. školský špeciálny pedagóg prejednáva vhodnosť 

IVP plánu na príslušné obdobie, konzultuje správnosť a vhodnosť krokov pri edukácii 

, prepracuváva IVP plány podľa dohodnutých spôsobov, ak plán nie je správne 

postavený pre daného žiaka. Chce to stály kontakt so zariadením aj pre servis 

pracovníkov, ako napr. logopéd, tyflopéd, somatopéd a podobne. 

Spolupráca s rodičmi 

- v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom 

individuálne začleneného dieťaťa 

- individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových 

žiakov 

- spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe 

individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu 

- povinnosť plniť ciele , ktoré vyplývajú z integrácie, inak je neefektívna 

Spolupráca s učiteľmi 

- spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe jeho 

individuálneho vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k 

individuálne začlenenému žiakovi 

- priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní 

žiaka v učebnom procese 

- spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na 

individuálne začleneného žiaka 



- poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka 

odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie 

 

 

Práca so žiakmi 

- individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie 

negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovnom 

- vyučovacom procese 

- diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas 

vyučovania 

- špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po 

návrhu triedneho        učiteľa a rodičov 

- zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným 

žiakom 

- priamy vyučovací proces so začleneným žiakom individuálne alebo oddelene 

alebo skupinovo alebo priamo na hodine s ohľadom na preberané učivo 

a individuálne potreby 

Úlohou učiteľa je: 

- spolupodieľať sa vypracovaní  IVP so školským špeciálnym pedagógom  

- pravidelne konzultovať akýkoľvek problém alebo nejasnosť, aby sa tak 

predišlo ďalším ťažkostiam vo vzdelávaní takého žiaka 

- postupovať podľa IVP  - predovšetkým mať pomocný materiál, tj. doplňovačky, 

iná forma testov  - viď. IVP!!! mať pripravené prehľady alebo konzultovať so 

špeciálnym pedagógom o tvorbe takýchto prehľadov,  s nimi môže pracovať 

na hodine stále 

- viesť si záznamy o prospechu žiakov, o jeho postupe, o jeho ťažkostiach, 

príprave na vyučovanie, účasť rodiča na rodičovskom združení 

- hľadať vhodný učebný štýl, doporučiť ho žiakovi 

- hľadať pre neho vhodný spôsob skúšania – ústne či písomne, obe odpovede 

sú rovnocenné 

žiakova odpoveď  s kompenzačnými pomôckami je rovnocenná s odpoveďou 

žiaka bez kompenzačných pomôcok a v žiadnom prípade sa nehodnotí na 

základe porovnania s ostatnými žiakmi v triede. 

 Vypracoval špeciálny školský pedagóg, Mgr. Mihaldová Adriana 



 

5. Zapojenosť a vyhodnotenie projektov. 

V školskom roku 2012/2013 sa naša škola zapojila do nasledovných projektov:  

Projekt č.1: 1.Preventívny program- cesta k emocionálnej zrelosti                             

Projekt realizovala p. učiteľka Mgr. Lenka Trnková. Projekt bol zameraný na 

prevenciu sociálno-patologických javov. Vykonával sa v deviatom ročníku, počet 

žiakov 10, formou besied, kvízov, didaktických a relaxačných hier. Projekt je 

zameraný na prevenciu šikanovania, drogovej závislosti, riešenie konfliktov.  

 Projekt č. 2: Zdravá škola  

Koordinátor projektu : 

Naša škola sa v školskom roku 2012/2013 stala súčasťou celonárodnej siete škôl 

podporujúcich zdravie a zdravý životný štýl. Medzi základné ciele realizácie projektu 

patrí: 

- humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, posilňovanie vzájomnej 

dôvery a formovanie  dobrých medziľudských vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi 

a rodičmi 

- zlepšovanie kvality životného prostredia a formovanie vzťahu k nemu 

- výchova k starostlivosti o zdravie, formovanie zdravého životného štýlu 

 

Humanizácia medziľudských vzťahov je oblasť, kde môžeme urobiť veľmi veľa, 

vytvárať ovzdušie vzájomnej dôvery, pohody, neohrozeného prostredia, prispievať 

k formovaniu sebaúcty, sebadôvery u žiakov, vytvárať príjemnú atmosféru v škole, 

učiť žiakov zvládať stresové situácie, formovať vzájomné vzťahy s dôrazom na 

vzájomnú úctu, dôveru a spoluprácu. K napĺňaniu tohto cieľa prispievajú akcie ako 

Deň narcisov, So zvieratkom v škole, Týždeň modrého gombíka, predaj vianočných 

pohľadníc UNICEF, spoločný výlet pre rodičov, žiakov a pedagógov, atď. 

V tomto školskom roku naše akcie smerovali k tomu, aby žiaci poznávali prírodu, učili 

sa ju vnímať, učili sa skrášľovať životné prostredie, vylepšovali jeho kvalitu, formovali 

svoje pozitívne postoje k nemu. Už tradične sa na škole venovala environmentálnym 

témam pri príležitosti Dňa vody, Dňa Zeme, zbierali sme papier, ekopaky, učili sme 

žiakov k ohľaduplnosti voči životnému prostrediu: projekt Energia v škole, energia 

doma, školská burza „Dajme veciam druhú šancu!...“ 



V rámci ochrany zdravia a výchovy k zdravému spôsobu života sme sa zameriavali 

na zdravú výživu, osobné fyzické i psychické zdravie, prevenciu chorôb, úrazov 

a bezpečnosť, rodinnú a sexuálnu výchovu, primárnu prevenciu drogových závislostí 

a tiež na rozvoj pohybovej aktivity žiakov prostredníctvom týchto aktivít: 

korčuľovanie, plavecký kurz, prevencia proti zubnému kazu pod vedením zubára,  

Svetový deň zdravia, Svetový deň výživy, tvorivé dielne na tému Jedzme zdravo... 

 

 

6.Aktivity školy v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí, 

v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu, správa výchovného poradcu, rozmiestnenie žiakov 

na stredné školy. 

 

Vyhodnotenie činnosti koordinátora prevencie drogových závislostí 

a iných sociálno-patologických javov 

 
Školský rok: 2012/2013 

Koordinátor prevencie: Mgr. Lenka Trnková 

 

September 

Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie  

Spolupráca s triednymi i ostatnými učiteľmi o zapracovanie protidrogovej tematiky do  

svojich TVVP a výchovy k zdravému životnému štýlu 

Oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy a používaní mobilov, návykových 

látok, šikanovaní... 

Ponuka krúžkovej činnosti 

 Semafor – praktické získavanie zručností z oblasti dopravnej výchovy. Aktivity sa 

zúčastnili ročníky 1. až 9. Jednotlivé triedy spolu s triednymi učiteľmi si pripravili 

rôzne výstupy v podobe prezentácií, praktických ukážok dopravných situácií. 

V závere si žiaci nadobudnuté vedomosti overovali prostredníctvom kvízu, ktorý 

pripravili deviataci. 

 



Október  

Nástenka s protidrogovou tematikou – škodlivosť fajčenia  

1. október – Medzinárodný deň starších ľudí – v rámci triednických hodín sme  sa 

zamerali na  zvyšovanie pozornosti voči starším ľuďom 

19. október – Deň zdravej výživy - Do akcie sa zapojili všetky ročníky. Najskôr sa 

v jednotlivých triedach uskutočnila beseda s triednymi učiteľmi. Zároveň si žiaci 

pripravili rôzne ovocné a zeleninové dobroty, ktoré potom prezentovali pred 

ostatnými.  

November 

16. november - Medzinárodný deň tolerancie – beseda, nástenky v triedach 

9. 11. Osvienčim – Žiaci 8. a 9. ročníka s p. uč. Mihaldovou navštívili koncentračný 

tábor v Osvienčime. 

21. 11. Elektronické šikanovanie – Žiaci 5. – 9. roč. sa zúčastnili diskusie na tému 

kyberšikana. Odbornú prednášku viedla pani Dolinajová z CPPaP Kys. Nové  Mesto. 

December 

10. december – Deň ľudských práv- beseda, aktualizácia centrálnej nástenky 

Spolupráca s triednymi učiteľmi, vych. ŠKD, aby upozorňovali  na riziko  pitia 

alkoholu najmä počas vianočných a novoročných sviatkov 

Január 

Koordinácia a spolupráca s pedagógmi, ktorí zapájajú žiakov do školských 

a mimoškolských podujatí 

Aktualizácia nástenky s protidrogovou tematikou – škodlivosť alkoholu a drog 

 

Február 

Valentínska pošta – Aktivity sa zúčastnili žiaci 9. ročníka v rámci triednickej hodiny. 

Cieľom bolo  upevňovanie triednych a medzitriednych vzťahov.  

Marec 

Mesiac knihy – Žiaci druhého stupňa mali na hodinách slovenského jazyka za úlohu 

napísať príbeh, báseň, úvahu na tému „Prečo nebrať drogy.“ Najlepšie práce boli 

vystavené a odmenené. 

21.3. Riziká železníc – V spolupráci s policajným zborom sa uskutočnila prednáška 

na tému „Riziká železníc“, ktorej sa zúčastnili všetky ročníky. 

 

 



Apríl 

12.4. Deň narcisov- V spolupráci s Úniou žien v Kys. Novom Meste sa aj naša škola 

zapojila do projektu v boji proti rakovine. Prispeli sme sumou 88 €. 

19. 4. Deň Zeme – Akcie sa zúčastnili všetky ročníky. Žiaci prvého stupňa zbierali 

odpadky v blízkom okolí školy. Starší žiaci upratovali a upravovali areál školy. 

Máj 

Príprava MDD- Žiaci 8. a 9. ročníka spolu s učiteľmi pripravili pre menších 

spolužiakov  športový poldeň - 31.5. Deti prechádzali rôznymi prekážkami. Po 

absolvovaní všetkých disciplín boli odmenené sladkosťou. 

Jún 

V tomto mesiaci sme zrealizovali naplánované školské výlety 

 

Vyhodnotenie činnosti koordinátora ENV za šk. rok 2012/2013 

Koordinátor prevencie: Ing. Martina Fridrichová 

ENV sa prelína celým výchovno -vzdelávacím procesom a je súčasťou obsahu 

jednotlivých učebných predmetov a venujú sa jej triedni učitelia na triednických 

hodinách i v mimo-školskej činnosti. Na realizácii sa podieľali viaceré vzdelávacie 

oblasti : Príroda a spoločnosť, Človek a príroda, Človek a hodnoty, Človek a svet 

práce, Zdravie a pohyb, Práca s informáciami, Umenie a kultúra. 

Ciele a úlohy ENV boli realizované na hodinách podľa vypracovaných plánov a boli 

pri tom využívané rôzne metódy a formy práce. Okrem základného typu vyučovacej 

hodiny to bolo skupinové vyučovanie, praktické cvičenia, vychádzky a exkurzie, 

spracovanie projektov,  praktické aktivity v prírode zamerané na vylepšenie životného 

prostredia. Z aktivizujúcich metód boli využité rôzne ekohry, relácie ,zbery, besedy, 

súťaže a pod. 

Hlavné témy ENV si žiaci osvojovali na vyučovacích hodinách BIO, Pr, 

GEO,Z,CH,OV a Prv. 

Formou záujmovej činnosti sa poskytla žiakom možnosť poznávať, skúmať a chrániť 

prírodu a životné prostredie. 

Aktivity : 

September : 

V mesiaci september boli do pedagogickej dokumentácie  zapracované úlohy 

z oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci všetkých ročníkov boli oboznámení 



s vnútorným poriadkom školy a boli tiež poučení ako a prečo treba ochraňovať zeleň 

v škole a jej okolí.   

V rámci dňa prvej pomoci učiteľka biológie a učitelia na prvom stupni pripomenuli 

žiakom význam schopnosti poskytnúť prvú pomoc zranenému. Táto téma bola 

rozvíjaná aj v rámci dni ochrany človeka a prírody, ktorého sa zúčastnili všetky 

ročníky. 

     Október:  

V mesiaci október sme si pripomenuli svetový deň zvierat – celý mesiac sa žiaci  na 

jednotlivých vyučovacích predmetoch a v školskom klube venovali téme „ zvieratá 

a ich ochrana“ ( literárne práce, výtvarné práce, pozorovanie zvierat v prírode)  

V rámci hodín pracovného vyučovanie, sveta práce a v školskom klube sa žiaci 

venovali úprave a skrášľovaniu školy a okolia školy. 

Na hodinách výtvarnej výchovy a v školskom klube prevládalo využívanie práce 

prírodných materiálov – gaštany, listy, šípky, kôra stromov a iné. 

Dňa 19.10. sa uskutočnila projektová akcia zameraná na zdravú výživu –Deň zdravej 

výživy. Žiaci všetkých ročníkov si pripravili projekty, ktorými sa prezentovali na 

spoločnej celoškolskej akcii. 

    November:  

V mesiaci november žiaci opäť pracovali s prírodným materiálom a v jednotlivých 

triedach si pripravili výstavku prác z tekvíc. Bola doplnená prácami na papieri, 

básničkami ale aj ochutnávkami jedál z tekvice.  

Na biológii a na prírodovede sa učitelia venovali environmentálnym hrám.  

Žiaci na druhom stupni vyrábali kŕmidlá pre vtáky, ktoré si umiestnili doma 

v záhradách a niektoré v areáli školy. Žiaci 6. ročníka sa aktívne zúčastňujú na 

dokrmovaní vtákov v školskej záhrade.   

December:  

V mesiaci december sa žiaci venovali výrobe ozdobných predmetov hlavne 

z prírodnín a odpadového materiálu, ktorými prispeli na výzdobu školy. Niektoré 

predmety venovali svojim rodičom.  

  Január:  

V mesiaci január žiaci pokračujú s dokrmovaním vtákov, ale aj lesnej zvery(seno, 

jablká, soľ....).  

 



Február:  

V mesiaci február sa žiaci venovali pozorovaniu zimnej prírody. Vychádzky do 

prírody boli organizované triednymi učiteľmi a učiteľkou v školskom klube. Tento 

typ aktivity je u žiakov vždy obľúbený. V tomto období sa venovala aj pozornosť 

prikrmovaniu lesnej zvere a vtáctva.  

Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci vytvárali rôzne práce s environmentálnou 

tématikou, pričom využívali rôzne techniky a rôzne materiály. Práce boli využité 

na estetizáciu školských priestorov. 

Marec:  

V mesiaci marec si žiaci začali zakladať svoje vlastné herbáre, časť rastlín bola 

odfotografovaná a časť usušená a vylisovaná. Po skončení práce si žiaci urobili 

výstavku, aby si svoje práce navzájom porovnali.  

V rámci triednických hodín si žiaci pripomenuli, že 22. marca máme svetový Deň 

vody- básničkami, článkami z novín, výtvarnými prácami...... 

Apríl: 

„Apríl, mesiac lesov“ si žiaci pripomenuli tým, že v školskom klube a na hodinách 

slovenského jazyka tvorili rozprávkové príbehy súvisiace s prírodou. 

„Svetový Deň Zeme“ sme si pripomenuli spoločnou úpravou okolia školy- 

planírovanie pozemku, výsadba zelene, zber odpadkov..... 

Máj: 

Aktivity v mesiaci máj boli zamerané na pohyb v prírode a na čerstvom vzduchu 

a na cvičenie.  

Na hodinách biológie sa žiaci venovali poznávaniu rastlín vo svojej obci. 

Pozornosť bola venovaná aj ich praktickému využívaniu a ochrane.  

V rámci školských výletov sa žiaci oboznamovali s krásami našej vlasti.  



Jún: 

V rámci osláv Medzinárodného dňa detí boli medzi zábavné aktivity zaradené aj 

hry a súťaže s environmentálnou tématikou. 

Pokračovalo sa  v školských výletoch zameraných na poznávanie kultúrnych 

a prírodných krás našej vlasti 

Rozhlasovým vysielaním sme si pripomenuli svetový Deň oceánov a Deň 

životného prostredia 

 

Naplánované aktivity boli splnené, žiaci väčšinou ochotne plnili stanovené úlohy.  

Vzhľadom na počet žiakov a učiteľov našej školy, však budeme v budúcnosti počet 

aktivít redukovať a prispôsobovať podmienkam školy a jednotlivých predmetov. 

 

 

 
Správa o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2012/2013 

 
I. Oblasť profesionálnej orientácie 

 

V tejto oblasti sme spolupracovali s triednymi učiteľmi a špeciálnym 

školským pedagógom. 

Priebežne sme dopĺňali a upresňovali databázu žiakov využívajúc na to 

programy aSc Agenda a Proforient ZŠ, ktorú sme exporovali na 

spracovanie Školskému výpočtovému stredisku v Liptovskom Mikuláši. 

Dodržiavali sme harmonogram zberu informáciu k prijímaniu uchádzačov 

so základným vzdelaním na denné študium stredných škôl pre školský rok 

2012/2013. 

Zúčastňovali sme sa aj podujatí organizovaných Centom pedagogického – 

psychologického  poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste. 

Jednalo sa o porady výchovných poradcov (25. septembra 2012, 11. 

decembra 2012, 15. novembra 2012 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili 

akcie „BURZA STREDNÝCH ŠKÔL“v Kysuckom Novom Meste. 



14.1. 2013  sme sa zúčastnili šklolenia Šklolská pripravenosť a zápis do 

1.ročníka (CPPPaP KNM). 

V podmienkach našej školy prebehlo aj kariérové poradenstvo pre žiakov 

8. ročníka, ktoré boli zčasti vyhodnotené, kvôli vysokej chorobnosti žiakov. 

Žiaci 9. ročníka boli informovaní o možnostiach štúdia na stredných 

školách, priebežne komunikovali s kariérnym poradcom , informácie taktiež 

hľadali na internete, kde sledovali školy, na ktorých majú záujem študovať 

a sledovalipodmienky prijatia na vybrané školy,vzhšadom na zmenu 

legislatívy oprijímacích pohovoroch. 

II. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s 

výchovnými a vzdelávacími problémami rieši v podmienkach našej 

školy špeciálny školský pedagóg Mgr. Adriana Mihaldová, ktorá o tejto 

činnosti predkladá samostatnú správu. 

Výchovný,karérny poradca: Mgr. Michal Jesenský 

 

Vyhodnotenie činnosti koordinátora pre výchovu k manželstvu 

a rodičovstvu za školský rok 2012 / 2013 

 

S plánom VMR boli vyučujúci oboznámení na začiatku školského roka na 

metodických združeniach. Boli informovaní o témach, s ktorými majú pracovať 

s deťmi na triednických hodinách či formou besied a iných dolu spomínaných aktivít, 

ktoré organizovala Mgr. Mihaldová ako koordinátor. VMR je súčasťou komplexnej 

výchovy žiaka. Venuje sa jej náležitá pozornosť vo viacerých vzdelávacích oblastiach 

i v jednotlivých predmetoch  i v mimoškolskej činnosti. Všetci vyučujúci vhodnými 

formami a metódami vysvetľovali postoje k bezpečnému správaniu sa v otázkach 

prevencie AIDS a sexuálneho zneužívania detí, založenie rodiny v dospelosti , vzniku 

a vývoja ľudského jedinca v láskavom prostredí. Učitelia viedli žiakov k tomu , aby 

vyjadrili svoje názory k rozličným situáciám a prejavom intolerancie, napr. alkohol a 

drogy, vzťahy rodičov a detí v puberte, pedofília, nástrahy číhajúce na internete  

apod. .Všetky informácie sprostredkované žiakom boli primerané veku žiakov na 

riešenie reálneho správania  sa v krízových situáciách .Do plnenia cieľov VMR sa 

zapojili učitelia aj prostredníctvom triednických hodín, kde sa spolu so žiakmi dotkli 

tém ako napr. vzťahy v kolektíve, sebahodnotenie, sebakontrola, trávenie voľného 



času,  šikanovanie, práva dieťaťa  a pod. Výtvarné práce boli hodnotené spoločne 

vyučujúcimi daného predmetu, p. uč. Labudová, Chovancová, Ševčíková, 

Markusová. Najkrajšie práce boli aj odmenené, väčšia časť z nich vystavené na 

hlavnej nástenke našej ZŠ. V rámci mesiaca úcta k starším žiaci nielen sa 

prezentovali svojimi dobrými skutkami, ale aj kultúrnym programom, kde vyjadrili svoj 

vzťah k staršej generácii, piesňami, básňami a teda príjemným kultúrnym 

vystúpením. Rovnako v rámci slovenského jazyka žiaci na 2.stupni tvorili a  písali 

pozdravy. Rovnakým spôsobom sme vyjadrili vzťah k našim matkám prostredníctvom 

kultúrneho vystúpenia v Snežnici. Mladší žiaci na hodinách VV vytvorili krásne 

papierové darčeky. Vianočná besiedka prebiehala v atmosfére, ktorú si vytvorili žiaci 

jednotlivých ročníkov svojim kultúrnym vystúpením spríjemňovali náladu všetkým 

ostatným. Je nutné skonštatovať, že tvorivosti sa hranice nekladú. O tom nás 

presvedčili aj naši žiaci, ktorí si vytvorili svoje programy. Jeden zo zaujímavých bol aj 

týždeň zdravia, počas ktorého sa zapojili žiaci 2.stupňa behom 770 metrov. Je 

vhodné, aby sa takéto aktivity zaradzovali do pracovného týždňa  aj častejšie. Pre 

žiakov to bolo motivujúce a uvoľňujúce. Akákoľvek pohybová aktivita je vždy zdraviu 

prospešná. O tom, aké je dôležité zdravie, sme s mladšími žiakmi sledovali kolekciu 

videonahrávok Bol raz jeden život, po ktorom sa vyučujúci venoval vždy vysvetleniu 

 istých pojmov, ktoré súviseli s prevenciou za zdravie, tj. pohyb, zdravá strava, 

oddych, spánok. Aktivity, plánované prostredníctvom VMR, boli  ukončené školskými 

výletmi a dňom detí. 

 

 7.Účasť pedagogických zamestnancov na vzdelávacích aktivitách. 

 

Pedagogický zamestnanci sa v tomto školskom roku zúčastnili týchto 

vzdelávacích aktivít: 

 

5.9. 2012 -  Mgr.Labudová Zina- Pracovná porada KŠU v Žiline- informácie 

k eduzberu, vzdelávacie poukazy, výkazy škôl 

25.9.- Mgr. Michal Jesenský- stretnutie výchovných poradcov, prezentácia študijných 

a učebných odborov na školách 

10.10. –Mgr.Trnková Lenka stretnutie koordinátorov prevencie sociálno- 

patologických javov, k plánu spolupráce CPPPaP so školami 



29.10.- Mgr. Mihaldová Adriana- KNM – Čítanie správ z odborného  vyšetrenia 

CPPPaP- organizovalo CPPPaP KNM 

20.- 21.11. 2012- Personálne riadenie v škole – Mgr. Labudová, funkčné 

vzdelávanie, MPC Žilina 

21.11.2012- Moderný učiteľ-Ružomberok- Mgr.Jesenský Michal 

11.12.2012- porada výchovných poradcov- Kysucké Nové Mesto – integrácia v ZŠ, 

informácie o odboroch na SŠ, informácie k prijatiu prvákov do ZŠ, org. CPPPa P 

KNM 

14.1. 2013- oddelenie školstva KNM –Metodické pokyny a usmernenia k zápisu 

prvákov do 1.roč.-Mgr.Adriana Mihaldová  

5.- 6.2.- Personálne riadenie v škole – Mgr. Labudová, funkčné vzdelávanie, MPC 

Žilina 

21.5.- operatívne stretnutie riaditeľov ZŠ a výchovných poradcov ZŠ, 21.5.2013 

o 12.00.hod. v Dome kultúry v KNM – zamerané na komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania soc. pat. javov v školskom prostredí 

27.5.- Zina Labudová- informačno- konzultačný seminár „Nový zákon o ochrane 

osobných údajov“- Kysucké Nové Mesto, 

19.6.- porada riaditeľov škôl- zameraná na metodicko organizačné pokyny na školský 

rok 2013/2014 a klasifikáciu žiakov- oddelenie školstva KNM  

15.6.- Mária Ševčíková- záverečné skúšky, obhajoba práce- vzdelávanie učiteľov 

ANJ  

28.6.-Mgr Emil Jaššo- ukončenie vzdelávania Modernizácia vzdelávacieho procesu.  

 

Celoročné vzdelávanie učiteľov: 

p. uč. Jesenský, p. riad. Jaššo- Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ.   

( zo zdrojov Európskeho spoločenstva) 

p. uč. Ševčíková- Rozširujúce/ doplňujúce vzdelávanie učiteľov základných 

škôl v oblasti cudzích jazykov, ŠPÚ Bratislava 

p.Labudová- Funkčné vzdelávanie - organizované MPC Žilina 

 

 



8. Správa výchovného poradcu a rozmiestnenie žiakov na stredné 

školy 

III. Oblasť profesionálnej orientácie: 

V tejto oblasti sme spolupracovali s triednymi učiteľmi a špeciálnym 

školským pedagógom. 

Priebežne sme dopĺňali a upřesňovali databázu žiakov využívajúc na to 

programy aSc Agenda a Proforient ZŠ, ktorú sme exporovali na 

spracovanie Školskému výpočtovému stredisku v Liptovskom Mikuláši. 

Dodržiavali sme harmonogram zberu informáciu k prijímaniu uchádzačov 

so základným vzdelaním na denné študium stredných škôl pre školský rok 

2013/2014. 

Zúčastňovali sme sa aj podujatí organizovaných Centom pedagogického – 

psychologického  poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste. 

Jednalo sa o porady výchovných poradcov. Žiaci 8. a 9. ročníka sa 

zúčastnili 8. ročníka burzy stredných škôl a zamestnávateľov, ktorá sa 

uskutočnila v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. 

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sme zorganizovali dňa 4. februára 2013 

v spolupráci so zriaďovateľom s CPPPaP KNM. 

13. marca 2013 sme podľa platnej legislatívy a usmernení NÚCEM 

zrealizovali Testovanie 9 – 2013 pre žiakov 9. ročníka. 

V podmienkach našej školy prebehlo aj kariérové poradenstvo pre žiakov 

8. ročníka, ktoré bolo vyhodnotené pracovníkmi CPPPaP KNM. 

Žiaci 8. a najmä 9. ročníka boli informovaní o možnostiach štúdia na 

stredných školách, priebežne komunikovali s kariérnym poradcom osobne 

i prostedníctvom informačnej tabule v škole a informácie taktiež hľadali na 

internete, kde sledovali školy, na ktorých majú záujem študovať. 

 

Tabuľka umiestnenia žiakov na stredné školy: 

 

VK Súkromná OA, Ak. vzdel., Jarná 13, ZA 
Obchodná 

akadémia 

DK SOŠ strojnícka, Športová 1326, KNM 
Mechanik 

elektrotechnik 



MK 
Spoj. šk. – org. zl. SOŠOaS, Hlinská 31, 

ZA 
Čašník, servírka 

SK Dopravná akadémia, Rosinská 2, ZA 

Prevádzka 

a ekonomika 

dopravy 

JM 
Spoj. šk. – org. zl. SOŠOaS, Hlinská 31, 

ZA 
Kuchár 

 

NM 

Obchodná akadémia, sv. Tomaša 

Akvinského, ZA 

Obchodná 

akademia 

MP 
Dopravná akadémia Žilina, Rosinská 

cesta 2, ZA 

Autoopravár, 

mechanik 

 

TP 

 

SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, 

ZA 

Mechanik 

počítačových 

sietí 

DR 

 
Súrkomná SOŠ, Seleziánska 18, ZA 

Škola 

podnikania 

MŠ 
Gymnázium Kysucké Nové Mesto, 

Komenského 13 
gymnázium 

 

III. Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s 

výchovnými a vzdelávacími problémami rieši v podmienkach našej 

školy špeciálny školský pedagóg Mgr. Adriana Mihaldová, ktorá o tejto 

činnosti predkladá samostatnú správu. 

vypracoval Mgr. Michal Jesenský 

 

 

9. Mimoškolská činnosť a vyhodnotenie aplikácie vzdelávacích 

poukazov, kultúrnych poukazov. 

Mimoškolská činnosť na našej škole prebiehala formou krúžkovej činnosti. V prvom  

polroku školského roka 2012/2013 na našej škole pracovali tieto krúžky: 

 
 
 
TURISTICKÝ KRÚŽOK - TURz 

 
Mgr. Trnková,Mgr. Rychlá 



 
MLADÍ VÝTVARNÍCI - MVIz 

 
Mgr. Labudová 

 

MLADÝ NOVINÁR- MLNz 
 

Mgr.Mozolová 
 

KRÚŽOK VARENIA A PEČENIA- KVEz           
 
 
Ing. Fridrichová 

 

KRÚŽOK ŠIKOVNÝCH RÚK- KSRz 
 

 

Mgr. Markusová 

 
INTERNETOVÝ KLUB- INKz 

 

Mgr. Jesenský 
 

LOPTOVÉ HRY- LOHz 
 

p. Píschová 
 

ŠACHOVÝ KRÚŽOK SACz 
 

Mgr. Emil Jaššo 

 

POPOLUDNIE S ANGLIČTINOU PSAz 
 

Mgr. Grančičová  
 

RYBÁRSKY KRÚŽOK - RYBz 
 
Mgr.Dušan Jaššo 

 

SVET TVORIVÝCH DETÍ STD 
 
Mgr. Mihaldová Adriana 

 

Vzdelávacie poukazy sme aplikovali  na krúžkovú činnosť, na materiálne vybavenie 

a finančné odmeňovanie vedúcich krúžkov. 

 

 

10.Spolupráca s obecným úradom a inštitúciami v Kysuckom 

Novom Meste( ZUŠ, CVČ ...) 

Spolupráca s obcou bola v tomto školskom roku na veľmi dobrej úrovni. Žiaci sa 

zúčastňovali kultúrnych podujatí organizovaných obcou a naopak obec sa snažila 

pomôcť škole materiálne rôznymi drobnými odmenami, či už pri školských aktivitách, 

alebo aktivitách organizovanými obcou.  

Naša škola spolupracovala aj s CVČ v KNM. Zúčastnili sme sa rôznych športových 

podujatí, ktoré organizovalo CVČ a taktiež sa naši žiaci zúčastnili olympiády 

z anglického jazyka. 

Takisto si veľmi ceníme spoluprácu so ZUŠ v KNM. V tomto školskom roku 

vyučovalo na pobočke 7 pedagógov a zapísaných bolo 58 žiakov. Na pobočke sú 

zriadené odbory: hudobný odbor- klavír, akordeón, flauta, spev , tanečný odbor, 

gitara, spev, keyboard 

              



 

11.Spolupráca s radou školy a so ZRPŠ 

 

Rada školy pri ZŠ Snežnica sa riadi nasledovnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi:  

 Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

poslednou novelou zákona č. 596/ 2003 Z. z., zákonom č. 245/2008 Z. z.  

 Vykonávacím predpisom Ministerstva školstva SR- vyhláška č. 291/ 2004 Z. z.  

 Usmernením MŠ SR zo 14. apríla 2004 k príprave a realizácii výberových 

konaní na obsadenie funkcií riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení. 

Rada školy pri ZŠ s MŠ má po novovytvorení 11 členov. Rada školy sa aktívne 

podieľa na skvalitňovaní výchovno- vzdelávacieho procesu, skvalitňovaní dobrej 

komunikácie všetkých zainteresovaných v tomto procese- vedenie školy, zriaďovateľ, 

zákonný zástupcovia, zamestnanci školy, žiaci a verejnosť.  

Zasadnutia RŠ: 16. 8. 2012 delegovaní poslanci OZ ,20.9. 2012 voľba členov RŠ za 

materskú školu , 27.9. 2012 voľba zástupcov zo strany rodičov, pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov , 22.10 2012 zriadenie Rady školy, 22.10 2012 

ustanovujúce zasadnutie RŠ,29.10 2012 zasadnutie ŠR, 28.11.2012 zasadnutie ŠR, 

12.12. 2012  výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, 4.2. 2013 zasadnutie ŠR 

28.8. 2013 zasadnutie ŠR. Zo všetkých zasadnutí RŠ sú vedené zápisnice. 

 

Spolupráca so ZRPŠ 

V tomto školskom roku sme zaznamenali veľmi slabú spoluprácu s rodičmi. Väčšinou 

sa na rodičovských združeniach zúčastňovali rodičia bezproblémových žiakov, čo nie 

je na prospech pri riešení rôznych problémov práve problémových žiakov. 

Rodičovské združenia boli zvolávané individuálne, podľa potrieb triednych učiteľov. 

 

12.Zviditeľňovanie školy. 

Hádam najlepším spôsobom ako zviditeľniť  našu školu je účasť našich žiakov na 

súťažiach a rôznych kultúrnych podujatiach. V školskom roku 2012/2013 sa žiaci 

našej školy zúčastnili nasledovných súťaží: 

Celoškolská súťaž- PODOBY JESENE- 22.11.2012 



I. stupeň: 1. MIESTO – Mináriková Klára 3.roč.( ježibaba) 

                                               Ševčíková Terézia 4.roč.(jesenná pani) 

                            2. MIESTO – Miriam Řeřábková 4.roč. (ježko) 

                                                   Kubala Matej 2.roč.(pavúky) 

                                                   Mravec Leonard 2.roč  (Slnečnice) 

                            3. MIESTO – Hrušková Paulína 1.roč.(jeseň) 

Skupinová práca- 1. MIESTO - žiaci 1. ročníka 

II. stupeň: 1. MIESTO- Patrik Podolák 8.roč. (jesenná krajina) 

                       2. MIESTO – Drábik Jakub 5.roč. (halloween) 

                       3. MIESTO- Kubalová Laura 5.roč. (halloween) 

Skupinová práca- 1. MIESTO- Labudová J., Podoláková V., Křenková L. 5.roč.  

Celoškolská súťaž- VIANOČNÁ POHĽADNICA-15.12.2012 

III. stupeň: 1. MIESTO – MarkoBeňadik 2.roč. 

                                              AdamLabuda -2.roč.  

                            2. MIESTO – Klára Mináriková 3.roč.  

                                                   Martin Belanec 3.roč.  

                            3. MIESTO – Ivana Pokrivková2.roč.  

IV. stupeň: 1. MIESTO- Labudová Jaroslava 5.roč. 

                       2. MIESTO – Drábik Jakub 5.roč.  

                                              Úkropová Martina 5.roč. 

                       3. MIESTO- Kukučík Martin 7.roč. 

                                            Káčeriková Martina 5. roč. 

 

  PYTAGORIÁDA - 11.12(prvý stupeň) a 12.12(druhý stupeň) 
 
Úspešní riešitelia:        Meno                           Roč. 

                                  Martin Belanec                3 

                                  Ján Fridrich                     5 

                                  Denisa Kopasová            8 

                                  Tomáš Beňadik               8 

                                   Patrik Podolák                  8 

 
 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

14.12.2012- školské kolo 



V kategórii 1.A. -1 žiačka ( 5,6,7 )Kristína Jaššová, na obvodnom kole 7 zo 7 

zúčastnených 

V kategórii 1.B.- súťažilo 5 žiakov 

Umiestnenie: 1.miesto Stanka Wilson 

                       2. miesto Andrea Hlavatá 

                       3.miesto Veronika Káčeriková 

Do obvodného kola, ktoré sa konalo 17.januára 2013 postúpila Stanka Wilson, tu sa 

umiestnila na piatom mieste z 11 súťažiacich.  

 

SÚŤAŽ KRÁSA SLOVA-7.3. 2013 

Zúčastnilo sa 26 žiakov. O poradí víťazov rozhodovala porota v zložení: 

Mgr.Trnková, Ing. Fridrichová, Mgr. Mozolová a p. Pischová. 

Žiaci súťažili v 3 kategóriách v prednese poézie a prózy. 

1. kategória : 2. – 4.roč. 

poézia:                                                                          próza: 

2. miesto – Hlavatá, 2.roč.                                             1. miesto -  Ukropová – 3. roč. 

3. miesto – Mináriková, 3. roč.                                      2. miesto -  Svrčková – 4. roč. 

                                                                                       3. miesto – Ševčíková T.– 4. 

roč. 

2. kategória: 5. – 7. roč. 

poézia:                                                                           próza: 

2. miesto -  Labudová, 5. roč.                                         1. miesto – Bugáňová – 7. 

roč. 

3. miesto -  Moravec, 7. roč.                                           2. miesto – Fridrich – 5. roč. 

                                                                                        3. miesto – Labudová J  -6. 

roč. 

3. kategória: 8.,9. roč. 

poézia: 

2. miesto – Hlavatá – 8. roč. 

3. miesto – Straková – 8. roč. 

Do okresného kola postúpia žiačky Ukropová a Bugáňová. V ostatných kategóriách 

sa porota rozhodla neudeliť prvé miesta.  

Žiaci prežili príjemné popoludnie. Všetci súťažiaci si okrem zážitkov odniesli aj 

drobné darčeky. 



 

Obvodné kolo PYTAGORIÁDA konaná dňa 19.3.2013(prvý stupeň) 

a 20.3.2013(druhý stupeň) 

Kategória                   Meno                      umiestnenie              

P -3                          Martin Belanec           6.-7.(úspešný riešiteľ) 

P- 5                          Ján Fridrich                 14.- 15. (úspešný riešiteľ) 

P-8                           Denisa Kopasová        7. (úspešný riešiteľ) 

 

Celoškolská súťaž- TVORÍME Z ODPADOVÝCH MATERIÁLOV 

1. stupeň:  

1. MIESTO – Terézia Ševčíková, 4.roč.                 

2. MIESTO – práce žiakov 2.roč. 

3. MIESTO – Šmehyl, Labuda P., Labuda J., Belanec, -3.roč.   

2. stupeň: 

1. MIESTO- Labudová Jaroslava, Kačeriková Martina- 5.roč. 

2. MIESTO – skupinová práca 5.roč.  

3. MIESTO- Kukučík Martin 7.roč. 

4.  

19. ročník behu oslobodenia KNM, konaného dňa 30.4. 2013 na futbalovom 

štadióne v KNM 

2. miesto v kategórii najmladších žiakov: MARTINA ÚKROPOVÁ 

3. miesto v kategórii mladších žiakov: FILIP HORVÁT 

Zúčastnení: Barčík, Mihalda, Úkropová, Muzika, Kmecz, Fech, Kukučík, Horvát F., 

Prášek, Kopas, Kubík, Horvát M., Jaššová, Pokrivková K., Labudová J., Kľučiarik P.,  

 

Jednota futbal cup 14.5.2013,Kysucké Nové Mesto 

Zoznam zúčastnených žiakov: 

Beňadik Tomáš,Horvát Martin,Jaššo Boris, Kopas Jakub, Kubík Matej, Majtán Jakub,  

Majtán Martin, Slúčik Martin, Tomáš Jakub, Voštenák Patrik 

Žiaci sa umiestnili na 4 mieste. 

                                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


