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Základné identifikačné údaje 

Názov školy Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín 

 ZŠ s MŠ Andreja Radlinského 

Adresa školy Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín 

Telefón 421/ 43 5885884,  

E-mail radlinskeho@radlinskeho.sk 

WWW stránka radlinskeho.sk, www.facebook.com/radlinskeho/ 

Súčasti školy 
gymnázium,  materská škola -MŠ,  školský klub detí - ŠKD, Centrum voľného 
času - CVČ, zariadenie školského stravovania -ZŠS 

Zriaďovateľ 
Rímskokatolícka cirkev , Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 13, 
053 04 Spišské Podhradie 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón 

Riaditeľ Mgr. Ľudovít Mačor 0911 876 026 

Zástupca riaditeľa školy Mgr. Jana Mešková 0911 498 021 

Výchovný poradca Ing. Lenka Kalužová 043/5885884 

ZRŠ pre MŠ  Otília Jurigová 0944 281 181 

Vedúci vychovávateľ  ŠKD  Mgr. Adriána Laštíková 043/5885884 

Zástupca CVČ Mgr. Adriána Laštíková 043/5885884 

Ekonomický ZRŠ  Mgr. Zita Kampová 043/5885884 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda RŠ, zástupca rodičov ZŠ Mgr. Tibor Koval 

zástupca rodičov MŠ  Mgr. Zuzana Kuhejdová 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Tibor Koval, Mgr. Martin Mydliar 

ostatní zamestnanci Patrícia Hvolková  

zástupca rodičov gymnázia Doc. Marián Kuna, PhD, 

zástupca študentov gymnázia Kristína Farkašová 

zástupca MŠ  Helena Ďaďová 

zástupca zriaďovateľa 
Prof. ThDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. , Peter Vrábel, 
Ing. Mária Pazderová  
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci 

MZ ročníkov 1. – 4. a ŠKD Mgr. Janka Lastičová 

PK slovenského jazyka, ANJ, 
RUJ, NEJ 

Mgr. Mária Luptáková 

PK človek a spoločnosť, človek 
a hodnoty RMK, OBN, GEG, DEJ 

Mgr. Petra Povalová 

PK výchovných predmetov HUV, 
VYV, TSV, THD, SEE 

Mgr. Magdaléna Pilarčíková 

PK prírodovedných predmetov 
MAT, FYZ, BIO, CHE, INF 

Mgr. Zuzana Priesolová 

Údaje o počte žiakov 

ŠKOLA 15.9. 2018 31.8.2019 

počet tried 14 14 

počet žiakov 272 270 

priemer na triedu 19,4 19,2 
 

Pohyb žiakov počas školského roku bol minimálny. 

Zapísaní žiaci do 1. ročníka 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2018: 47 / 20 dievčat – 4 odklady 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15. 9. 2018:  43  / 18  dievčat   

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Do výsledkov prijímacieho konania boli zohľadňované  výsledky Testovania 9  a všetci žiaci, 
ktorí sa hlásili na štvorročné odbory  SŠ robili písomné prijímacie skúšky. Žiaci 9. ročníka boli 
umiestnení do SŠ.  
 
Rozmiestnenie absolventov 2018 /2019 Cirkevná spojená škola, ZŠ s MŠ A. Radlinského, 
Dolný Kubín 
 
8. ročník   
Gymnázium - bilingválna trieda 5-ročná    1/0 
Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 1/0, Timotej Pazdera 
   
9. ročník – 14/4 žiakov    
Gymnázium 2/1 
Gymnázium 4-ročná P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín 2/1, M. Dieška, B. Pšenáková 
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Stredná odborná škola  12/3 
 
SOŠ 5 ročná     4/2 
SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín 

• hotelová akadémia, K.Slamka, P.Kudlová, D.Prídavok, B.Žilincová 
 
SOŠ 4 ročná     7/1 
 
Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš 1/0 

• masér, V.Tokár 

 
Stredná športová škola, Trenčín 1/0 

• športové gymnázium, J.Šimo 

 

Škola úžit.výtvarníctva, Ružomberok 1/1 

• interiérový dizajn, A.Sobčáková 

 

Súkromná SOŠ SNP 1202/14, Dolný Kubín 1/0 

• operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, M.Hunčaga 

 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina 1/0 

• grafik digitálnych médií, M.Kramár 

 
SOŠ Žilina 1/0 

• pracovník marketingu, M.Macek 

 
SOŠ lesnícka, Tvrdošín 1/0 

• mechanizácia pôdohospodárstva, M.Brtoš 

 
 
SOŠ 3 - ročná       1/0 
 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina 1/0 

• autoopravár – mechanik, J.Mikula 

 
 
 
5. ročník  
Gymnázium 8 – ročné  14/6 

• Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Dolný Kubín  13/6 

• Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín   1/0 

 

 

 

Gymnázium 9.roč. S0Š  4ročná SOŠ  3ročná 8roč. gymnázium 

2 11 1 14 
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14% 79% 7% 36% 
 

 
 

 

Klasifikácia tried, Prospech žiakov, Štruktúra tried – I. polrok 

 

Trieda 

Počet žiakov Z celkového počtu 

Zahr. 

Výb. 

žiaci Int.  

Správanie  Pochvaly Napomenutie 

spolu  dievčat PsV PVD P N 1.st 2. st 3.st. 4.st PTU PRŠ NTU PTU PRŠ 

1.A 21 9 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.B 22 9 22 0 0 0 0 21 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.A 22 10 22 0 0 0 0 17 2 22 0 0 0 2 0 0 0 0 

2.B 21 12 21 0 0 0 0 14 1 21 0 0 0 2 0 0 0 0 

3.A 22 12 19 1 1 0 1 7 1 21 0 0 0 1 0 0 0 0 

3.B 22 13 17 4 0 0 1 5 3 21 0 0 0 5 0 0 0 0 

4.A 21 10 21 0 0 0 0 9 3 21 0 0 0 1 0 0 0 0 

4.B 19 11 14 2 3 0 0 3 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.-4. 170 86 157 7 4 0 2 76 11 168 0 0 0 11 0 0 0 0 

5.A 19 9 17 2 0 0 0 5 4 19 0 0 0 2 0 0 0 0 

5.B 20 8 13 5 2 0 0 7 3 20 0 0 0 9 0 0 0 0 

6.A 20 11 3 10 7 0 0 0 3 17 3 0 0 3 0 0 1 0 

7.A 18 9 4 4 9 1 0 2 2 18 0 0 0 2 0 1 2 0 

8.A 11 3 2 2 6 0 1 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.A 14 4 4 2 7 1 0 0 3 13 1 0 0 5 0 3 1 0 

5.-9. 102 44 43 25 31 2 1 15 17 97 4 0 0 21 0 4 4 0 

Spolu 272 130 200 32 35 2 3 91 28 265 4 0 0 32 0 4 4 0 

 

 

 

 

 

Klasifikácia tried, Prospech žiakov, Štruktúra tried – II. polrok 

 

 

Trieda 

Počet žiakov Z celkového počtu 

Zahr. 

Výb. 

žiaci 

Neprospelo 

Int.  

Správanie  Pochvaly Napomenutie 

spolu  dievčat PsV PVD P N SJ M iné 1.st 2. st 3.st. 4.st PTU PRŠ NTU PTU PRŠ 

1.A 21 9 0 0 21 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 

1.B 22 9 0 0 22 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 22 0 0 0 0 

2.A 21 11 21 0 0 0 0 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

2.B 21 12 21 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 

3.A 22 12 21 0 0 0 1 9 0 0 0 3 0 0 0 0 21 0 0 0 0 

3.B 22 14 19 2 0 0 1 5 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

4.A 21 10 21 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 21 2 0 0 0 

4.B 18 11 12 3 3 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

1.-4. 168 88 115 5 46 0 2 81 0 0 0 15 0 0 0 0 112 4 0 0 0 

5.A 19 9 16 1 2 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0 1 0 0 

5.B 20 8 10 5 5 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 7 3 0 1 0 

6.A 20 11 6 5 9 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 20 0 0 0 2 

7.A 18 9 5 4 8 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7 0 1 0 1 

8.A 11 3 3 2 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 2 0 1 
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9.A 14 4 2 4 8 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 14 0 0 2 0 

5.-9. 102 44 42 21 37 1 1 13 0 0 0 18 0 6 0 0 65 3 4 3 4 

Spolu 270 132 157 26 83 1 3 94 0 0 0 33 0 6 0 0 177 7 4 3 4 

 

Dochádzka žiakov za školský rok 2018/19 

Dochádzka žiakov bola kontrolovaná triednymi učiteľmi. V prípade zanedbávania  
školskej dochádzky sme písomne oboznámili rodičov s uvedeným stavom a osobne sme  
s nimi konzultovali opatrenia na zlepšenie kontroly žiaka. 
 

I. Polrok 

Trieda 

Počet žiakov   Vymeškané hodiny 

spolu  dievčat hod.spolu osp. priemer neosp. priemer 

1.A 21 9 659 659 31,38 0 0 

1.B 22 9 909 909 41,32 0 0 

2.A 22 10 648 648 29,45 0 0 

2.B 21 12 648 648 30,85 0 0 

3.A 22 12 657 657 31,29 0 0 

3.B 22 13 716 716 34,09 0 0 

4.A 21 10 948 948 45,14 0 0 

4.B 19 11 796 796 41,89 0 0 

1.-4. 170 86 5981 5981 35,18 0 0 

5.A 19 9 713 713 37,75 0 0 

5.B 20 8 543 543 27,15 0 0 

6.A 20 11 919 919 45,95 0 0 

7.A 18 9 1066 1066 59,22 0 0 

8.A 11 3 664 663 66,30 1 0,1 

9.A 14 4 877 876 62,64 1 0,07 

5.-9. 102 44 4782 4780 46,86 2 0,01 

Spolu 272 130 10763 10761 39,56 2 0,007 

 

II.polrok 

Trieda 

Počet žiakov   Vymeškané hodiny 

spolu  dievčat hod.spolu osp. priemer neosp. priemer 

1.A 21 9 916 916 43,61 0 0 

1.B 22 9 1033 1033 46,95 0 0 

2.A 21 11 602 602 28,66 0 0 

2.B 21 12 935 935 44,52 0 0 

3.A 22 12 587 587 27,95, 0 0 

3.B 22 14 876 876 41,71 0 0 

4.A 21 10 889 889 42,33 0 0 

4.B 18 11 691 691 36,37 0 0 

1.-4. 168 88 6529 6529 38,86 0 0 

5.A 19 9 713 708 37,26 5 0,26 

5.B 20 8 801 801 40,05 0 0 
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6.A 20 11 798 798 39,90 0 0 

7.A 18 9 1035 1035 57,50 0 0 

8.A 11 3 956 950 95,00 6 0,6 

9.A 14 4 1269 1267 90,50 2 0,14 

5.-9. 102 44 5572 5559 54,50 13 0,12 

Spolu 270 132 12101 12088 44,77 13 0,048 

        

Učebné plány 

Hlavnou činnosťou školy je realizácia výchovy a vzdelávania na úseku základného 
(regionálneho) školstva. V školskom roku 2018/19 sme postupovali  podľa Učebných plánov  
č. 398/2001 zo dňa 24. 8. 2001 s platnosťou od 1. 9. 2001, na I. stupni Variant 3 jazykový pre  
1. stupeň cirkevných škôl, na druhom stupni Variant 3 pre 5.- 9. ročník cirkevných škôl. V 1., 
2., 3. a 5., 6., 7. ročníku sme postupovali podľa Inovovaného ŠkVP a v 4.,  8. a 9. ročníku sme 
postupovali podľa starého ŠkVP.  Plnenie učebných osnov bolo priebežne kontrolované v 
súlade s tematickými plánmi. Pri hodnotení prospechu a správania žiakov sme postupovali 
podľa Metodických pokynov na  hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných  škôl  č. 22/2011. 
Výchovy na 1. stupni sme klasifikovali známkou aj rímskokatolícke náboženstvo. Na 2. stupni 
sme klasifikovali všetky predmety okrem hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy známkou.   

Štruktúra tried 

V školskom roku 2018/2019 školu navštevovalo 33 začlenených  žiakov (telesné postihnutie – 
2 žiaci, porucha aktivity a pozornosti – 5 žiaci, poruchy učenia -  16 žiakov, narušená 
komunikačná schopnosť –3, autizmus – 2 žiak, intelektové nadanie- 5 žiaci). Všetci žiaci 
postupovali  podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Všetkým individuálne 
integrovaným žiakom sa venoval špeciálny pedagóg, ale aj ďalším žiakom, ktorým špeciálnu 
pedagogickú starostlivosť odporučilo poradenské zariadenie, školským  špeciálnym  
pedagógom bola poskytnutá reedukácia. Ide o nápravu, precvičovanie, upevňovanie 
a získanie zručností pomocou špeciálno-pedagogických metód. Sú to predmety matematika, 
slovenský jazyk -gramatika, slovenský jazyk - čítanie, slovenský jazyk - sloh, rozvoj 
psychomotorických zručností, rozvoj špecifických funkcií. Činnosť školského  špeciálneho 
pedagóga  v školskom roku 2018/2019 pozostávala z reedukačnej, diagnostickej, 
konzultačnej, prípravnej a terapeuticko – relaxačnej činnosti. Školský špeciálny  pedagóg 
v spolupráci s učiteľmi vyhotovil Individuálne výchovno-vzdelávacie programy (IVVP) pre 
každého integrovaného žiaka. Dohliadol na aktualizáciu správ a odporučení v integračnej 
zložke žiaka. Včas objednal  na reedukačné vyšetrenie do poradenských zariadení.  
 
Zamestnanci ZŠ s MŠ A. Radlinského, Dolný Kubín- školský rok 2018-2019 
 

Vedenie školy Vyučuje 

Riaditeľ školy - Mgr. Ľudovít Mačor  HUV, INF 

Zástupca RŠ pre ZŠ - Mgr. Jana 
Mešková  

l.-4. roč. - MAT 

Zástupca RŠ pre MŠ - Otília Jurigová  učiteľka v MŠ 

Ekonomický zástupca RŠ 
Mgr. Zita Kampová  
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Zástupca RŠ pre CVČ 
Mgr. Adriána Laštíková  

vychov. CVČ 

Vedúca vychovávateľka ŠKD  
Mgr. Gabriela Vrabcová  

vychov. ŠKD 

Trieda Triedny učiteľ Vyučuje 

I. A Mgr. Janka Lastičová  
1.- 4. 
ročník  

I.B PaedDr. Gabriela Strapcová  1.- 4. ročník 

II.A Mgr.  Eva Diešková  1.- 4. ročník 

II.B Mgr. Daniela Krupová  1.- 4. ročník 

III.A Mgr.Tibor Koval   1.- 4. ročník 

III.B Mgr. Marcela Kršková  
1.- 4. ročník 

 
IV.A Mgr. Marcela Machajová  1.- 4. ročník 

IV.B Mgr. Katarína Flajsová  1.- 4. ročník 

V.A Mgr. Anna Špavorová  BIO 

V.B Mgr. Viera Antalíková   SJL, RMK 

VI.A Mgr. Mária Luptáková  SJL, ANJ 

VII. A Mgr. Zuzana Sokolská  GEG 

VIII.A Mgr. Magdaléna Pilarčíková  NEJ 

IX.A Mgr. Juliana Holubová  ANJ 

Ďalší učitelia Vyučuje 

Mgr.  Jana Lonská RUJ 

Mgr. Zuzana Priesolová  MAT 

PaedDr. Renáta Železňáková  DEJ 

Mgr. Katarína Palugová 
 
Mgr. Marianna Kráľová  
(od 8. 4. 2019) 
 

MAT  

Mgr. Katarína Jurášová  ANJ 

Mgr. Jindrich Lonský 
 

TSV 

Mgr. Martin Mydliar 
 

SJL, ANJ 

Mgr. Patrícia Dudášová Harantová SJL. VYV, VUM 
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Ing.  Jana Žatkuliaková 
 

CHE 

Mgr, Ing. Lenka Kalužová 
špeciálna 

pedagogička 

Mgr. Žofia Hutková 
 

Asistent učiteľa 

Mgr. Filip Orlovský RMK 

PaedDr. Augustín Lakoštík RMK 

Mgr. Petra Povalová ANJ, OBN 

do 1. 11. 2018: 
Mgr. Eva Karasová  
od 1. 11. 2018: 
Ing. Peter Truchan - KPČ  
Ing. Stanislav Veselovský - KPČ 

INF 

Mgr. Ľubomír Sahuľ MAT, DEJ 

Ing.Lenka Kovaliková FYZ 

Mgr. Katarína Konečná SJL, RUJ, OBN 

Bc. Alžbeta Chomisteková vychovávateľka 

Katarína Smeets Škvarková vychovávateľka 

Mgr. Magdaléna Suroviaková vychovávateľka 

Helena Ďaďová učiteľka v MŠ 

Milota Orošová učiteľka v MŠ 

Mgr. Mária Beňová učiteľka v MŠ 

Miriam Čabová učiteľka v MŠ 

Mgr. Hedviga Janotíková učiteľka v MŠ 

Bc. Patrícia Ferančíková učiteľka v MŠ 

Anna Ľubeková učiteľka v MŠ 

Prevádzkoví zamestnanci:  

Danica Bridzinská – personálny zamestnanec  
Eva Diškancová - administrat.pracovníčka v škole - kratší prac.čas 
Miroslav Dudžák – školník- údržbár 
Daniela Orolimová – upratovačka v škole 
Margita Babicová – upratovačka v škole 
Mária Franeková – upratovačka v škole 
Kamila Katrenčíková – upratovačka telocvične, kratší prac.čas 
Aneta Krajčovicová - upratovačka v materskej škole 
Helena Laštíková – upratovačka v materskej škole 

Chránené pracovisko: 
Ján Žilinec – informátor, vrátnica 
 
Školská jedáleň:  
Ľubica Valkovičová -  vedúca školskej jedálne;  
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Janka Sokolová – hlavná kuchárka 
Eva Diškancová- administratívna pracovníčka pre MŠ - kratší pracovný čas 
Helena Beňušová - kuchárka 
Kamila Katrenčíková – kuchárka 
Svetlana Berets - kuchárka pre materskú školu 
Viera Urbanová – pomocná kuchárka 
Patrícia Hvolková – pomocná kuchárka 
Anna Matláková - pomocná kuchárka 
Stanislava Kurčinová – pomocná kuchárka pre materskú školu 
Viera Kenderová - upratovačka 
 

Odbornosť vyučovania 1. stupeň 

Predmet  RMK SJL ANJ MAT VLA PDA VYV HUV TEV PVC IFV 

Odbornosť 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Odbornosť vyučovania 2. stupeň 

Predmet  NEJ SJL ANJ RUJ MAT INF DEJ BIO FYZ CHE TSV VYV HUV THD OBN 

Odbornosť 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 100% 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

Dôležitou súčasťou programu našej školy je duchovná a odborná príprava učiteľov. Je 
zameraná na osobnostný a odborný rast. Duchovnú formáciu zabezpečujeme v spolupráci s 
FÚ v D. Kubíne. Duchovné obnovy boli 1-krát mesačne (druhý utorok v mesiaci)  , ktoré viedol 
pán kaplán Mgr. Filip Orlovský a trojdňové duchovné cvičenie sa uskutočnilo 9. – 11. 05. 2019 
v Zakopanom, ktoré viedol Mgr. Filip Orlovský.  Odborná príprava sa realizovala aj v rámci  
pracovných porád a absolvovaním odborných školení a seminárov v priestoroch našej školy 
na Slovensku .   
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Odborná príprava učiteľov v šk. roku 2018/2019 
 

 

 

Vyhodnotenie plánu práce predmetovej komisie telesnej, technickej, výtvarnej, výchovy 
umením, techniky, svet práce a hudobnej výchovy v šk. roku 2018/2019 
 
Telesná výchova: 

P. č. Ďalšie vzdelávanie Organizuje Študujúci 

1.  Čitateľská gramotnosť AV Tatry 
Mgr.Dudášová 

Harantová 

2.  Konferenčný seminár z chémie KU v Ružomberku Ing.Žatkuliaková 

3.  
Školenie vedúcich programu 

DofE 
 

Mgr. Kršková 

Mgr.Palugová 

4.  
Školenie školiteľov 

a hodnotiteľov expedícií DofE 
 

Mgr. Kršková 

Mgr. Sahuľ 

5.  SMART BOOKS KIA MOTORS 

Mgr. Luptáková 

Mgr. Priesolová 

Mgr. Jurášová 

Mgr. Antalíková 

6.  
Inštruktážny seminár KA229-

ERASMUS 

SAAIC (Slovenská 

akadémia pre 

medzinárodnú 

spoluprácu) 

Mgr. Jurášová 

7.  
Školenie vedúcich maturitných 

komisií 
Odbor školstva Žilina 

Mgr. Jurášová 

Mgr. Sahuľ 

8.  
Čitateľská gramotnosť v 

edukácii 
Škola plus Prešov 

Mgr. Luptáková 

Mgr. Jurášová 

9.  Inovatívne metódy v edukácii Škola plus Prešov 
Mgr. Luptáková 

Mgr. Jurášová 

10.  
Finančná gramotnosť pedagógov 

ZŠ a SŠ 
AV Michalovce 

Mgr. Luptáková 

Mgr. Jurášová 

11.  
Moderné prezentačné nástroje v 

edukácii 
MANI KONZULT 

Mgr. Luptáková 

Mgr. Jurášová 

PaedDr. Strapcová 

12.  Myšlienkové mapy v edukácii MANI KONZULT 

Mgr. Luptáková 

Mgr. Jurášová 

PaedDr. Strapcová 

13.  
Multidisciplinárne vzdelávanie :   

šikanovanie 
VPSaR  Mgr. Jurášová 

14.  Predatestačné vzdelávanie KU Ružomberok 

Mgr. Luptáková 

Mgr. Jurášová 

PaedDr. Strapcová 
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Basketbal okresné kolo          1. miesto  
                       regionálne kolo     1. miesto  
                       krajské kolo           2. miesto  
  
Malý futbal  okresné kolo    mladší žiaci        2. miesto  
                                                starší žiaci          5. miesto  
  
Florbal okresné kolo               5.miesto  
  
Cezpoľný beh  okresné kolo   družstvo chlapcov   3. miesto  
                         jednotlivci :  7. Kramár Matej   
                         družstvo dievčat  3.miesto  
  
Streľba zo vzduchovky - okresné kolo starší  žiaci  1.miesto                                    
                           jednotlivci : 2. Hoferica Andrej,3. Babinský Dávid,      

                        
Futsal -   okresné kolo  4.miesto  
  
Stolný tenis – okresné kolo 5.miesto  
  
Vybíjaná žiačky – okresné kolo 6.miesto  
  
Lyžiarsky výcvik  11. – 15. II. 2018  Kubínska hoľa  
  
In-line maratón - kolieskové korčule 14. 6. 2019  
  
 
Výtvarná výchova: 

– Vianočná pohľadnica - trieda 6.A., Z: p.uč. Eva Diešková, T: december 2018 

– Výzdoba školy – jesenná, vianočná, Z: p.uč. Patrícia Dudášová Harantová 

– 8.A (28.5.2019) - návšteva výstavy Stana Lajdu - rekonštrukcia da Vinciho Poslednej 

večere 

− Výzdoba vestibulu Z: Patrícia Dudášová Harantová 

 

Technická výchova: 

− Hovorme o jedle: trieda 6.A, Z: p.uč. Diešková, T: október 2018 

− Technická olympiáda – 29.11.2018 – správa o súťaži v prílohe Z: Augustín Lakoštík  

Výsledky: Základná škola: Gerard Kabát (7.A.) 4. miesto, Barbora Jurincová a Roman 

Benka (obaja 8.A.) 5. miesto 

– Technický šikula – 21.2.2019, Z: Augustín Lakoštík, 3.miesto Roman Benka 
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Hudobná výchova:  

− Súťaž Slávik Slovenska 2018  

Školské kolo T: 28.3.2019   

II. kategória (4.-6.ročník a I. roč. gymnázia)   2. miesto  Lucy Kaščáková 5.B 

 
Hodnotiaca správa – predmetová komisia prírodovedných predmetov 

CSŠ – ZŠ 

 

šk. rok 2018/2019                                                                                 

i-bobor – 12.11.- 16.11. 2018  

Titul úspešného riešiteľa získalo 32 žiakov. Spomedzi nich boli najúspešnejší, a to s plným 

počtom bodov Dávid Pjontek z 5.A (Mgr. Eva Diešková)   

Náboj Junior – 23.11.2018, Trstená (Ing. Lenka Kovaliková) 

družstvo: Timotej Pazdera a Marek Villim (8.A), Michal Stanislav Málik a Viktória 
                  Dudová (III.G) – obsadili  3.miesto 
 
Sezam (priebežne, Mgr. Priesolová) 

Korešpondenčného matematického semináru SEZAM, ktorý vyhlásila Fakulta riadenia 

a informatiky Žilinskej univerzity sa zúčastnil Tadeáš Kurčina (5.A), ktorý bol 

úspešným riešiteľom svojej kategórie.                       

 
Pytagoriáda (Mgr. Zuzana Priesolová) 

 
Matematická olympiáda (Mgr. Zuzana Priesolová)  

 
KLOKAN- medzinárodná matematická súťaž (Mgr. Zuzana Priesolová) 

 
             „Čo vieš o hviezdach“ (Mgr. Zuzana Priesolová) 

 
Projekt RECYKLOHRY – zber vyradených elektrozariadení ( Ing. Žatkuliaková) 

 

Školská záhrada – v rámci projektu Bylinková záhradka – v kompetencii Mgr. Kataríny 

Flajsovej + v rámci hodín Techniky a predmetu Svet práce ( Mgr. Anna Špavorová) 

Festival vedy - Noc výskumníkov – workshop prírodovedných predmetov (Mgr. 

Zuzana Priesolová - 28.9. 2018) 6.A 

 
Čistička odpadových vôd Gäceľ – exkurzia 8.A - 7. 6. 2019, žiaci 8.A triedy mali 

možnosť vidieť spôsob premeny  odpadovej vody na úžitkovú vodu v rekonštruovanej 

ČOV. 
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Týždeň Zeme (Ing. Jana Žatkuliaková, Ing. Lenka Kovaliková – 24.4.2019) - Učiteľky 

z fyziky a chémie pripravili pre mladších žiakov program s názvom  Deň Zeme 

experimentálne,  kde pomocou experimentov žiakom vysvetlili a poukázali na význam 

prírodných zdrojov vody a vzduchu. 

 
V Týždni vedy a techniky – Fyzika trocha inak -  maturanti pre celú školu  14.11.2018 

 
Astronomický seminár 1.3. (Mgr. Zuzana Priesolová marec 2019)  

 
Rozvíjala sa  osvetová, vzdelávacia  a výchovná činnosť detí a žiakov  prostredníctvom 

školských násteniek (zverejňovanie významných dní v mesiaci),  žiackych projektov 

a prezentácií s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo 

udržateľnému rozvoju zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a 

zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti 

separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 

prostredia.  

 
Projektové vyučovanie – INF* 

 
* výsledky súťaží v správach o súťažiach 

 
Príprava testov na prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium ( Mgr. Katarína 

Palugová, Mgr. Zuzana Priesolová, marec 2019) 

 
KOMPARO 9 – testovanie žiakov kvarty (15.11, Mgr. Zuzana Priesolová) 

SR priemer SJL 60,3%, MAT54,8% 
 

              9.A: SJL – 47,1% (percentil 15,5), MAT – 53,1% (percentil 24,7) 
 
Testovanie 5 (21.11.2018, Mgr. Zuzana Priesolová) – výsledky MAT: 

Priemerná úspešnosť SR: 59,3 % 
Priemerná úspešnosť 5.A, 5.B CSŠ: 68,4 % 
 
Testovanie 9 (9.A) – 3. 4. 2019 

 

Priemer v %:  62,39 

Študentka Katolíckej univerzity v Ružomberku Lucia Podstrelená – aktivity na 

hodinách MAT v IV.G – hodnotenie myslenia žiakov v problémových úlohách 

minuloročných Testovaní 9 – v rámci záverečnej práce) – 1.3.2019 

 
V rámci inšpekcie 14.2.2019 na prírodovednú gramotnosť dotazník pre maturantov, 

riaditeľa školy a vedúcu predmetovej komisie 
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Vyhodnocovacia správa činnosti predmetovej komisie pre vzdelávaciu oblasť človek 

a spoločnost,  človek a hodnoty za školský rok 2018 / 2019. 

 

Plán práce na školský rok 2018 / 2019 bol z veľkej časti splnený. Učivo bolo odučené 

podľa tematických výchovno – vzdelávacích plánov. Všetci žiaci boli klasifikovaní a postupujú 

do ďalšieho ročníka. 

Uskutočnili sa nasledovné aktivity: 

DEJEPIS 

 

Predmetové súťaže: 

● Dejepisná olympiáda - školské kolo – 12.12. 2018 – zúčastnili sa Peter Tišťan , Marek 

Dieška,  Ema Diešková, Ľubomír Zanovit (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

● Dejepisná olympiáda - okresné  kolo – 14.2.2019 - reprezentácia žiakmi: Peter Tišťan (6.A), 

Marek Dieška (9.A) (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

●  Medzníky 2. svetovej vojny - regionálne kolo dejepisnej súťaže - 11.4.2019 - Marek Dieška 

(9.A) sa umiestnil na 3. mieste (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková)  

 

Projektové práce: 

v 1.polroku: 

● 5.A, 5.B - Projektové vyučovanie „Ako sa zmenšoval svet“– november 2018 (zodp. Mgr. 

Anna Špavorová) 

● 6.A - individuálne projekty: pravek,  tvorivá dramatika: pravekí lovci,  skupinová projektová 

práca: pyramídy,  triedna súťaž: Staroveké Grécko (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

● 7. A  - individuálne projekty: Veľká Morava,  skupinová projektová práca: Cyril a Metód, 

Čítame literárnohistorické pramene: Poslovia slova (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

● 8.A - individuálne projekty: Veľká francúzska revolúcia, priemyselná revolúcia, skupinová 

projektová práca: Revolučný rok 1848 a Slováci, 3. generácie národného hnutia, skupinová 

práca: Matica slovenská(zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

● 9.A - individuálne projekty: 1. sv. vojna a Slováci, Čítame literárnohistorické pramene: 

Zápisky vojaka z 1. sv. vojny (Činčurák), Mengeleho dievča, skupinová projektová práca: 1. 

ČSR,filmová hodina s tematikou porušovania ľudských práv: Miluj blížneho svojho, 

koncentračné tábory + diskusie na túto tému - 9.A (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

 

 

v 2. polroku: 

● 6.A - skupinové projekty: Staroveké pamiatky (Grécko, Rím), pexesá na opakovanie 

tematických celkov, individuálne projekty: Rozdelenie stredovekej spoločnosti (zodp. 

PaedDr. Renáta Železňáková) 
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● 7.A - individuálne projekty: Stredovekí panovníci, skupinová projektová práca: Zámorské 

objavy (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

 ● 8.A - individuálne projekty: Rakúsko-uhorské vyrovnanie, priemysel na Orave, skupinová 

práca: Pexesá z tematických celkov na opakovanie (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

● 9.A - individuálne projekty: Atómový a kozmický vek, Nacizmus a strata ľudskosti (zodp. 

PaedDr. Renáta Železňáková) 

 

Podujatia (triedne, celoškolské): 

● Čítame literárnohistorické pramene v 9.A: Mengeleho dievča – priebežne počas šk. roka 

(zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

● Diskusia o porušovaní ľudských práv v 9.A – priebežne počas šk. roka - predchádzalo jej 

sledovanie videa s tematikou porušovania ľudských práv: Miluj blížneho svojho, 

koncentračné tábory (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

● Exkurzia do Etnografického múzea v Martine pre žiakov 7.A – 11.4.2019 (zodp. PaedDr. 

Renáta Železňáková) 

● Exkurzia do Múzeua holokaustu v Seredi ako súčasť výhry v súťaži Medzníky 2. svetovej 

vojny – 9.A – 21.5. 2019 (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

● Exkurzia do Štátneho múzeaAuschwitz-Birkenau v Osvienčime pre žiakov 9.A – 20.6.2019 

(zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

● Výchovný koncert – 10.10.2018: Interaktívny hudobný koncert „Generácia XYZ“, sa venoval 

pálčivej problematike extrémizmu a radikalizácii mládeže. Hlavnými hrdinami sú boli chalani, 

ktorí motivujú mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry. 

Národ, ktorý nepozná svoju históriu, opakuje závažné chyby, ktoré vedú k znepokojujúcim 

javom. Tými sú rasizmus, intolerancia, extrémizmus a radikalizácia mládeže. Generácia XYZ 

študentov previedla najzaujímavejšími faktami našej histórie až po súčasnosť – vznik 

Slovenska, život v období socializmu, slovenské osobnosti, globalizácia, extrémizmus. 

Predstavenie zaujalo najmä vďaka hravým vizuálnym animáciám premietaným na zadnej 

projekcii. (zodp. všetci vyučujúci – celoškolská aktivita pre 2. stupeň)  

● Putovná výstava „Anna Franková“-  22. 3. - 27. 3. 2019 žiaci 9. A navštívili putovnú výstavu 

„Anna Franková: Nechajte ma byť takou, aká som“, ktorú zorganizoval Dom Anny Frankovej v 

Amsterdame v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a Obchodnou akadémiou v Dolnom 

Kubíne. Výstavou nás previedli žiačky Obchodnej akadémie, ktoré pútavým spôsobom svojim 

rovesníkom priblížili problematiku holokaustu, život Anny Frankovej, ale venovali sa aj 

prítomnosti, pretože diskriminácia, nedodržiavanie ľudských a občianskych práv je súčasťou 

života ľudí aj v súčasnosti. Práve prepojenie minulosti a prítomnosti predstavuje výrazný 

emocionálny aspekt vo výchove mladých ľudí k tolerancii.(zodp. PaedDr. Renáta 

Železňáková) 

●  Celoškolský workshop pre žiakov pod názvom „Diskriminuješ? Nie!!!“ - 24. 6. 2019. Na 

hodinách dejepisu sa počas niekoľkých hodín zorganizoval a pripravil celý priebeh akcie. 

Žiaci  5. až 9. ročníka ZŠ absolvovali teoretickú časť o diskriminácii, jej histórii a prejavoch, 

ako aj možnostiach boja proti nej. Nechýbal ani súťažný kvíz. V druhej časti žiaci hrali nórsky 

šach, hľadali krajiny na mape sveta, priraďovali pozdravy v rôznych jazykoch, kreslili svoje 
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predstavy tolerantného správania, písali, aké pocity prináša pre človeka tolerancia/ 

netolerancia a ochutnávali jedlá z rôznych kútov sveta. Oficiálne vyhodnotenie akcie 

prebehlo 26. 6. 2019. Zo základnej školy boli najúspešnejšími triedami 5. A , 5. B a 9. A. 

(zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

●  Súťaž pre žiakov „Testujeme svoje vedomosti z histórie“: Od najmladších žiakov druhého 

stupňa po tých starších si počas marca a apríla 2019 otestovali svoje vedomosti z rôznych 

historických období a udalostí, či to bol staroveký Rím, Grécko, zámorské objavy alebo druhá 

svetová vojna. Žiaci v družstvách súťažili v štyroch disciplínach – historický čas, historický 

priestor, historické súvislosti a historická geografia. Aj takouto cestou sa snažíme u našich 

žiakov budovať ich historické povedomie, ktoré neznamená súbor namemorovaných rokov, 

ale orientáciu v historickom čase a priestore a chápanie historických súvislostí s odkazom na 

súčasnosť. (zodp. PaedDr. Renáta Železňáková) 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

 

● Beseda o ľudských právach pre triedu 6.A – 8.11. 2018 – besedu viedla Mgr. Miriam 

Kazimírová z Oravskej knižnice (zodp. Mgr. Petra Povalová) 

● „Namaľuj svoje práva“ v triede 6.A – 15.11. 2018 - spojené s výstavkou žiackych prác 

(zodp. Mgr. Petra Povalová) 

● Projektové vyučovanie „Zdravý životný štýl“ v 7.A – november 2018 (zodp. Mgr. Petra 

Povalová) 

● Projektové vyučovanie „Tvorba vlastného podnikateľského plánu“ v 9.A – január 2018 

(zodp. Mgr. Petra Povalová) 

● Projektové vyučovanie „Moja obec a môj región“ v 6.A – január 2019 (zodp. Mgr. Petra 

Povalová) 

● Kúzelník z Auschwitzu – 8.4.2019 – podujatie v rámci prevencie intolerancie, extrémizmu. 

Mgr. Miriam Kazimírová z Oravskej knižnice žiakom 7.A priblížila obdobie holokaustu 

prostredníctvom príbehu Kathy Kacerovej Kúzelník z Auschwitzu – príbehu 14-ročného 

chlapca Wernera, ktorého nacisti odlúčia od rodiny a skončí v koncentračnom tábore 

Auschwitz. Na záver stretnutia sa diskutovalo o tom, ktoré ľudské práva u hrdinov z 

prezentovaných príbehov boli porušené. (zodp. Mgr. Petra Povalová) 

●Stop rasizmu – marec/apríl 2019 -  preventívne aktivity na hodinách OBN v 7.A, prevencia 

intolerancie v rámci témy Sociálne problémy, tvorba plagátov k téme (zodp. Mgr. Petra 

Povalová) 

●Projektové vyučovanie na tému Dobrovoľníctvo a charitatívne organizácie v 7.A – máj 2019 

(zodp. Mgr. Petra Povalová) 

●Olympiáda ľudských práv pre základné školy – školské kolo (nepostupová súťaž, ale 

odporúčaná v POP) – 4.6.2019 - cieľová skupina: 8.A, zúčastnilo sa 8 žiakov, zo ZŠ bol 

najúspešnejší bol Timotej Pazdera (zodp. Mgr. Petra Povalová) 

  

GEOGRAFIA 
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● Exkurzia do planetária v Žiari nad Hronom - 5.A.,5.B - 12.11.2018 (zodp. Mgr. Zuzana 

Sokolská /rod. Gáborová/) 

● Geografická olympiáda školské kolo– 3.12.2018 - postúpil Martin Koval(zodp. Mgr. Zuzana 

Sokolská /rod. Gáborová/) 

● Geografická olympiáda - okresné kolo – 7.2.2019 – žiak Martin Koval (5.A) bol úspešný 

riešiteľ (zodp. Mgr. Zuzana Sokolská /rod. Gáborová/) 

● Čo vieš o hviezdach - krajské kolo –29.– 30.4.2019  - našu školu úspešne reprezentoval žiak 

Martin Koval (5.A) (zodp. Mgr. Zuzana Sokolská /rod. Gáborová/) 

 

NÁBOŽENSTVO 

 

● 20.9.2018 – literárno - náboženská exkurzia do Krivej, kde sme navštívili bl. sestru Zdenku, 

sv. omša a uctenie si relikvií - triedy – 8.A, 9.A (zodp. Mgr. Viera Antalíková) 

● 27.9.2018 - náboženská exkurzia na Skalku pri Trenčíne, kde sme viac spoznali sv. Andreja-

Svorada a Benedikta. Návšteva starého kláštora, výklad a sv. omša - triedy 5. A, 5. B, dievčatá 

zo 7.A (zodp. Mgr. Viera Antalíková) 

● 24.10.2018 - návšteva domova dôchodcov v starom meste Dolný Kubín v rámci mesiaca 

úcty k starším - dievčatá 7.A (zodp. Mgr. Viera Antalíková) 

● november - získavanie odpustkov za duše v očistci, návšteva cintorína na Bysterci– 8.A, 

9.A, 5.B (zodp. Mgr. Viera Antalíková) 

● 17.1.2019 - beseda s Barborou Koreňovou na tému - osobná viera a dobrovoľníctvo, 

zúčastnili sa triedy – 8.A,  9. A - chlapci aj dievčatá (zodp. Mgr. Viera Antalíková) 

● 24.1.2019 - beseda s Barborou Koreňovou v dialógu s p. učiteľkou Antalíkovou na tému 

čistota, vzťahy, sexualita, zúčastnili sa triedy – 8.A, 9.A chlapci aj dievčatá (zodp. Mgr. Viera 

Antalíková)  

●  Návšteva Čaplovičovej knižnice – beseda a čítanie z Biblie– 24.- 25.10.2018 - 5.A (zodp. 

PaedDr. Augustín Lakoštík) 

●  Biblická olympiáda školské kolo– 29. 1. 2019  (zodp. PaedDr. Augustín Lakoštík) 

• Pravidelná Biblická otázka (zodp. PaedDr. Augustín Lakoštík) 

• Ranné modlitbové stretnutia prispôsobené liturgickým obdobiam (zodp. PaedDr. 

Augustín Lakoštík) 

• Príprava liturgie pri sv. omšiach – čítania  (zodp. PaedDr. A. Lakoštík) 

• Spolupráca s Katolíckou charitou - výroba a pomoc pri predaji medovníkov- pomoc pre 

chudobné štáty  - október 2018 (Mgr. Viera Antalíková ) 

• Návšteva cintorína - počas obdobia Pamiatky zosnulým (zodp. PaedDr. Augustín Lakoštík) 

• Adventné pobožnosti, pobožnosť Sv. rodina hľadá príbytok (zodp. PaedDr. Augustín. 

Lakoštík) 

• Deň sv. Mikuláša  (zodp. PaedDr. Augustín Lakoštík)                                                                             

• Požehnanie tried na nový rok (zodp. p. kaplán Mgr. Filip Orlovský) 

● Beseda na témy „Osobná cesta viery, sexualita a čistota vo vzťahu v manželstve i pred 

manželstvom“ - 26.2.2019 pre chlapcov i dievčatá triedy 9.A a 8.A - s manželmi Alexandrou 

a Patrikom Murínovcami(zodp. Mgr. Viera Antalíková) 
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● Praktická príprava do manželstva: Varíme a pečieme - 12.4.2019 – dievčatá z 8.A, 9.A 

(zodp. Mgr.Viera Antalíková) 

●  Duchovná obnova pre žiakov 8. A – máj 2019 (zodp. Mgr. Filip Orlovský)  

  

• Deň počatého dieťaťa 25.3.2019 - prezentácie, beseda, výroba stužiek(zodp. Mgr. Viera 

Antalíková) 

• Krížová cesta – priebežne v pôstnom období (zodp. Mgr. Filip Orlovský) 

 

 

Vyhodnocovacia správa za šk. rok 2018/2019 predmetová komisia – jazyky (slovenského 
jazyka a cudzích jazykov)  
 

Zloženie PK 

Vedúci PK Mgr. Mária Luptáková (SJL) 

Členovia PK  slovenský jazyk a literatúra cudzie jazyky 

Mgr. Patrícia Dudášová Harantová 
Mgr. Katarína Konečná 
 

Mgr. Juliana Holubová 
Mgr. Petra Povalová 
Mgr. Katarína Jurášová 
Mgr. Jana Lonská 
 

 
 
Súťaže 
 

súťaž/ zodpovedný študent/trieda 
úroveň/ 
umiestnenie 

OLYMPIÁDA V ANJ 
Mgr. Mydliar, Holubová 

E. Diešková, 7.A 
M. Kramár, 9.A 

školské kolo/účasť 
školské kolo/účasť 

II. kategória Próza  
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN Mgr. 
Dudášová 

B. Zoššáková, 5.B 
M. Pazdera 

školské kolo/2. miesto 
školské kolo/3. miesto 

II. kategória Poézia  
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN Mgr. 
Dudášová 

E. Diešková 
M. Kramár, 9.A 

školské kolo/účasť 
školské kolo/účasť 

III. kategória Próza  
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN Mgr. 
Dudášová 

E. Diešková  školské kolo/1. miesto 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN Mgr. 
Luptáková 

S. Strežová, 5.A 
E. Diešková, 6.A 

okresné kolo/účasť  
okresné kolo/účasť 

DILONGOVA TRSTENÁ 
Mgr. Luptáková 

S. Strežová, 5.A 
E. Diešková, 6.A 

celoslovenské kolo/účasť 

 
Aktivity, exkurzie, projekty 
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názov/zodpovedný trieda cieľ a popis aktivity 

Európsky deň jazykov 
vyučujúci cudzích jazykov 

ZŠ Aktivity v jednotlivých triedach 

Vnúčatá starým rodičom ŽŠ príprava programu pre starých rodičov 

LITERÁRNO-GEOGRAFICKÝ 
EXKURZIA 
Mgr. Luptáková 

6.A 
rodný dom súrodencov Rázusovcov, Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

ORAVSKÁ KNIŽNICA A. 
HABOVŠTIAKA 
Mgr. Luptáková 
Mgr. Konečná 

 
 
5.B 
8.A 

program podľa aktuálnej ponuky knižnice 

Kytica vďaky matkám 
vyučujúci podľa tried 

ZŠ príprava programu 

Navrhni si svoje oblečenie 
Mgr. Jurášová 

5.A,5.B 
žiaci si mali navrhnúť oblečenie a popísať ho 
v anglickom jazyku 

Videorecept 
Mgr. Jurášová 

6.A 

žiaci varili jednoduché jedlá v skupinkách, 
následne vytvorili krátke video 
komentované/s titulkami v ANJ, ktoré 
prezentovali na hodine 

Projekt e-twinning 
Mgr. Holubová,  
Mgr. Dudášová 

9.A 

tvorba profilov, videovizitiek, vianočných a 
veľkonočných pohľadníc, videa o škole a o 
meste v anglickom jazyku. 
 

OČKO 
Mgr. Luptáková 

--- školský časopis, 4 čísla 

Storytelling 
Mgr. Jurášová,  
Mgr. Holubová 

5.A,5.B 
práca s jednoduchým príbehom, pracovným 
listom k príbehu, porozumenie súvislého textu  
 

Divadelné predstavenie 7.A 
Traja veteráni  v Slovenskom komornom 
divadle v Martine 

IKT na hodinách 
vyučujúci ZŠ 

ZŠ počas celého školského roka 

Práca s časopisom 7.A priebežne 

Projektové práce na tému Free 
time 

5.A,5.B marec, apríl 

Sme v škole 
žiaci 2. 
stupňa 

projekt zastrešuje Nadácia Petit Academy 

 
 
Výchovno-vzdelávacie výsledky  
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Testovanie 5 

Testovanie žiakov 9. ročníka – priemerná úspešnosť deviatakov našej ZŠ bola 58,33%, tzn. –
2,77% oproti celoslovenskému priemeru, ktorý bol n úrovni 61,1%.  

 

 

Koparo 9 2018/2019  

Zúčastnili sa ho všetci deviataci našej ZŠ. Jeho výsledky sú ťažko porovnateľné 
s celonárodnými, nakoľko komparo riešila iba časť slovenských škôl a žiaci deviateho ročníka 
ho považovali za zbytočné. Naša ZŠ dosiahla úspešnosť 45,14%. 

Testovanie 5 – 5.A, 5.B – bolo úspešné = 5.A dosiahla 61,38%, čo je + 2,98% nad 
celoslovenským priemerom. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a 
literatúry bola 58,4%.11  Žiaci 5.B triedy Cirkevnej spojenej škole dosiahli 63,84%, čo je 
5,44% nad celoslovenským priemerom. Celkovo naša škola dosiahla 62,61%, čo je +4,21%.  

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠSZČ 
 
Hravá angličtina 5.-9. ročník – Mgr. Katarína Jurášová 

Príprava na prijímačky na OG – Mgr. Mária Luptáková – ukončený k 31. 1. 2019 

Mladý redaktor, školský časopis – Mgr. Mária Luptáková 

Príprava na monitor SJL 9 – Mgr. Katarína Konečná – ukončený k aprílu  2019 

 

 

Vzdelávanie členov PK 

 

• Čitateľská gramotnosť v edukácii: Mgr: Patrícia Dudášová, Mgr. Katarína Jurášová, 
Mgr. Mária Luptáková 

• Inovatívne metódy v edukácii: Mgr. Katarína Jurášová, Mgr. Mária Luptáková 

• Finančná gramotnosť: Mgr. Katarína  Jurášová, Mgr. Mária Luptáková 

• Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie prvej 
atestácie: Mgr. Katarína  Jurášová, Mgr. Mária Luptáková 

• II. ATESTÁCIA: Mgr. Patrícia Dudášová (odovzdanie, obhajoba práce), Mgr. Patrícia 

Dudášová (odovzdanie práce) 

• ŠKOLENIE PREDSEDOV  ŠMK A PMK: Mgr. Katarína Jurášová 

 
 

Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2018/2019 

• Výchovný poradca pracoval podľa ročného harmonogramu práce, ktorý obsahuje trvalé, 
priebežné  a terminované úlohy. 

Činnosť výchovného poradcu vychádza z plánu činnosti CPPPaP (Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie) v Dolnom Kubíne, ktorá 

koordinuje činnosť a zvoláva zasadnutia VP: 
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1. Úlohy trvalé, priebežné 

V priebehu celého šk. r. 2018/2019 výchovný poradca aktívne spolupracoval s CPPPaP  
v Dolnom Kubíne,  ale aj s ostatnými poradenskými zariadeniami, s vedením  cirkevnej 
spojenej školy, s triednymi učiteľmi, so školským špeciálnym pedagógom, s ostatnými 
pedagógmi, s koordinátorom protidrogovej prevencie, s učiteľmi občianskej náuky a 
s rodičmi. 

• Zúčastňoval sa porád výchovných poradcov, zabezpečoval prenos informácií 
pedagógom a žiakom, 

• Uskutočňoval proces profesijnej orientácie a voľby povolania žiakov. Sprístupňoval 
všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy na povolanie, 

• Spolupracoval na integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – 
spolupráca so špeciálnym pedagógom, 

• Koordinoval prácu triednych učiteľov pri riešení výchovných problémov, 
sprostredkúval im odborné informácie z odborných seminárov, pracovných porád, 

• Realizoval preventívne aktivity v rámci prevencie nežiadúcich javov, ako sú 
šikanovanie, zvyšovanie násilia, agresivita medzi žiakmi, trestná činnosť – beseda s 
odborníkmi, 

• Podieľal sa na plnení úloh Národného programu boja proti drogám. Uskutočňoval 
náležité opatrenia (podľa potreby) proti šíreniu drog v školskom prostredí,  

• Venoval osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými 
javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a 
vzniku drogovej závislosti. Podieľal sa na aktivitách organizovaných koordinátorom 
protidrogovej výchovy na našej škole, 

 

• Monitoroval zmeny v správaní žiakov a v prípade oprávneného podozrenia 
z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa riešil 
problém v súčinnosti s príslušnými orgánmi,  

 

• Pomáhal deťom v prevencii problémového vývinu, pri voľbe štúdia a povolania i 
v prevencii delikventného vývinu. Poskytoval poradenskú a informačnú pomoc 
žiakom a zákonným zástupcom žiakov, 

 

• Uskutočňoval opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania zo strany 
spolužiakov. V prípade podozrenia spolupracoval s rodičmi žiakov,  

 

• Pri prerokovávaní závažných problémov rokoval s rodičmi žiaka, za prítomnosti 
vedenia školy urobil písomný záznam, 

 

• Zavádzal nové informačné technológie do práce výchovného poradcu, uplatňoval 
individuálny prístup k žiakom, nepodcenoval osobný kontakt a rozhovor v procese 
získavania dôvery žiaka, 
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• V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa podporoval a umožňoval rešpektovanie 
názorov žiakov a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú, 

 

• Prijímal také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s 
ľudskou dôstojnosťou žiaka. Sledoval opatrenia aj ostatných pedagógov na našej 
škole, konzultoval a spolupracovať s nimi pri riešení problémov, 

 

• Pri práci so žiakmi uplatňoval koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy. Vstupoval do 
sveta dieťaťa bez predsudkov, pretože „nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než pocit, 
že ten druhý chápe, že mi rozumie a prijíma ma takého aký som” (M. Zelina). 

 
2. Úlohy termínované  
 
August 

• vypracovaný plán práce činností výchovného poradcu na šk. rok 2018/2019 

a schválený riaditeľom školy, 

 

September 

• aktualizácia počtu integrovaných žiakov –  ku 15. 9. 2018 

• určené konzultačné hodiny VP – pondelok, 

• urobená nástenka s aktuálnymi informáciami pre deviatakov, 

• boli zistené záujmy a skoordinované témy besied s koordinátorom pre prevenciu 

a zástupcom školy, 

• sledovaná tvorba individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP – 

v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, triednymi a ostatnými pedagógmi, 

• 18. 9. 2018 zber údajov žiakov piateho ročníka pre „Testovanie5“ a jeho odoslanie do 

školského výpočtového strediska Liptovský Mikuláš, 

• bol zavedený Denník výchovného poradcu a pravidelne zaznamenávané záznamy 

o činnosti VP, 

Október 

• zber záujmu žiakov o SŠ – rozhovory so žiakmi, konzultácie s triednymi učiteľmi 8., 9. 

roč.- práca s programom Proforient, zber informácií a údajov do ŠVS Liptovský 

Mikuláš, 

• prebehli triedne aktivity s kolektívmi II.G triedy v CPPPaP Dolný Kubín – 3.10.2018  

• konzultácie so žiakmi 9. ročníka o výbere povolania, 
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• 9. 10. 2018 porada výchovných poradcov pre základné a stredné školy okresu Dolný 

Kubín, oboznámenie s ročným plánom akcií 

• 10.10.2018 sa uskutočnil výchovný koncert – „Môj malý svet“ pre žiakov  1. stupňa a 

„Generácia XYZ“ pre 2. stupeň a gymnázium zabezpečený organizáciou Letart 

• 10.10.2018 v spolupráci CPPPaP Dolný Kubín riešenie výchovných problémov 

v triedach 9.A a IV.G, 

• v rámci programu „Proforient“ zozbierať všetky potrebné materiály a prihlášky žiakov 

9. ročníka do  celoplošného testovania deviatakov, zvlášť pre žiakov so ŠVVP, 

• informácia  žiakov 8. ročníkov o profesionálnej orientácii – bilingválne gymnáziá, 

• doplnenie prvotného zberu informácií o deviatakoch, doplnenie zberu o  novom 

záujme žiakov do programu Proforient,  

• 16.10.2019 návšteva CPPPaP – trieda 6.A, 

 

 

November 

•     individuálne konzultácie s rodičmi o výchovných a vzdelávacích problémoch žiakov, 

•     vyhotovenie štatistík o záujme žiakov o štúdium na SŠ a vyhotovenie zostáv pre zber 

nových informácii,  

•     7.11.2019 Burza stredných škôl (prezentácia SŠ zo ZA kraja) organizovanou CPPPaP 

Dolný Kubín v MsKS, účasť žiakov  9. A,  

•     príprava a realizácia „Testovania 5“ žiakov 5. ročníka 21. 11. 2018, 

•     zhodnotenie vzdelávacích a výchovných výsledkov žiakov na hodnotiacej 

pedagogickej rade – 26. 11. 2018, 

•    prihlásenie žiakov 9. A na „Testovanie 9“  29. 11.2018, 

•    prihlásenie žiakov IV.G na „Testovanie 9“ 29.11.2018,  

• prebiehali dni otvorených dverí pre žiakov deviateho ročníka v stredných školách, 

 

December 

• zaslanie 1. zberu informácií exportu z Proforientu do ŠVS - 4. 12. 2018, 

• stretnutie výchovných poradcov s riaditeľmi SŠ  – 4. 12. 2018, 

• 4. 12. 2018 prebiehali vo všetkých triedach triedne rodičovské stretnutia formou 

konzultácií, 
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• v rámci zdravotného životného štýlu 1. stupeň ZŠ ukončil projekt „Hovorme 

o jedle“ 

 

     Január 

• v spolupráci s CPPPaP sa uskutočnilo v 1.ročníku testovanie čitateľskej gramotnosti 

a telesných zručností 

• 17.1.2019 - beseda „Dobrovoľníctvo a osobná viera.“ 8.A, III.G, IV.G, 

• 24.1.2019 Beseda „Čistota, vzťahy, láska, sexualita.“ B. Koreňová  8.A, III.G, IV.G, 9.A, 

•     zhodnotenie vzdelávacích a výchovných výsledkov žiakov na polročnej hodnotiacej 

porade  za 1. polrok šk. roka 2018/2019 – 28. 1. 2019,  

• pohovory s rodičmi žiakov s výchovnými problémami, 

• vyhodnotenie individuálnych vzdelávacích programov integrovaných žiakov, 

 

     Február 

• 11.2.2019 navštívila trieda III.G – aktivity v CPPaP  

• zber a odoslanie informácií export  9. ročníka o SŠ, polročné známky -  20. 2. 2019, 

• odoslanie prihlášok žiakov 9. A a 8. A triedy  na bilingválne gymnáziá a stredné školy 

s talentovou skúškou - 20. 2. 2019,  

• rodičovské spoločenstvo s rodičmi 9. A triedy, informácie o výbere stredných škôl 

podávaní prihlášok a prevzatí zápisných lístkov – 25. 2. 2019 

• 26.2.2019 beseda „Ako nájsť hranice v čistote vzťahu“ III.G, IV.G, 8.A a 9.A s manželmi 

Murínovcami 

• 28.2.2019 „Triedna skupina“ – návšteva CPPPaP IV.G   

 

 Marec 

• 12.-14.3.2019 sa uskutočnila PFEČ a PFIČ MS 2019 

• príprava prihlášok do SŠ konzultácie s  rodičmi a žiakmi,   

• výroba bielych stužiek  – Deň počatého dieťaťa, 

• porada výchovných poradcov v CPPPaP Dolný Kubín 26. 3. 2019, 

• Deň otvorených dverí pre materské školy, pripravila ZŠ 29. 3. 2019, 

• tlač, podpísanie prihlášok a zápisných lístkov žiakom 9. A, 5. A, B triedy na stredné 

školy a 8-ročné gymnáziá, 
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   Apríl 

• príprava a uskutočnenie „Testovania 9“ žiakov 9. A triedy – 3. 4. 2019, 

• riešenie vzdelávacích a výchovných.  problémov žiakov na ¾ ročnej klasifikačnej 

porade – 8. 4. 2018,  

• zaslanie exportu informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS LM 

prihlášok a pre SŠ 9. ročník a 8-ročné gymnáziá – 11. 4. 2019, 

• ukončenie projektu „Tehlička“ 2019 – pomoc deťom v rozvojových krajinách , 

• zaslanie  prihlášok žiakov 9. A triedy na SŠ a žiakov 5. A triedy na 8-ročné gymnáziá  

17.4. 2019,   

•    zápis žiakov do 1. ročníka – 15. a 16. 2019, 

•    Deň Zeme - projekt Farby zeme – 8. 4. – 12. 4. 2019 celá škola, 

•    25.4.2019 beseda s lesníkom, 1. a 2. ročník 

 

 
  Máj 

• 13.5. a 16.5.2019  1. a 2. kolo prijímacích skúšok sledovanie pozvánok na PS žiakov 9. 

ročníka, 

• sledovanie prijímania žiakov do SŠ, 

• pomoc s nájdením strednej školy 2 žiakom 9. A triedy kvôli neúspešnosti v 1. kole, 

• vyhodnotenie výsledkov 1. kola prijímacích skúšok, 

Jún: 

• zaslanie prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok na SŠ 2. 6. 2019 – 2 žiaci deviateho 

ročníka, 

• profesijná orientácia so žiakmi 8. ročníka 6.6. 2019 a 21.6.2019 s pracovníčkami 

CPPPaP Dolný Kubín, triedy 8.A a III.G, VII.G 

• 18. 6. 2019 sa uskutočnilo 2.kolo prijímacích skúšok na stredné školy  

• 24. 6. 2019 si študenti VI. G. prednáška pre ostatných študentov školy - akcia pod 

názvom „Diskriminuješ? NIE!“ 

• zhodnotenie vzdelávacích a výchovných výsledkov žiakov na koncoročnej klasifikačnej 

porade šk. roka 2018/2019 – 21. 6. 2019, 

• 26.6.2019 poslané výsledky prijímacieho konania za 2. kolo príslušnému ŠVS 
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• vyhodnotenie výsledkov prijatia žiakov na SŠ, vyplnenie štatistiky pre CPPPaP  

Dolný Kubín 21. 6. 2019, 

• vypisovanie prihlášok na SŠ – ôsmakov do  programu PROFORIENT, prvotný zber 

informácií o záujme na SŠ, odoslanie do ŠVS LM - 28. 6. 2019,  

• vyhodnotenie profesijnej orientácie žiakov 8. A triedy a VII.G -  Mgr. Z. Machajová sa 

presúva na začiatok nového školského roka 

• vyhodnotenie činnosti VP a vyhotovenie koncoročnej správy. 

 

Rozmiestnenie absolventov školy: 

Žiaci v 9. roč. gymnáziá SOŠ  SOŠ-3roč. 8roč. gymnáziá 

14/4 2/1 11/1 1/0 14/6 

 

Žiaci v 8. roč. bilingválne g.  

11/3 1/0 

 

Testovanie9 – 2019               9. A – písalo 14 z 14 žiakov 

 Priemerná 

úspešnosť školy 

Priemerná 

úspešnosť SR 

Rozdiel priem. 

úspešnosti 

matematika 62,39% 61,7% 0,69% 

slovenský jazyk 58,33% 61,1% - 2,77% 

 

 

Testovanie5 – 2018                5. A a 5.B– písalo 36 z 38 žiakov 

 Priemerná 

úspešnosť školy 

Priemerná 

úspešnosť SR 

Rozdiel priem.  

úspešnosti 

matematika 68,59% 59,3% + 9,29% 

slovenský jazyk 62,61% 58,4% + 4,21% 

 
Vyhodnotenie činností špeciálneho pedagóga v šk. roku 2018/2019  

 
Činnosť špeciálneho pedagóga  v šk. roku 2018/2019 pozostávala z: 
 

1. reedukačnej činnosti 

2. diagnostickej činnosti 

3. konzultačnej činnosti 

4. prípravnej činnosti 

5. terapeuticko – relaxačnej činnosti 

 
 

1) Reedukačná činnosť 

 Ide o nápravu, precvičovanie, upevňovanie a získanie zručností pomocou špeciálno-
pedagogických metód. Rozvoj špecifických funkcií, náprava deficitných funkcií potrebných pri 
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správnom čítaní, písaní, počítaní, cvičenia na tréning pozornosti, posilňovanie sebadôvery, 
individuálne pohovory. 
 

➢ V šk. roku 2018/2019 sa v Cirkevnej spojenej škole Dolný Kubín vzdelávalo formou 

školskej integrácie k 15. 09. 2018 tridsaťpäť  žiakov. Z toho dvadsaťsedem 

integrovaných zdravotne znevýhodnených žiakov a štyria intelektovo nadaní žiaci sú 

žiakmi ZŠ s MŠ A. Radlinského a dvaja intelektovo nadaní a dvaja žiaci zdravotne 

znevýhodnení sú žiakmi Cirkevného gymnázia A. Radlinského. . Na konci školského 

roka (po odsťahovaní a po ďalšej integrácii iných žiakov ZŠ) ich bolo tridsaťsedem. 

 
➢ V  školskom roku 2018/2019 bola reedukácia v rámci vyučovania alebo v rámci 

konzultácií  poskytovaná integrovaným (začleneným) žiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ: 

1. skupina: intelektovo nadaní – 5 žiaci 
2. skupina: vývinové poruchy učenia 16, porucha aktivity a pozornosti 5 = 21 žiakov 
3. skupina: narušená komunikačná schopnosť 3, telesné postihnutie 2 = 5 žiakov          

            4. skupina:  0 žiakov 
5. skupina: autizmus a iné pervazívne poruchy – 2 žiaci 
6. skupina: 0 žiakov 

 
 

2) Diagnostická činnosť 

a) Primárna diagnostika žiackych zručností bola poskytnutá žiakom u ktorých sa 

počas edukácie v šk. roku vyskytli  problémy vo vzdelávaní alebo správaní. Po 

zistení náznakov porúch so súhlasom rodičov boli žiaci 1.  aj  2. stupňa 

základnej školy odporučení a objednaní na diagnostiku do poradenského 

zariadenia. 

b) Diagnostika úrovne čítania žiakov 1. stupňa bola vykonaná na hodinách čítania 

v triedach   

1. ročníka v 2. polroku šk. roka. Po zistení nesprávnej techniky čítania 
u niektorých žiakov v prvom ročníku, prebehla konzultácia s vyučujúcim 
a následne pohovor s rodičmi s odporučením vhodných reedukačných metód 
čítania a nácvik porozumenia. 

 
 
 
 

3) Konzultačná činnosť 

a) Špeciálny pedagóg poskytoval konzultácie učiteľom a rodičom integrovaných 

žiakov a ostatných žiakov. Termíny stretnutí boli pravidelné každý piatok, 

alebo podľa potreby. 

b) Počas šk. roka alebo na konci šk. roka boli organizované stretnutia špeciálny 

pedagóg, triedny učiteľ, vedenie školy, prípadne odborný pracovník 
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poradenského zariadenia a rodič každého integrovaného žiaka, kde boli 

riešené vzdelávacie a výchovné problémy začlenených žiakov, alebo 

zhodnotenie ich napredovania počas školského roka a prijaté opatrenia ku 

edukácii do budúceho školského roka integrovaných žiakov. 

 
 

4) Prípravná činnosť 

➢ Školský špeciálny pedagóg skoordinoval  v spolupráci s triednym učiteľom 

vyhotovenie „ Individuálneho vzdelávacieho programu“ (IVP) pre každého 

integrovaného žiaka. Dohliadol na aktualizáciu správ a odporučení 

v integračnej zložke žiaka.  Objednával  na rediagnostické vyšetrenie 

a diagnostické vyšetrenie do poradenských zariadení, 

➢ Školský špeciálny pedagóg koordinoval prácu  triedneho učiteľa s asistentom 

učiteľa.  

 
 

5) Terapeuticko – relaxačná činnosť 

Tento šk. rok  prebiehala  v rámci časti bežných vyučovacích hodín špeciálneho 
pedagóga s integrovanými žiakmi. 

 
Uskutočnené postupy a aktivity: 
 

➢ V šk. roku 2018/2019  naďalej prebiehala spolupráca so školskými poradenskými 

zariadeniami  so SCŠPP (Súkromným centrom špeciálno – pedagogického 

poradenstva ) Dolný Kubín, CPPPaP (Centrom pedagogicko – psychologického 

poradenstva a prevencie) Dolný Kubín, CŠPP v Námestove, CŠPP v Liptovskom 

Jamníku, SCPPPaP v Tvrdošíne, SCŠPP v Námestove, 

 
➢ V spolupráci s SCŠPP v Dolnom Kubíne sme ponúkli diagnostiku čítania „Čitateľská 

gramotnosť“ žiakom 3. ročníka v januári 2019 (vyhodnotenie v marci 2019) a CPPPaP 

žiakom 1. ročníka v novembri 2018 (vyhodnotenie vo februári 2019), 

 
➢ Zvýšenú starostlivosť šk. špeciálny pedagóg  zameriaval na: 

•  kvalitu čítania a porozumenia čítania v ročníkoch na 1. stupni, 

• dôraznejšiu kontrolu pedagógov v dodržiavaní Metodických pokynov  

č. 22/2011, príloha č. 2 a IVP integrovaných žiakov, 
 
 
Navrhované postupy a aktivity do budúceho šk. roka: 

➢ zabezpečiť v spolupráci s vedením školy školenie odbornou inštitúciou „Porozumenie 

čítania“ pre pedagógov 1. stupňa, 
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➢ zaviesť (návrh, výroba) pomôcok pre integrovaných žiakov. 

 
 

 

Vyhodnocovacia správa 1.- 4. ročníka ZŠ za školský rok 2018/2019 
 
V ročníkoch 1.- 4.  pracoval kolektív v zložení: 
Metodik  MZ - Mgr. J. Lastičová          
Učitelia:  zástupca RŠ  Mgr. J. Mešková, špec. pedagóg Mgr. L. Kalužová, Mgr. Janka 
Lastičová, Mgr. Marcela Machajová, Mgr. Eva Diešková, Mgr. Adriana Laštíková, Mgr. Mária 
Luptáková, PaedDr. Augustín Lakoštík, PaedDr. Gabriela Strapcová, Mgr. Katarína Flajsová, 
Bc. A. Chomisteková, Mgr. Katarína Jurášová, Mgr. Marcela Kršková, , Mgr. Daniela Krúpová, 
Mgr. T. Koval, Mgr. Filip Orlovský 
Vychovávatelia: Mgr. G. Vrabcová, K. Smeets Škvarková, Mgr. G. Vrabcová, Bc. A. 
Chomisteková, Mgr. Magdaléna Suroviaková 
Centrum voľnej činnosti: Mgr. A. Laštíková, 
Asistent učiteľa: Mgr. Ž. Hutková 
 
 
V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili tieto akcie:  
 

1. polrok 
 
SEPTEMBER: 
Mesiac pozdravov- uč. 1. – 4.roč. 
Výzdoba  chodieb – Mgr. J. Lastičová 
Zber papiera- Mgr. M. Machajová (FG) 
3. 9. 2018  - pasovanie prvákov – Mgr. J. Lastičová, PaedDr. G. Strapcová 
24. – 28. 9. 2018 - Jesenné dielne- Mgr. K. Flajsová (FG) 
12. - 13. 2018 - Z našej záhradky - Mgr. K. Flajsová (zdravá strava) 
25. 9.-29. 9. 2018- Plavecký výcvik 3. – 4. ročník -  Mgr. M. Machajová 
Vstupné testy – tr. uč. 1. – 4.roč. 
Oravská knižnica- 1. st. ZŠ 
 
OKTÓBER: 
Mesiac úcty k starším - uč. 1. – 4.roč. 
Výzdoba  chodieb – Mgr. E. Diešková, Mgr. D. Krupová 
11. 10. – 20.10. 2018 - Hovoríme o jedle - Mgr. J. Lastičová (FG) 
      - Netradičné maľovanie – 1. A - Mgr. J. Lastičová 
      - Zdravá pomazánka – krúžok Zdravotník – PaedDr. G. Strapcová 
      - Malí kuchári – 2. B – Mgr. D. Krupová 
      - Výroba klobásy – ŠKD – Mgr. G. Vrabcová 
      - komix Ako sa z mäsa stal rezeň – 4. A – Mgr. M. Machajová 
      - Výstava - VV súťaže, básne, príbehy, recepty – Mgr. J. Lastičová 
                      - otvorenie výstavy spevom – 2. A – Mgr. E. Diešková 
Arriva – Vianočná pohľadnica – VYV súťaž – Mgr. J. Lastičová                                                                  
10. 10. 1018 Školská knižnica – 2. A - Mgr. E. Diešková 
17. 10. 2018 Školská knižnica – 2. B - Mgr. D. Krupová 
18. 10. 2018 Milión detí sa modlí ruženec – p. kaplán Mgr. F. Orlovský 
19. 10. 2018 Šarkaniáda – Bc. A. Chomisteková 
28 .10. 2018 Vnúčatá starým rodičom - Mgr. E. Diešková, Mgr. D. Krupová, Mgr. T. Koval, Mgr. 
M. Kršková, 
25. 10., 26. 10. 2018- Klzisko- 1. - 2. ročník- Mgr. J. Lastičová, PaedDr. G. Strapcová, Mgr. E. 
Diešková, Mgr. D. Krupová 
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Testovanie telesnej výchovy 1. ročníkov – Mgr. J. Lastičová, PaedDr. G. Strapcová 
Oravská knižnica- 1. st. ZŠ 
 
 
NOVEMBER: 
Mesiac poznávania života svätých - uč. 1. – 4.roč. 
Výzdoba chodieb – Mgr. T. Koval, Mgr. A. Chomisteková 
VV súťaž CO-Ochranárik očami detí – Mgr. Lastičová 
Návšteva cintorínu – priebežne – 1. – 4. r. - p. kaplán Mgr. Filip Orlovský, A. Lakoštík 
2. 11.- 16. 11. 2018 - Informatická súťaž i-bobor – Mgr. E. Diešková 
27. 11. 2018 Výroba adventných vencov – Mgr. J. Lastičová, Mgr. A. Laštíková 
28. 11. 2018  posvätenie vencov – p. kaplán F. Orlovský 
Všedkovedko – Mgr. J. Mešková (52 žiakov) 
Klzisko- 1. - 2. ročník- Mgr. J. Lastičová, PaedDr. G. Strapcová, Mgr. E. Diešková, Mgr. D. 
Krupová. 
Testovanie čitateľskej gramotnosti 1. ročníka – CCCP – Mgr. J. Lastičová, PaedDr. G. Strapcová, 
Oravská knižnica- 1. st. ZŠ 
 
DECEMBER: 
Mesiac obdarovávania - uč. 1. – 4.roč. 
2. 12. 2018 Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany- VV súťaž – ocenení 
Tobiáš Janotík zo 4. A - 3. miesto – Mgr. J. Lastičová 
4.12.2018 – 170. výročie P. O. Hviezdoslava – 3. B 
Výzdoba chodieb – Mgr. K. Machajová, Mgr. M. Strapcová 
6. 12. 2018- ŠKD má talent - - Mgr. Vrabcová ŠKD, CVČ 
6.12. 2018 Mikuláš – PaedDr. A. Lakoštík 
15.12.2018  Pečenie oplátok v ŠKD – Bc. B. Chomisteková 
16.- 17. 12.  2018  Matematická súťaž – Pytagoriáda - 3.- 4. roč. - Mgr. J. Mešková 
10.- 14. 12. 2018  Vianočné dielne –Mgr. E. Diešková 
18. - 19.. 12. 2018 Vianočné trhy 
21. 12. 2018 – Biblionár 1. - 4. roč. - PaedDr. G. Strapcová 
21.12.2018 Vianočná besiedka -Vedúca svojho oddelenia ŠKD 
21.12. 2018 Vianočná besiedka pre druhákov - Mgr. J. Lastičová 
22.12. 2018 Vianočná akadémia v MsKS 
Korčuľovanie- 3. ročník- Mgr. T. Koval, Mgr. M. Kršková 
Oravská knižnica- 1. st. ZŠ 
 
JANUÁR: 
Mesiac zdravého životného štýlu - uč. 1. – 4.roč. 
Výzdoba chodieb – Mgr. E. Flajsová, Mgr. A. Kršková 
8. 1. 2019 Požehnanie tried - p. kaplán Mgr. Filip Orlovský 
16.1. 2019 – šk. kolo Hviezdoslavov Kubín- Mgr. K. Flajsová 
Stavanie snehuliaka – všetky oddelenia ŠKD 
25.1. 2019 Deň vitamínov – ŠKD – Mgr. M. Suroviaková 
31.1. 2019 Karneval – K. Smits Škvarková 
Klzisko- 4. r. -  Mgr. M. Machajová, Mgr. K. Flajsová 
Oravská knižnica- 1. st. ZŠ 
 

 
2. polrok 

FEBRUÁR 
5. 2. 2019 A slovo bolo u Boha Michaela Jakubjaková zo 4.A 
19. 2. 2019 Návšteva cukrárenskej výrobne - ŠKD– Mgr. Gabriela Vrabcová 
20. 2. 2019  Otvorená hodina dejepisu – 1.- 4. ročník 
Návšteva CPPP 3. B – Mgr. M. Kršková 
Klzisko 4. A, 4.B – Mgr. K. Flajsová 
Fašiangové štvrtky – Mgr. F. Orlovský 
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Návšteva mestskej knižnice - priebežne 
 
MAREC 
Zbierka Tehlička pre Afriku PaedDr. G. Strapcová – priebežne 
12. 3. 2019 Beseda s knihovníčkou- ŠKD– marec mesiac knihy-  K. Smeets Škvarková 
14. 3. 2019  Pasovanie prvákov za čitateľov – 1. B – PaedDr. Gabriela Strapcová 
26. 3. 2019 Školské brány bez šikany – výstava - ŠKD– Mgr. Gabriela Vrabcová 
21. 3. 2019  Klokan – 1. 2. ročník – Mgr. J. Mešková 
18. 3. 2019 do 21. 3. Týždeň hlasného čítania  - rozvíjanie ČG – Mgr. D. Krupová 
22.3. – 23.3. – 2019 Noc s knihou – Mgr. M. Kršková 
25.3. 2019 Galéria – 4. A – Mgr. M. Machajová 
28.3. 2019 Slávik Slovenska – Mgr. M. Pilarčíková, Mgr. D. Krúpová 
 
29.3. 2019  Deň otvorených dverí pre škôlky - Mgr. J. Mešková, Mgr. J. Lastičová 
Čítanie našim najmenším – medzigeneračné čítanie – rodičia, súrodenci 
Priebežne návšteva Mestskej knižnice 
 
APRÍL   
1. 4. 2019 Noc s knihou – 3. B – Mgr. M. Kršková 
Priebežne návšteva Mestskej knižnice 
8. 4. 2019 Literárna súťaž Mojej matke 2. A – Mgr. E. Diešková 
8.4.- 12. 4.  2019 Farby Zeme – Mgr. J. Lastičová  
9. 4. 2019 Cirkusové vystúpenie Máša a medveď – Mgr. J. Mešková 
10. 4. 2019 Veľkonočná pošta – Mgr. D. Krupová 
10. 4. 2019 Erko tance – Letś dance – Bc. A. Chomisteková 
11. 4., 17. 4.  2019 CPPPaP, knižnica -  Šikana – 1.A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 
15. – 17. 4. 2019 Veľkonočné dielne – Mgr. M. Kršková 
15.-16.4.  prebehol zápis do 1. ročníka - Mgr. J. Mešková, zapísaných bolo 40 detí, z toho sú 5 
odkladov 
23. 4. 2019 Aktivity ŠKD na Deň Zeme – beseda, triedenie odpadu, sledovanie dokumentov- 
Mgr. G. Vrabcová 
24. 4. – 26.4. 2019 čistenie okolia školy – tr. učitelia 
25. 4. 2019 Beseda s lesníkom 1. – 2. roč. – Mgr. J. Lastičová 
25. 4. 2019 Pokusy – 3. A, 3.B – Mgr. J. Žatkuliaková 
25. 4. 2019 Prírodovedná súťaž - - 4. A. 4. B – Mgr. K. Flajsová 
26. 4. 2019 ŠKD – Jumbo aréna Námestovo – Mgr. A. Laštíková 
Ukončenie zbierky Tehlička pre Afriku – vyzbieralo sa  1052,45€– PaedDr. G. Strapcová  
 
MÁJ 
9. 5. 2019 Mc Donald cup   - Mgr. T. Koval 
4. 5. 2019 Komparo 4. ročník, Mgr.M. Machajová, Mgr. K. Flajsová                                  
Priebežne návšteva mestskej knižnice 
15. 5. 2019 Exkurzia na poštu – 2. A – Mgr. E. Diešková 
20.5. 2019 Kytica vďaky matkám – 1. A, 1. B, 2. B, 4. A, 4. B Mgr. J. Lastičová, PaedDr. G. 
Strapcová, Mgr. D. Krupová,  Mgr. M. Machajová, Mgr. K. Flajsová 
21. 5. 2019 Galéria – 4. A - Mgr. M. Machajová 
23. 5. 2019 Slávik Slovenska – Filip Bartoš – 1. miesto, postúpil na krajské kolo 
23.5. 2019 O pohár CSŠ 1.-2. ročník – 3. miesto – Mgr. T. Koval 
24.5. 2019 pohár CSŠ 3.-4. ročník – 1. miesto– Mgr. T. Koval 
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24. 5. 2019  Noc v ŠKD – 2. ročník – Mgr. A. Chomisteková 
27. 5. 2019 Púť pre prvoprijímajúce deti – Klin – Mgr. M. Kršková, Mgr. T. Koval, p. k. F. 
Orlovský 
30. 5. 2019 Vyhodnotenie čistoty tried – 4. B – výherca 4. A – PaedDr. G. Strapcová 
30. 5. 2019 Výtvarná súťaž –„ Moja mama“ Mgr. E. Diešková   
1.ročník: 1.Juditka Bystrianska, 2. Nelka Habláková, 3.Theo Baláž 
2.ročník: 1.Sárka Kramárová, 2. Sofia Balková, 3. Dominika Urbaníková 
3.ročník: 1.Natália Lastičová, 2. Gabika Strapcová, 3. Miriam Valkovičová 
4.ročník: 1.Jakub Feranc, 2. Nikolka Beretsová, 3.Kiara Hubčíková 
 
JÚN 
Oravská knižnica - priebežne 
3. 6. 2019 Miniolympiáda – ŠKD, Mgr. A. Laštíková 
7. 6. 2019 Nocovačka s Laudáto – Bc. A. Chomisteková 
11. 6. 2019 Bojník – divadlo o renesancii – Mgr. J. Mešková 
Matematiská súťaž Maxík – zúčastnilo sa 28 žiakov 2. -4. roč., z toho 10 úspešných riešiteľov, 
18 žiakov malý diplom - Mgr. J. Mešková   
Matematický Klokan – zúčastnilo sa 71 žiakov, z toho 36 žiakov úspešných, 35 diplom 
účastníka.  
6.6. Knižnica - Pasovanie prvákov za čitateľov – 1. A 
10. - 15.6. Škola v prírode 3. A, 3. B– Mgr. T. Koval 
13. 6. Beseda s ochranármi – 3. A, B – Mgr. T. Koval, Mgr. M. Kršková 
13. 6. Výlet Terchová – 3. A, B – Mgr. T. Koval, Mgr. M. Kršková 
14. 6. Dopravné ihrisko – 3. A, B – Mgr. T. Koval, Mgr. M. Kršková 
17. 6. Pečatenie šlabikára – 1. B – PaedDr.. G. Strapcová 
19. 6. ŠKD – Divadlo v MsKS- Mgr. G. Vrabcová 
20. 6. Pečatenie šlabikára – 1. A – Mgr. J. Lastičová 
22.6. Ukončenie zberu papiera. Vyzbieralo sa 17387kg.- Mgr. J. M. Machajová 
25. 6. Didaktické hry - 1. roč. Kuzmínovo, 2. roč. Gäceľ, 3. roč. Gäcel, 4. roč. Srňacie                                                                                 
27. 6. Koncoročná besiedka – vedúce oddelenia 
 
 

Celoročné akcie 
Matematická súťaž- Maxík pre 2.-4. ročník- Mgr. J. Mešková 
Súťaž Všetkovedko- pre 2.-4. ročník- Mgr. J. Mešková 
Zber papiera – Mgr. M. Machajová 
Zdravotnícka súťaž- kontrola čistoty tried a šatní- PaedDr. G. Strapcová 

 
                 Zápis  
- do 1. r.- 16. -17. 4. 2019  zapísaných bolo 40 detí, z toho je 5 odkladov. - Mgr. J. Mešková 
 

   Školské výlety 
1. roč. – Oravský Podzámok                                Mgr. J. Lastičová  
2. roč. – Donovaly                                                Mgr. E. Diešková 
3. roč. – púť  – Klin                                              Mgr. T. Koval 
4. roč. – Bojnický zámok                                    Mgr. K. Flajsová                                  
 

Zapájanie sa do súťaží a projektov  
              Výsledky súťaží 
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Zdravotnícka súťaž- kontrola čistoty tried a šatní- PaedDr. G. Strapcová 
november 2018- Arriva – Vianočná pohľadnica – VV súťaž –Mgr. J. Lastičová 
2. 12. 2018 Záchranár civilnej obrany –Mgr. J. Lastičová 
                - ocenený Tobias Janotík – 4. A 
6.12. 2018 A slovo bolo u Boha – Mgr. M. Machajová  
               – 2. miesto v krajskom kole – Sofia Strežová 4. A 
Vesmír očami detí-  VV súťaž – Mgr. J. Lastičová 
 
Matematický klokan 2018/19– zúčastnilo sa 71 žiakov, z toho 36 žiakov úspešných.  
 

Úspešní riešitelia Matematickej pytagoriády 

Kategória P3:   Peter Jakubjak, Andrej Turčina, Jakub Machaj 

Kategória P4: Martin Bobrík, Kucbelová Veronika, Labda Miroslav, Hubčíková Kiara, 
Jakubjaková Michaela, Martin Kramár, Anna Lakoštíková 

 
Všedkovedko – Mgr. J. Mešková sa zúčastnilo 52 žiakov – 2. ročník 25, 3. roč. 15 a 4. roč. 12 
žiakov 
Výsledky: 1. m. Eva Vrábľová 2. A 
                 10 žiakov – titul Všetkovedko 
                 41 žiakov – titul učeň 
 
Maksík - v školskom roku 2018/19 zúčastnilo 28 žiakov 2. -4. roč., z toho 10 úspešných 
riešiteľov - Mgr. J. Mešková   
 
16. 1. 2019 – šk. kolo Hviezdoslavov Kubín- Mgr. K. Flajsová 
POÉZIA 1.m: Suľová Diana 3. B, 2. m: Janidžárová Diana 4. A, 3.m: Paľovčíková Júlia 2. B 
PRÓZA 1.m: Jakubjaková Michaela 4. A, 2. m: Žáčik Jakub 4. A, 3. m: Hubčíková Kiara 4. A 
 
5. 2. 2019 A slovo bolo u Boha Michaela Jakubjaková zo 4.A v krajskom kole 
 
28. 3. 2019 Slávik Slovenska – Mgr. M. Pilarčíková, Mgr. D. Krúpová 
V I. kategórii boli víťazmi 
1.  Filip Bartoš z 2. A,  
2. Mária Kuhejdová z 2. B 
3. Adam Úradníček z 1.A a Júlia Lastičová z 3. B 
V II. kategórii boli víťazmi 
1.  Diana Janidžárová zo 4. A 
2.  Lucy Kaščáková z 5. B 
3.  Eva Lacková z I.G 
23. 5. Filip Bartoš v Sláviku Slovensko postúpil na krajské kolo. 
 
9. 5. 2019 Mc Donald cup  - 5. miesto (okresné kolo) - Mgr. T. Koval 
 
Školské súťaže: 
Biblionár - víťazom sa stali Paťko Štítik z 1.A , Klára Floreková  z 2. A triedy, Jakub Machaj z 
3.B triedy a Anička Lakoštíková zo 4.B  – PaedDr. G. Strapcová 
 
23.5. 2019 O pohár CSŠ 1.-2. ročník – 1. miesto - Mgr. T. Koval 
Výsledky celého turnaja: 
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CSŠ – Istebné                                6 : 2 
ZŠ J. Matúšku – CZŠ Trstená       3 : 0 
ZŠ J. Matúšku – Istebné                5 : 1 
CSŠ – CZŠ Trstená                       3 : 3  
CZŠ Trstená – Istebné                   5 : 2  
CSŠ – ZŠ J. Matúšku                     4 : 2 

 
24.5. 2019 O pohár CSŠ 3.-4. ročník – 2. miesto– Mgr. T. Koval 

CSŠ- ZŠ Pucov                       4:1 
CSŠ – CZŠ Švošov                 2:2 
CSŠ – ZŠ J. Matúšku DK       0:4 

 
30. 5. 2019 Výtvarná súťaž –„ Moja mama“ Mgr. E. Diešková   
1.ročník: 1.Juditka Bystrianska, 2. Nelka Habláková, 3.Theo Baláž 
2.ročník: 1.Sárka Kramárová, 2. Sofia Balková, 3. Dominika Urbaníková 
3.ročník: 1.Natália Lastičová, 2. Gabika Strapcová, 3. Miriam Valkovičová 
4.ročník: 1.Jakub Feranc, 2. Nikolka Beretsová, 3.Kiara Hubčíková 
 
20.6. 2019 Ukončenie zberu papiera. Vyzbieralo sa 17387kg.- Mgr. J. M. Machajová 
najlepšia trieda -2. A 2898,8 kg 
L. Sklárčik 2. A 2665 kg 
M. Pisarčík 4. B – 1610 kg 
K. Papánová 2. B 1120 kg 
 

Kontrolná činnosť 
Učitelia testovali vedomosti žiakov  formou testov  ( vstupné – informačné pre učiteľa),  
polročné sú  zapísané v tabuľke.  
 

Polrok 2018/2019 
Trieda Slovenský jazyk Matematika 
2.A 1,27 1,05 
2.B 1,42 1,09 
3.A 1,43 1,2 
3.B 2,06 1,42 
4.A 1,5 1,8 
4.B 2,33 2 

 
 
                                          2.  polrok 2018/2019  
Učitelia otestovali vedomosti žiakov  formou testov, výsledky koncoročných testov  sú  
zapísané v tabuľke.   
   

 SJL MAT diktát 

1.A 1.38 1,20 1,48 

1.B 1.18 1,23 1.14 

2.A 1.52 1,28 1.42 

2.B 1.23 1,33 1.38 

3.A 1.38 1,60 2.05 

3.B 1.65 1,65 1.94 

4.A 1.45 1,35 1.9 
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4.B 2.39 1,88 2.53 

 
 
 
 
Výsledky Kompara -4. ročník 
 
Naša škola sa opäť zapojila do celoslovenského testovania KOMPARO.  
 

4. ročník 
Žiaci CSŠ  

úspešnosť 
Žiaci v SR úspešnosť 

% škôl, ktoré 
dosiahli horší 

výsledok 
 4.A 4.B 

Matematika 63,7 % 54,5 % 77,1 % 85,9 %  
Slovenský jazyk 58,4 % 46,9 % 87,9 % 88,5 % 
Prírodoveda 72,8 % 64,7 % 83.4 % 80,4 % 
Vlastiveda 83.3 % 78.6 % 74,4 % 84,7 % 
Všeobecné študijné 
predpoklady 

63,6 % 54,7 % 82,6 % 90,2 % 

 
Porovnanie výsledkov žiakov našej školy s celoslovenským priemerom opäť potvrdilo 
vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu našej cirkevnej školy. 

 
Kontrola pridelených úloh a termínov plnenia úloh 

Všetky naplánované aktivity v tomto šk. roku boli splnené. 
 
 
Školský klub detí  - ŠKD 

 

        V školskom roku 2018/2019 pracoval Školský klub detí od 2.9.2018do 30.06.2019. Bolo 

otvorených 5 oddelení, 1.oddelenie 1.A, II. odd. 1.B, III. odd. 2.A + 2.B, IV. odd. 

3.A+3.B,V.odd.4.A+4.B. ŠKD spolu navštevovalo 130 detí. V ŠKD pracovalo 5 vychovávateliek 

s úväzkom: Mgr. Gabriela Vrabcová 27 hodín, Katarína Smeets Škvarková 14 hodín,, Bc. 

Alžbeta Chomisteková 22 hodín, Magdaléna Suroviaková 27 hodín, Mgr. Adriána Laštíková 

12 hodín týždenne. 

 
Školský klub bol otvorený od 6.30 hod. do 7.45 hod. ráno a po skončení vyučovania do 16.30 

hod. Od 13.30 hod. viacero detí navštevovalo krúžkovú činnosť a po 16.00 hod. mnohé deti 

odchádzali domov. V tomto čase sa oddelenia spájali a do 16:30 hod. bolo otvorené už len 

jedno oddelenie. 
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Všetky vychovávateľky dodržiavali plán práce, ktorý vychádzal z požiadaviek časovo - 

tematického plánu práce ŠKD. 

Vo výchovno - vzdelávacej činnosti v čase mimo vyučovania zmierňovali zaťaženie detí 

využívajúc rôzne metódy a formy práce. Dodržiavali jednotnosť v pedagogickej 

dokumentácii. Oboznámili deti so školským poriadkom a dbali na jeho dodržiavanie počas 

celého školského roka. Vyskytujúce sa negatívne javy riešili v spolupráci s rodičmi, triednymi 

učiteľmi a výchovnou poradkyňou. 

Venovali pozornosť tematickým oblastiam výchovy v pravidelných, priebežných 

a príležitostných činnostiach v ŠKD a v jednotlivých ročných obdobiach v oblastiach 

vzdelávacej, spoločensko - vednej, prírodno - environmentálnej, pracovno – technickej, 

esteticko – výchovnej a telovýchovnej.  

Vo výchovno - vzdelávacej činnosti rešpektovali individuálne záujmy detí, princíp 

dobrovoľnosti a práva dieťaťa. Aktívne zapájali deti do činností. 

V záujmových činnostiach venovali pozornosť rozvoju zručnosti a uspokojovaniu špeciálnych 

záujmov a potrieb dieťaťa. 

Formou didaktických hier, besied, súťaží upevňovali vedomosti získané na vyučovaní, 

vytvárali podmienky na písanie domácich úloh a osvojovali správny spôsob učenia. 

Realizovali tvorivé dielne, v ktorých deti prezentovali originálne nápady, návrhy a postupy 

v pracovno – technickej a esteticko – výchovnej oblasti. 

 

V septembri boli aktivity zamerané na vzájomné spoznávanie sa (predovšetkým žiaci 1. 

ročníka), orientáciu v škole a jej okolí (hľadanie pokladu), oboznámenie sa s režimom ŠKD 

a základnými pravidlami správania sa prostredníctvom dramatizácie, hier. 

Október – mesiac úcty k starším – ŠKD sa podieľala na príprave programu venovanému 

starým rodičom, výrobe darčekových predmetov (pozdravy, obrázky a iné). 

Športový deň bol dňom súťaží v netradičných športových disciplínach. Na tvorivých 

jesenných dielňach  vytvárali vkusné dekorácie, pri ktorých využívali plody jesene. V rámci 

projektu Hovorme o jedle, sme pripravili besedu s názornou ukážkou výroby mäsových 

klobás. Mesiac október zakončili prezentáciou šarkanov a súťažou o najkrajšie lietajúceho 

šarkana –Šarkaniádou. V novembri pripravili  zábavno – tanečné podujatie Lets Dance . 

V decembri sme si zasúťažili v ŠKD má talent, kedy sme pozvali medzi nás aj profesionálneho 

speváka pána Lorinčíka. 
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 V spolupráci s 1. stupňom zrealizovali Vianočné tvorivé dielne (výroba vianočných ozdôb, 

pozdravov, darčekov, dekorácií), piekli vianočné oblátky, medovníky a na záver mesiaca si 

každé oddelenie pripravilo vianočnú besiedku. 

 

V januári sme sa venovali hrám na snehu, stavaniu snehuliakov, sánkovačke a iným zimným 

radostiam. Pripravili sme si chutné pokrmy z ovocia a zeleniny v rámci akcie pod názvom Deň 

vitamínov. Februárový karneval pre 1. stupeň bol úspešným podujatím pre deti aj rodičov. 

Vo februári sme sa vybrali na exkurziu do cukrárskej výrobne. V mesiaci marec navštívili 

školskú knižnicu a prišla k nám aj pracovníčka mestskej knižnice, aby nás vtiahla do sveta 

kníh a literatúry. Začiatkom pôstu - Popolcovou stredou - rozjímali spolu s p. kaplánom 

o význame pôstu. 

Výrobkami z veľkonočných tvorivých dielní si skrášlili prostredie školy. 

Apríl – týždeň Zeme – počas tohto týždňa čistili okolie školy, učili sa separovať odpad, 

spoznávali jarné kvety. V apríli sme sa aj naučili tancovať ERKO tance. 

Mesiac máj venovali mamám. Vyrábali rekvizity a darčeky na vystúpenie ku dňu matiek. Deti 

z krúžku Mladý zdravotník prišli medzi nás, aby nás oboznámili so základmi prvej pomoci, 

o dodržiavaní bezpečnosti pri hrách a rôznych činnostiach v školskom prostredí, ale aj 

v bežnom živote. 

Aj tento rok sme v máji zorganizovali nocovanie v škole spojené so súťažami, diskotékou, 

pasovaním za rytierov, nočným čítaním. Vybrali sme sa na divadelné predstavenie v rámci 

zahájenia Hviezdoslavovho Kubína do mestského kultúrneho strediska. Školský rok sme 

ukončili tradične športom na miniolympiáde a koncoročnou besiedkou. 

 

Vychovávateľky si počas celého roka vymieňali skúsenosti, navzájom si pomáhali, rozširovali 

si svoje vedomosti štúdiom odbornej literatúry a úzko spolupracovali s triednymi učiteľmi 

a rodičmi. 

 

 

Hodnotiaca správa Centra voľného času  pri CSŠ v Dolnom Kubíne za šk. rok 
2018/19 
 
 
   Počas školského roka 2018/2019 pracovalo v CVČ celkom 34 krúžkov a to: zameranie jazyky 
5 krúžkov, spoločenských vied 5 krúžkov, prírodné vedy 4, veda a technika 1 krúžok, kultúra a 
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umenie 5 krúžkov, telovýchova a šport 13 krúžkov, informatika 1 krúžok. Krúžky 
navštevovalo  349 žiakov. Počet vedúcich krúžkov bol 20. Týždenne pracovali krúžky 57 
hodín. Počet žiakov prihlásených do CVČ bol 425 z toho 7 externí žiaci.  
Krúžky zamerané na jazyk: 
Príprava na monitor zo SJ pre 9. roč. – vedúca krúžku Mgr. Konečná 
Angličtina pre predškolákov – vedúca krúžku Mgr. Beňová M. 
Príprava na príjímačky zo SJ vedúca krúžku - Mgr. Luptáková 
Aj trochu inak – vedúca krúžku Mgr. Povalová 
AJ hrou – vedúca krúžku Mgr. Jurášová 
 
Krúžky spoločenských vied: 
Mladý zdravotník  – vedúca krúžku Mgr.Lonská J. 
Malý zdravotník  – vedúca krúžku PaeDr. Strapcoá G. 
DoFe1 - vedúci krúžku Mgr. Mydliar M. 
DoFe 2 –vedúca krúžku Mgr. Kršková 
Aktivity školského parlamentu- vedúca ZÚ Bc. Chomisteková A. 
 
Krúžky zamerané na prírodné vedy: 
Príprava na prijímačky z matematiky – vedúca krúžku Mgr. Priesolová Z. 
Mudrlanti – vedúca krúžku Orošová M. 
Príprava na monitor M – Mgr. Priesolová 
Doučovanie z M pre 5. ročník - Mgr. Palugová 
 
Krúžky zamerané na vedu a techniku: 
Lego stavebnica – vedúca krúžku Mgr. Mešková J. 
 
Krúžky so zameraním na kultúru a umenie: 
Pestrá paleta – vedúca krúžku Mgr. Lastičová J. 
Dramatický krúžok – vedúca krúžku Mgr. Dudášová 
Mladá návrhárka - vedúca krúžku Mgr. Hutková  
Šikovníček - vedúca krúžku Mgr. Flajsová, Mgr. Kršková 
Folklórny súbor Palček – p. Čabová, Mgr. Hutková 
 
Krúžky zamerané na telovýchovu a šport: 
Florbal mladší žiaci – vedúci krúžku Mgr. Mydliar M. 
Florbal starší žiaci – vedúci krúžku Mgr. Mydliar M. 
Stolný tenis – vedúci krúžku Mgr. Ľubomír Sahuľ 
Futbalový krúžok ml. – vedúci krúžku Mgr. Koval T. 
Futbalový krúžok st. – vedúci krúžku Mgr. Koval T. 
Bežecké lyžovanie a biatlon ml. – vedúci krúžku Mgr. Lonský J. 
Bežecké lyžovanie a biatlon st. – vedúci krúžku Mgr. Lonský J. 
Strelecký krúžok – vedúci krúžku Mgr. Lonský J. 
Loptové hry I. – vedúci krúžku Mgr. Lonský J.  
Loptové hry II. – vedúci krúžku Mgr. Lonský J. 
Pohybové hry  – vedúci krúžku Mgr. Lonský J. 
Loptové hry dievčatá – Vedúca ZÚ Mgr. Kršková M. 
Stolný tenis pre 1. stupeň – vedúca ZÚ Mgr. Machajová 
 
Krúžky zamerané na informatiku: 
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Počítačovník – vedúca krúžku Mgr. Mešková J. 
 
 
Pravidelná činnosť v záujmových útvaroch sa riadila tématickými plánmi v celoročnom pláne 
CVČ. Okrem toho vedúci ZÚ organizovali aj príležitosné a spontánne aktivity pre žiakov. 
Príležitosné vystúpenia pri rôznych výročiach: Október – Vnúčatá starým rodičom, december 
– Vianočná besiedka, Mikuláš, február – Karneval a Ples pre  2.stupeň a gymnázium, máj – 
Kytica vďaky matkám, jún – Záverečná akadémia,  Ďalej organizovali  jesenné, vianočné a 
veľkonočné tvorivé dielne. Zapojili  sa do zberu papiera. Okrem bežnej náplne práce 
prebiehala v záujmových útvaroch aj príprava na vedomostné  a športové súťaže, 
predmetové olympiády a kultúrne podujatia. Získané vedomosti a zručnosti mali možnosť 
žiaci prezentovať v rôznych súťažiach a kultúrno - spoločenských podujatiach. CVČ pri CSŚ 
organizovalo obvodné kolá geografickej olympiády a súťaž Čo vieš o hviezdach, športové 
súťaže v basketbale a vo futbale.  

Vedúci krúžkov dodržiavali jednotnosť v pedagogickej dokumentácii. Oboznámili deti so 
školským poriadkom a dbali na jeho dodržiavanie počas celého školského roka. Vyskytujúce 
sa negatívne javy riešili v spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľmi.  

Počas prázdnin  v termíne od 1.7.2019 do 12.7.2019 prebiehal denný tábor – Prázdninové 
všeličo, ktorý navštívilo 49 detí. Tábor bol organizovaný v dvoch týždenných turnusoch od 
7.30 do 15.30. Počas denného táboru boli zorganizované dva výlety – Habakuky, Bojnický 
hrad, Oravská železnička, skanzen Zuberec, Jump aréna .  

Informačný systém : 
 
Všetky informácie o činnosti CVČ sú prezentované prostredníctvom: 
- informačná tabuľa, nástenky 
- oznamy na dverách školy 
- žiacke knižky 
- informačné letáčiky, obežníky 
 
Mimoškolská činnosť pri CSŠ Dolný Kubín 
 
Mimoškolská činnosť bola organizovaná formou záujmových útvarov, výmenných pobytov, 
prípravy kultúrnych podujatí a aktivít prospešných pre školu. Zúčastnilo sa jej 681 žiakov 
a študentov. 
 
Laudato ml. – Bc. Chomisteková 
Laudato st. – Bc. Chomisteková 
Spolupráca s partnerskou školou – Mgr. Laštíková 
Príprava kultúrnych podujatí – Mgr. Laštíková 
Mladý redaktor – Mgr. Luptáková M. 
Dejepis pre maturantov – Mgr. Železňáková 
Matematika  pre maturantov – Mgr. Sahuľ. 
Aktivity šk. parlamentu – Bc. Chomisteková A. 
Púť na Butkov – Mgr. Laštíková A. 
Miništranti – Mgr. Orlovský 
 
V septembri sme vydali  408 vzdelávacích poukazov a 403 kultúrnych poukazov pre žiakov. 
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Záverečná správa činnosti koordinátora prevencie sociálno – patologických 
javov šk. rok 2018/2019 

 

V tomto školskom sme na našej škole v rámci prevencie realizovali aktivity, ktoré vychádzali 
zo stanovených cieľov (viď Plán prevencie na šk. rok 2018/2019). Plánovaná činnosť bola 
zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu, pomocou ktorej sme chceli predchádzať 
sociálno-patologickým javom, rôznym rizikovým faktorom a situáciám. 

Práca bola zameraná na pozorovanie žiakov, ale aj na konkrétne aktivity či besedy, ktorých 
výstupom boli prezentácie, či rôzne projekty žiakov. Spolupracovali sme s pri tom s rôznymi 
organizáciami a lektormi, ktorí sa danej problematike venujú: 

• Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne 

• Lekárska fakulta v Martine 

• PZ Dolný Kubín 

• Oravská knižnica Dolný Kubín 

• Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín - Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Dolný Kubín 

• MP EDUCATION s.r.o. 

 

Cieľom programu primárnej prevencie v našej škole bolo zefektívniť výchovno – vzdelávacie 
pôsobenie na žiakov v týchto oblastiach: 

• PROTIDROGOVÁ PREVENCIA – jej východiskovým dokumentom bol dokument 
Národného programu boja proti drogám, v rámci tejto oblasti boli realizované tieto 
aktivity: 

✓ príprava nástenných novín (Európsky týždeň boja proti drogám, 
Svetový deň bez tabaku (WHO) – máj 2019, Medzinárodný deň proti 
zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu – 26. jún 2019,) 

✓ účasť na športových podujatiach  

 

• BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA – v tejto oblasti sme sa zamerali hlavne na znižovanie rizík 
vyplývajúcich z využívania internetu, sociálnych sietí a mobilných zariadení, a to 
hlavne týmito aktivitymi: 

✓ prevencia kyberšikanovania na triednických hodinách  

 

• STRATÉGIA PREVENCIE KRIMINALITY – v tejto oblasti sme sa v tomto školskom roku 
zamerali na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality, 
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záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho vedomia 
detí týmito aktivitami: 

✓ triednicke hodiny v jednotlivých ročníkoch 

✓ beseda s policajným príslušníkom p. Šándorom, žiaci VII. – VIII.G 
(18.4.2019) 

 

• NÁRODNÝ PROGRAM BOJA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI – v tejto oblasti sme 
žiakov chceli upozorniť na riziká práce v zahraničí, na neľudské správanie a otrockú 
prácu, viedli k tomu nasledovné aktivity: 

✓ príprava nástenných novín pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA PREVENCIE 
TÝRANIA A ZNEUŽÍVANIA DETÍ a problematiky týkajúcej sa 
OBCHODOVANIA S ĽUĎMI (19. november 2019) 

 

•  NÁRODNÝ PROGRAM VÝCHOVY K ĽUDSKÝM PRÁVAM – v tejto oblasti sme za 
východiskový dokument považovali DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA (UNICEF), 
s ktorým boli žiaci a študenti priebežne oboznámení na hodinách občianskej výchovy, 
u našich žiakov a študentov sme sa snažili prostredníctvom realizovaných aktivít 
podporovať hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvíjať medziľudské vzťahy: 

✓ TRIEDNE AKTIVITY (CPPPaP - aktivity zamerané na harmonizáciu 
vzťahov v triednej skupine a zníženie agresivity): 

▪ 5.B trieda (14.9.2018) 
▪ 5.A trieda (24.9.2018) 

▪ II.G trieda (3.10.2018) 

▪ 6.A trieda (16.10.2018) 

▪ III.G trieda (11.2.2019) 

▪ 6.A trieda (22.3.2019) 

✓ NOC V ŠKOLE (upevňovanie vzťahov v triede – žiaci 1.stupňa ZŠ – jún 
2019) 

✓ Výchovný koncert „Generácia XYZ“, interaktívny hudobný koncert 
zameraný na problematiku extrémizmu a radikalizácii mládeže 
(10.10.2018), 2. stupeň ZŠ, gamnázium 

✓ Beseda o ľudských právach pre triedu 6.A (8.11. 2018) – besedu viedla 
Mgr. Miriam Kazimírová z Oravskej knižnice  

✓ Preventívno- osvetové podujatie "Nehejtujem, dávam lajk"  (13.3.2019 
triedy III.G, 8.A) organizované Odborom sociálnych vecí a rodiny Dolný 
Kubín 

✓ Preventívne podujate „Kúzelník z Auschwitzu“ (8.4.2019) – podujatie 
v rámci prevencie intolerancie, extrémizmu pod vedením Mgr. Miriam 
Kazimírovej z Oravskej knižnice, žiaci triedy 7.A  

✓ Preventívne aktivity „Stop rasizmu!“ (marec/apríl 2019žiaci 7.A 
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✓ PREVENTÍVNE AKTIVITY (OSVaR Dolný Kubín Mgr. I. Fedorová – aktivity 
na upevňovanie pozitívnych vzťahov a dobrej klímy v triede, 
rešpektovania, prevencia šikoanovania): 

▪ 2.A, 2.B, 3.A triedy (11.4.2019) 
▪ 3.B, 4.A, 4.B triedy (17.4.2019) 
▪ 5.A, 5.B, 6.A, I.G triedy (2.5.2019) 

✓ Celoškolský workshop pre žiakov pod názvom „Diskriminuješ? Nie!!!“, 
zameraný na tému diskriminácie, jej histórie a prejavoch, ako aj 
možnostiach boja proti nej (24. 6. 2019) 

✓ duchovné obnovy žiakov, študentov a zamestnancov (duch našej školy 
prispieva k formovaniu ich postojov a názorov a uvedomeniu si 
podstaty a hodnoty človeka) 

✓ možnosť vyjadriť svoj názor a pripomienky cez školskú schránku dôvery 

✓ príprava nástenných novín pri príležitosti DŇA BOJA ZA SLOBODU 
A DEMOKRACIU (november 2018) a pri príležitosti DŇA NARCISOV 
(apríl 2019) 

✓ monitorovanie správania sa žiakov a študentov  

 

• NÁRODNÝ PROJEKT DUŠEVNÉHO ZDRAVIA – v súlade s týmto programom sme pre 
našich žiakov a študentov realizovali tieto aktivity: 

✓ príprava nástenných novín pri príležitosti DŇA ZDRAVÉHO SPÁNKU 
(marec 2019) 

✓ príprava nástenných novín pri príležitosti DŇA POČATÉHO DIEŤAŤA 
(25.3.2019) 

✓ beseda VZŤAHY – LÁSKA, ČISTOTA (p. B. Koreňová, Mgr. V. Antalíková) 
pre dievčatá 8.A, 9.A triedy (24.1. 2019) 

✓ beseda „Osobná cesta viery, sexualita a čistota vo vzťahu v manželstve 
i pred manželstvom“ - pre chlapcov i dievčatá triedy 9.A a 8.A 
(manželia Murínovci) 26.2.2019 

✓ praktická príprava do manželstva: „Varíme a pečieme“ (Mgr. 
V.Antalíková) pre dievčatá z 8.A, 9.A (12.4.2019) 

 

• ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – táto oblasť bola zameraná na osvetovú, vzdelávaciu 
a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú 
bezpečnosť, ochranu zdravia zabezpečili sme to týmito aktivitami: 

✓ beseda ČAS PREMIEN (MP EDUCATION s.r.o., Mgr. V. Holecová – 
reprodukčné zdravie) pre dievčatá 7.A,II.G triedy (10.6.2019) 

✓ športové súťaže  

✓ účelové cvičenia (jarné a jesenné) 
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✓ príprava nástenných novín pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA VÝŽIVY 
(október 2018), SVETOVÉHO DŇA PREVENCIE HIV/AIDS (december 
2018) a DŇA MLIEKA (máj 2019) 

 

Koordinátorka prevencie Mgr. K. Jurášová sa počas školského roka zúčastňovala na 
stretnutiach koordinátorov iniciovaných CPPPaP v Dolnom Kubíne, spolupracovala 
s výchovným poradcom na škole a všetkými triednymi učiteľmi. 

Pomocou realizovaných aktivít sme sa snažili zvýšiť pocit bezpečnosti u žiakov, zabezpečiť 
aktívnu ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a 
ohrozovaním jeho mravného vývinu, alebo naučiť ich ako sa voči tomu brániť. Našou snahou 
bolo aj osvojiť si u žiakov a študentov zdravý životný štýl, prehĺbiť ich právne vedomie, 
pomôcť odstraňovať sociálno-patologické javy na škole (problémové a agresívne správanie 
sa a psychické týranie), naučiť žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných.  

Niektoré naplánované aktivity sa z dôvodu zmeny programu školy, prípade z dôvodu zmeny 
v činnosti jednotlivých organizácii neuskutočnili. 

                                               

Vyhodnotenie plánu práce Environmentálnej výchovy na Cirkevnej 

spojenej škole -  ZŠ pre školský rok 2018/2019 

 

Environmentálna  výchova  sa implementovala  ako prierezová téma   štátneho vzdelávacieho 

programu do obsahu jednotlivých učebných predmetov v školskom vzdelávacom programe.  

 

1. Rozvíjala sa  osvetová, vzdelávacia  a výchovná činnosť detí a žiakov  

prostredníctvom školských násteniek (zverejňovanie významných dní v mesiaci),  

žiackych projektov a prezentácií s dôrazom na environmentálnu výchovu a 

vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju zameranú hlavne na zdravé potraviny, 

čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie 

povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a 

poškodzovaním životného prostredia.  

 

2. Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program 

usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu  vybitých 

elektrozariadení. Cieľom projektu bolo  zvýšiť povedomie o triedení odpadov v 

mladej generácii a tiež zaistiť recykláciu drobných  nepoužiteľných elektrozariadení  

v čo najvyššej miere.  

 

3. Ako každý rok aj tento rok sme sa zúčastnili zberu papiera. Dňa 28.6. 2019 sme 

vyhodnotili zber papiera. Tento školský rok sa nám podarilo nazbierať  kg. 

 

4. V rámci projektov a prezentácii sme žiakov viedli k skvalitneniu environmentálnej 

výchovy a výchovy k princípom trvalo udržateľného rozvoja, k vytváranie vhodných 

podmienok k zdravému spôsobu života  s dôrazom na vedenie žiakov  k uvedomelej 

spotrebe a vytváraniu správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu. 
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5. Dňa   7. 6. 2019  sa uskutočnila Exkurzia do Čističky odpadových vôd na Gäceli .                 

Žiaci 8.A a III.G triedy mali možnosť vidieť spôsob premeny  odpadovej vody na 

úžitkovú vodu v rekonštruovanej ČOV. 

 

6. Žiaci sa 23.4. 2019 zapojili do   obvodného kola biologickej olympiády. Žiak 

obsadil 1. miesto Jakub Garaj  z  II.G, postup KK BIO 16. miesto ÚR 

               

7. Spolupracovali sme  s Lesoochranárským zdužením z Oravského Podzámku na 

projekte súvisiacom s poznávaním ihličnatých a listnatých drevín. Spolupráca spojená 

s aktivitami a akciami  prebieha na škole už 16 rok . Lesoochranári  mali so žiakmi  

1.stupňa besedu zameranú na ochranu a význam lesa. 

 

8. Žiaci  III.G a IV.G triedy  so svojimi triednymi učiteľmi  sa 23.septembra boli  

presvedčiť, či sú vedci obyčajní ľudia na Festival vedy Noc výskumníkov 2019 do  

Banskej Bystrice. Pre žiakov ZŠ a SS  boli pripravené prednášky a prezentácie v  

stánkoch. Žiaci sa mohli zahrať  so zvukom, svetlom, tlakom,  vedeckými hračkami aj 

interaktívnymi robotmi.  Vďaka  ochotným asistentom mali možnosť spoznať 

fascinujúci svet chrobákov, detaily mikrosveta, tajomstvá vody aj  farebnej chémie. 

 

9. Venovala sa pozornosť   úprave a čistote okolia školy-  za školou pribudol záhon 

liečivých rastlín, na ktorom pracovali študenti deviateho ročníka. 

 

10.  V interiéri  školy  sú  na chodbách   rozmiestnené malé plastové kontajnery  slúžiace 

na zber papiera, plastov, skla a konzerv, kde  žiaci  triedia  odpad podľa použitia do 

jednotlivých nádob. 

 

11. V areáli  školy sa s pomocou rodičov  vybudoval altánok a školská záhrada, v  ktorej 

sa vysadili ovocné kríky a stromy. Učitelia a žiaci  vysiali na políčkach semená 

kultúrnych rastlín. V rámci hodín biológie a technickej výchovy sa o vysadené 

rastliny starajú odburiňovaním a zavažovaním. Učitelia tak žiakom môžu priamo na 

pozemku prepojiť teóriu s praxou. Ukážu aké podmienky pre rast  rastlinky  potrebujú  

a akým spôsobom je potrebné sa o nich starať. 

 

12. Na hodinách prírodopisu, chémie a  biológie sa  uskutočnili  predpísané praktické 

cvičenia, témy PC spracúvajú  žiaci do  pracovných zošitov. Cieľom učiteľa bolo 

viesť žiakov k poznaniu k humánnemu prístupu k zvieratám a k ochrane prírody. 

 

13.  V mesiaci apríl mali žiaci možnosť zapojiť sa do viacerých súťaží a aktivít 

organizovaných pri príležitosti Dňa Zeme. Jednou z nich bola výzva na tvorbu plagátu 

propagujúceho využitie slnečnej a veternej energie. 

 

14.  Učiteľky z fyziky a chémie pripravili pre mladších žiakov program s názvom  Deň 

Zeme experimentálne,  kde pomocou experimentov žiakom vysvetlili a poukázali na 

význam prírodných zdrojov vody a vzduchu. 

 

15. Žiaci v  rámci Dňa Zeme sa zúčastnili aktivity venovanej „Farieb Zeme“. Počas týždňa 

od 19. do 22. apríla si na svojom oblečení a výzdobe triedy dala najviac záležať 6.A. 
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Medzi gymnazistami jednoznačne dominovala kvinta, ktorá každý deň pridala aj 

nejaký bonus navyše ( kvety, slnečník, bazén s vodou....)  

 

16. Vytvárali sa podmienky pre vyučovanie , pre zážitkové formy vyučovania,  pri  tvorbe 

prezentácii, projektov  pre rozvoj kritického myslenia, úcty a tolerancie k názorom 

druhým žiaci využívali internetové stránky :  

http: //www.dalekohlad.sk 

http: //www.spirala.sk 

http: //www.ekokompas.host.sk 

http: //www.zelenaskola.sk 

http: //www.infovek.sk 

 

 Hodnotiaca  správa koordinátora finančnej gramotnosti za školský rok 

2018 / 2019 

 

  Plán koordinátora finančnej gramotnosti pre Cirkevnú spojenú školu na šk. rok 2018 / 2019 

bol splnený. Do  výučby všetkých ročníkov základnej školy aj osemročného gymnázia sa 

implementoval Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2. Pri uplatňovaní finančnej 

gramotnosti v rámci primárneho vzdelávania, nižšieho sekundárneho vzdelávania a vyššieho 

sekundárneho vzdelávania ISCED 1,  ISCED 2 a ISCED 3A žiaci a študenti získali 

informácie o finančnej gramotnosti primerané veku, pričom sa získané vedomosti, zručnosti 

a hodnotové postoje rozširovali vzhľadom na obsah učiva a vek žiakov. Do tematických 

výchovno – vzdelávacích plánov boli vyučujúcimi jednotlivých predmetov v spolupráci 

s koordinátorom finančnej gramotnosti zakomponované jednotlivé témy finančnej 

gramotnosti. 

 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov  

2. Plánovanie, príjem a práca  

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov  

4. Úver a dlh  

5. Sporenie a investovanie  

6. Riadenie rizika a poistenie  

 

Počas školského roka 2018 / 2019 sa uskutočnili tieto akcie a aktivity: 

 

SEPTEMBER 

Jesenné dielne 

T: 24. – 28.9.2018 

Z: Mgr. K. Flajsová 

 

Spolupráca s katolíckou charitou  - srdiečka pre misie  

T: september  

Z: Mgr. V. Antalíková 

 

OKTÓBER 

Hovoríme o jedle  
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T: 11. 10. – 20.10. 2018 

Z: Mgr. J. Lastičová  

 

Spolupráca s Katolíckou charitou - výroba a pomoc pri predaji medovníkov - pomoc pre 

chudobné štáty  

T: október 2018  

Z: Mgr. V. Antalíková   

 

Finančná gramotnosť pedagógov ZŠ a SŠ  

T: 30.10.2019  

Zúčastnení: Mgr. M. Luptáková, Mgr. K. Jurášová 

Organizátor: AV Tatry 

 

NOVEMBER 

i-bobor  

T: 12.11.- 16.11. 2018 

Z: Mgr. E. Karasová 

 

Predaj adventních vencov 

T: 27.-29.11.2018 

Z: Mgr. A. Laštíková 

 

projektové vyučovanie na tému Zdravý životný štýl v II.G, 7.A  

T: november 2018 

Z: Mgr. P. Povalová 

 

DECEMBER 

Vianočné dielne  

T: 10.- 14.12.2018  

Z: Mgr. E. Diešková 

 

JANUÁR 

projektové vyučovanie Tvorba vlastného podnikateľského plánu v IV.G, 9.A  

T: január 2019 

Z: Mgr. P. Povalová 

 

beseda s Barborou Koreňovou na tému - osobná viera a dobrovoľníctvo 

T: 17.1.2019  

Z: Mgr. V. Antalíková 

 

Školský a študentský ples + karneval – materiálne zabezpečenie tried 

T: 31.1.2019 

Z: vedenie školy , TU + ŠKD 

 

FEBRUÁR 

Návšteva cukrárenskej výrobne  

T: 19. 2.2019 

Z: Mgr. Gabriela Vrabcová (ŠKD) 

 

MAREC 

p. Žabenská – Investície a banka  

T: 21.3.2019 
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Z: Ing. J. Žatkuliaková 

 

Deň počatého dieťaťa - prezentácie, beseda, výroba stužiek  

T: 25.3.2019  

Z: Mgr. V. Antalíková 

 

APRÍL 

Praktická príprava do manželstva - varíme a pečieme - dievčatá III.G, IV.G                                           

T: 12.4.2019 

Z: Mgr. V.  Antalíková 

 

Návšteva Anglicka 

T: 14. – 19.4.2019 

Z: Mgr. M. Mydliar 

 

Veľkonočné dielne 

T: 15. – 17. 4. 2019 

Z: Mgr. M. Kršková 

 

Aktivity ŠKD na Deň Zeme – beseda, triedenie odpadu, sledovanie dokumentov 

T: 23. 4.2019 

Z: Mgr. G. Vrabcová 

 

Týždeň Zeme  

T: 24.4.2019 

Z: Ing. J. Žatkuliaková, Ing. Kovaliková  

 

Beseda s lesníkom 1. – 2. roč. 

T: 25.4.2019 

Z: Mgr. J. Lastičová 

 

Elena Svetlošáková (Allianz) - prezentovanie DSS – oktáva 

T: 25.4.2019 

Z: Mgr. Z. Priesolová 

 

MÁJ 

Projektové vyučovanie na tému Dobrovoľníctvo a charitatívne organizácie v II.G, 7.A  

T: máj 2019                                   

Z: Mgr. P. Povalová       

 

JÚN 

Čistička odpadových vôd Gäceľ  

T: 7. 6. 2019 

Z: Ing. J. Žatkuliaková 

 

Beseda s ochranármi – 3. A, B  

T: 13. 6.  

Z: Mgr. T. Koval, Mgr. M. Kršková 

 

Vypracovanie hodnotiacej správy koordinátora pre finančnú gramotnosť. 

T: jún 2019                        

Z: Mgr. Z. Priesolová 
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PRIEBEŽNE 

Zbierka Tehlička pre Afriku  

Z: PaedDr. G. Strapcová  

 

Zber papiera  

Z: Mgr. M. Machajová 

 

 

Vedenie domácnosti 

Z: Mgr. M. Kršková 

 

Projekt RECYKLOHRY – zber vyradených elektrozariadení  

Z: Ing. J. Žatkuliaková 

 

Školská záhrada  

Z: Mgr. K. Flajsová, Mgr. A. Špavorová 

 

 

Hodnotiaca správa práce koordinátora pre ľudské práva v šk. roku 2018 /2019 
 
Ľudsko – právnej tematike sa pedagógovia venovali nielen počas jednotlivých akcií, ale ju aj 
vhodne zaraďovali do vyučovania a venovali sa jej aj v rámci triednických hodín. Mnoho z 
uskutočnených aktivít bolo zameraných na porušovanie ľudských práv. Počas školského roka 
sa uskutočnili tieto akcie: 
● Výchovný koncert – 10.10.2018: Interaktívny hudobný koncert Generácia XYZ sa venoval 
pálčivej problematike extrémizmu a radikalizácii mládeže. Hlavnými hrdinami sú mladí 
muži, ktorí motivujú mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie 
a kultúry. Národ, ktorý nepozná svoju históriu, opakuje závažné chyby, ktoré vedú 
k znepokojujúcim javom. Tými sú rasizmus, intolerancia, extrémizmus a radikalizácia 
mládeže. Generácia XYZ študentov previedla najzaujímavejšími faktami našej histórie až po 
súčasnosť – vznik Slovenska, život v období socializmu, slovenské osobnosti, globalizácia, 
extrémizmus. Predstavenie zaujalo najmä vďaka hravým vizuálnym animáciám premietaným 
na zadnej projekcii. (zodp. všetci vyučujúci – celoškolská aktivita pre 2. stupeň) 
●  Medzníky 2. svetovej vojny - regionálne kolo dejepisnej súťaže - 11.4.2019 – žiak Marek 
Dieška (9.A) sa umiestnil na 3. mieste (zodp. PaedDr. R. Železňáková) 
●  Výstavka projektových prác: Nacizmus a strata ľudskosti – 9.A – priebežne (zodp. PaedDr. 
R. Železňáková) 
● Čítame literárnohistorické pramene v 9.A: Mengeleho dievča – priebežne (zodp. PaedDr. R. 
Železňáková) 
● Diskusia o porušovaní ľudských práv pre triedu 9.A – priebežne -  predchádzalo jej 
sledovanie videa s tematikou porušovania ľudských práv: Miluj blížneho svojho, 
koncentračné tábory (zodp. PaedDr. R. Železňáková) 
 
● Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi ako súčasť výhry v súťaži Medzníky 2. svetovej 
vojny – 9.A – 21.5. 2019s členmi Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Dolnom Kubíne, spojená s návštevou Pamätníka padlých v Seredi, kde sme 
vzdali úctu tým, ktorí zaplatili cenu najvyššiu - prišli o život(zodp. PaedDr. R. Železňáková) 
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● Exkurzia do Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau v Osvienčime pre žiakov 9.A – 20.6.2019 
– exkurzia do Osvienčimu vďaka veľkému záujmu žiakov nahradila pôvodne plánovanú 
exkurziu do Múzea SNP v B. Bystrici (zodp. PaedDr. R. Železňáková) 
 
● Putovná výstava „Anna Franková“-  22. 3. - 27. 3. 2019  žiaci 9. A navštívili putovnú výstavu 
„Anna Franková: Nechajte ma byť takou, aká som“, ktorú zorganizoval Dom Anny Frankovej v 
Amsterdame v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a Obchodnou akadémiou v Dolnom 
Kubíne. Výstavou nás previedli žiačky Obchodnej akadémie, ktoré pútavým spôsobom svojim 
rovesníkom priblížili problematiku holokaustu, život Anny Frankovej, ale venovali sa aj 
prítomnosti, pretože diskriminácia, nedodržiavanie ľudských a občianskych práv je súčasťou 
života ľudí aj v súčasnosti. Práve prepojenie minulosti a prítomnosti predstavuje výrazný 
emocionálny aspekt vo výchove mladých ľudí k tolerancii.(zodp. PaedDr. R. Železňáková) 
  
●  Celoškolský workshop pre žiakov pod názvom „Diskriminuješ? Nie!!!“ - 24. 6. 2019. Na 
hodinách dejepisu sa počas niekoľkých hodín zorganizoval a pripravil celý priebeh akcie. 
Žiaci  5. až 9. ročníka ZŠ absolvovali teoretickú časť o diskriminácii, jej histórii a prejavoch, 
ako aj možnostiach boja proti nej. Nechýbal ani súťažný kvíz. V druhej časti žiaci hrali nórsky 
šach, hľadali krajiny na mape sveta, priraďovali pozdravy v rôznych jazykoch, kreslili svoje 
predstavy tolerantného správania, písali, aké pocity prináša pre človeka tolerancia/ 
netolerancia a ochutnávali jedlá z rôznych kútov sveta. Oficiálne vyhodnotenie akcie 
prebehlo 26. 6. 2019. Zo základnej školy boli najúspešnejšími triedami 5. A , 5. B a 9. A. 
(zodp. PaedDr. R. Železňáková) 
 
● Beseda o ľudských právach pre triedu 6.A – 8.11. 2018 – besedu viedla Mgr. Miriam 
Kazimírová  z Oravskej knižnice (zodp. Mgr. P. Povalová) 
● „Namaľuj svoje práva“ v triede 6.A, spojené s výstavkou žiackych prác– 15.11. 2018 (zodp. 
Mgr. P. Povalová) 
● Kúzelník z Auschwitzu – 8.4.2019 – podujatie v rámci prevencie intolerancie, extrémizmu. 
Mgr. Miriam Kazimírová z Oravskej knižnice žiakom 7.A priblížila obdobie holokaustu 
prostredníctvom príbehu Kathy Kacerovej Kúzelník z Auschwitzu – príbehu 14-ročného 
chlapca Wernera, ktorého nacisti odlúčia od rodiny a skončí v koncentračnom tábore 
Auschwitz. Na záver stretnutia sa diskutovalo o tom, ktoré ľudské práva u hrdinov z 
prezentovaných príbehov boli porušené. (zodp. Mgr. P. Povalová) 
 
● Stop rasizmu – marec/apríl 2019 -  preventívne aktivity na hodinách OBN v 7.A, prevencia 
intolerancie v rámci témy „Sociálne problémy“, tvorba plagátov k téme (zodp. Mgr. P. 
Povalová) 
 
● Olympiáda ľudských práv pre základné školy – školské kolo (nepostupová súťaž, ale 
odporúčaná v POP) – 4.6.2019 - cieľová skupina: 8.A, zúčastnilo sa 8 žiakov, zo ZŠ bol 
najúspešnejší bol Timotej Pazdera (zodp. Mgr. P. Povalová)  
 
 25. 3. 2019 na škole prebiehali aktivity ku Dňu počatého dieťaťa – právo na život: ochrana 
života od jeho počatia - prezentácie, beseda, výroba stužiek (zodp. Mgr. V. Antalíková)  
 Naďalej pokračoval projekt „Schránka dôvery“, ktorý urobili žiaci školského parlamentu. Do 
schránky dôvery môžu žiaci písať svoje postrehy, otázky, žiadosti i sťažnosti. Na každý podnet 
odpovedajú členovia školského parlamentu v spolupráci s vedením školy. 
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 Aktivity spojené s Dňom Zeme (s právom na zdravé životné prostredie) prebiehali na našej 
škole celý týždeň v apríli. Žiaci aj učitelia sa každý deň obliekli do inej farby symbolizujúcej 
prírodu. Prebehli literárne súťaže viažuce sa k ochrane prírody. 
Každý pedagóg našej školy sa snaží prijať každého s úctou a láskou, utvrdzovať žiakov v tom, 
že každý človek je jedinečný a má svoju hodnotu a pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy 
k ľudským právam. 
 

 

Projekty:    

Mgr. A. Laštíková: 

• Šanca pre všetkých - mesto Dolný Kubín - Prázdninové všeličo 740€ 

• KIA nadácia - Športom ku zdraviu - 2 000 €- florbalové vybavenie 

• ČSOB nadácia - V zdravom tele zdravý duch –  
3000€ - workoutové ihrisko - zrealizované 

• Šanca pre všetkých - 500€ svetelná tabuľa do telocvične  
            ČSOB nadácia - Florbal to je hra! - 3000€- podaný a čakáme 
 

Mgr. Anna Špavorová 
"Ekopanel a naša záhrada„ pre 2.stupeň, gymnázium požadovaná suma 1500€ - nebol 

schválený  

 

Mgr. Janka Lastičová: 
Raiffeisen - Naša škola žije hudbou 1. stupeň zameraný na krúžkovú a mimoškolskú    
  činnosť a vystúpenia -  1000€  

 

Mgr. Eva Diešková: Projekt od Nadácie Orange E-Školy pre budúcnosť 2018/2019 
suma: 1500 € podaný, čakáme... 
 

Mgr. Mária Luptáková  
Grantový program: Vzdelávanie 2018 
Grant č. 3 Digitálna učebňa, suma 7000 € -  je schválený 
 

Mgr. Katarína Jurášová: 
Expedícia Fenomény sveta  ide o vzdelávanie  založené na zážitkovom vyučovaní 
1. časť Expedícia v triede     
2. časť Expedícia s Bačom (YouTuber Bača sprevádza žiakov po atraktívnych svetových 

destináciách. Okrem toho prichádza s vedomostnými kvízami, v ktorých žiaci každé dva 

týždne súťažia o skvelé ceny.)  
3. časť Expedícia Nórsko pre celú triedu. Hlavnou cenou v súťaži je skutočná expedícia 

pre celú triedu do Nórska. Ide o 2. stupeň ZŠ a gymnázium. Škola môže získať 

aj projektový balík výučbových pomôcok pre jednu triedu.  
Zapojené triedy IV.G, 9.A. 
 

PaedDr. Renáta Železňáková: 
• 1, Projekt SME V ŠKOLE z Nadácie Petit Academy, v ktorom žiaci 

získajú pracovné zošity (Dopravný rýchlokurz a vydania týždenníka SME na mesiac) v 

cene 224€ . Triedy 5. A, 5. B, 6. A, 7. A a II. G. Projekt prebehne v mesiaci november - 

december. 
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• 2, Projekt z Nadácie VÚB: DIVADLO SPÁJA ĽUDÍ,  suma 5000€ (spoluúčasť od 

rodičov žiadame 100€). Chceme zakúpiť počítač, tlačiareň, ozvučovací set, osvetlenie, 

materiál na výrobu kostýmov, šijacie stroje, 3D perá, materiály na výrobu rekvizít, rezačky na 

polystyrén, knihy a časopisy s divadelnou tematikou. - čakáme 
Zapojená komplet celá CSŠ (ochotníci). Hlavný cieľ projektu - zapojiť do aktívneho 

verejného diania okrem našich žiakov aj dospelých – rodičov a starých rodičov, prípadne 

občanov z mestskej časti Bysterec, ktorí sa budú chcieť aktívne spolupodieľať na 

príprave ochotníckych divadelných predstavení a vytvorení prvého ochotníckeho súboru pod 

názvom Radlinček. Projekt sa podáva do 19. októbra a budú ho schvaľovať niekedy v 

novembri. 
Mgr. Katarína Flajsová,  
Mgr. Alžbeta Šindléryová 

• ENVIROPROJEKT 2018 (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky) 
BYLINKOVÁ BIO – ZÁHRADKA  
2000€ (spoluúčasť 100€ spoločenstvo rodičov) - schválený, realizuje sa 
 

• Beží projekt IT akadémia - vzdelávanie  
pre 21. storočie.  
Mgr. Lucia Šurinová, Mgr. E. Karasová,  

Naša ZŠ je zapojená do troch podaktivít: 
1.1 Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ,  
1.2 Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov 

ZŠ 
1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied 
 

Do druhého kola postúpil projekt IROP  
Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne 171 

235,20 € Spoluúčasť - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 
 

 

Projekt  Infovek, v rámci ktorého je škola nepretržite pripojená na internetovú sieť. Škola má 
vybudovanú  internetovú učebňu.   
 
Európsky program podpory konzumácie ovocia v školách - s finančnou podporou 
EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA . Žiaci dostávali ovocie a ovocné šťavy. 
 

Materiálno-technické podmienky   

 Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, pozornosť treba venovať 
niektorým odborným učebniam, treba ich dobudovať, vybaviť.  

Od 11. septembra 2015 môžu žiaci, učitelia a priatelia školy využívať novú kaplnku. 
Momentom povzbudenia k jej výstavbe bol dar od pána Ing. Dušana Dudu, ktorý priniesol 
z Ruska relikviu sv. Jána Pavla II. Už dlhšie sa uvažovalo o potrebe väčších priestorov pre 
sväté omše a napokon sa veľadôstojný pán dekan  Ľubomír Pekarčík ujal vedenia projektu.  
Projekt bol realizovaný v spolupráci s mnohými spoločnosťami- samotný projekt pripravila 
firma GAM – Ing. Arch. Dávid Goč, stavebné práce zobral pod patronát p. Šimon Šinál 
(ORASS), nábytok zabezpečil p. Michal Povala, o osvetlenie sa postaral p. Peter Drozd (PEMA) 
a ozvučenie zariadil Ing. Dominik Olos. 
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Našou snahou je neustále zlepšovať estetiku interiéru a exteriéru školy. Materiálno 
technické podmienky školy sú na primeranej úrovni. Na niektorých úsekoch - 1. stupeň, 
kabinet dejepisu, chémie, fyziky, technickej výchovy treba doplniť chýbajúce pomôcky. Treba 
zdôrazniť, že značnú časť učebných pomôcok doplňujeme z mimorozpočtových zdrojov.  

 
 

 SPRÁVA  O  HOSPODÁRENÍ  ŠKOLY ZA  ROK  2018 

ŠKOLA : Cirkevná spojená škola 
SÍDLO :  Dolný Kubín, Okružná 2062/ 25 
IČO :       42071399 

 

1. Základné informácie 

Základná škola 

Počet žiakov k 15.09.2017    Počet žiakov k 15.09.2018 

Základná škola :  265  Základná škola :   272 

Počet kmeňových tried:  14  Počet kmeňových tried:     14 

Priemer na triedu:  19,0   Priemer na triedu:  19,4 

Gymnázium 

Počet žiakov k 15.09.2017    Počet žiakov k 15.09.2018 

Gymnázium :  145   Gymnázium :   135 

Počet kmeňových tried:  8  Počet kmeňových tried:       8 

Priemer na triedu:  18,0   Priemer na triedu:  16,9 

Školský klub detí 

Počet žiakov k 15.09.2017    Počet žiakov k 15.09.2018 

Počet oddelení:   4  Počet oddelení:        5
  

Počet detí:   97   Počet detí:   132 

Centrum voľného času 

Počet žiakov k 15.09.2017    Počet žiakov k 15.09.2018 
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Žiaci do 15 rokov:  431   Žiaci do 15 rokov:  387 

Žiaci nad 15 rokov:  47   Žiaci nad 15 rokov:    38 

Materská škola 

Počet detí k 15.09.2017     Počet detí k 15.09.2018 

Materská škola spolu:  82   Materská škola spolu: 
 84 

Z toho predškoláci:  25   Z toho predškoláci:  34 

Počet tried:   4   Počet tried:      4 

Zariadenie školského stravovania 

Počet detí k 15.09.2017     Počet detí k 15.09.2018 

Počet stravníkov ZŠ:  347   Počet stravníkov ZŠ+G do 15r: 284 

Počet stravníkov nad 15r. 44   Počet stravníkov nad 15r.   57 

       Materská škola:     82 

Zamestnanci:     59 

Cudzí stravníci + súkromná škola 119  

    

2. Počet zamestnancov 

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2018:   71 

Cirkevná spojená škola 

Počet pedagogických zamestnancov:   34 

Počet odborných zamestnancov:      1 

Počet nepedagogických zamestnancov:     9 

Školské zariadenia 

Počet pedagogických zamestnancov:   15 

Počet nepedagogických zamestnancov:   12 
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3. Zdroje financovania  

V zmysle zákona č. 597/2003 Z. Z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení a v súlade s rozpočtovým opatrením MV SR, nám boli pridelené finančné 
prostriedky na rok 2018 nasledovne. 

normatívne prostriedky:                  729 891,00  eur 
 
nenormatívne prostriedky: 

Vzdelávacie poukazy:                     11 635,00 eur 

Príspevok na asistenta učiteľa                       10 080,00 eur 
Príspevok na dopravu žiakov                             7 375,00 eur 
Príspevok na výchovu a vzdelávanie                                   4 641,00 eur 
Príspevok na učebnice                           676,00 eur 
Príspevok na pohybové aktivity v prírode            7 350,00 eur 
Príspevok na školu v prírode:                          3 500,00 eur 
Príspevok na odchodné:                        5 149,00 eur 
Príspevok na rozvojové projekty:           1 900,00 eur
  

nenormatívne prostriedky spolu:                    52 306, 00 eur 
Celkové zdroje za rok 2018:                               782 197,00 eur 

  

Na financovanie školských zariadení nám boli poskytnuté finančné prostriedky 
z prostriedkov mesta Dolný Kubín nasledovne. 

Materská škola:            175 594,00 eur 
Školský klub detí:                          31 040,00 eur 
Školská jedáleň:              47 250,00 eur 
Centrum voľného času:             24 720,00 eur 
Celkové zdroje školských zariadení na rok 2018:                                278 604,00 eur 

 

Z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja nám boli pridelené dotácie na žiakov nad 
15 rokov nasledovne. 

Centrum voľného času        5 169,00 eur 
Školská jedáleň         4 561,00 eur 
Celkové zdroje zo žilinského kraja na rok 2018:                                         9 730,00 eur 

 

Z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja nám boli pridelené účelové dotácie určené 
na prevádzkové a osobné náklady. 
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Centrum voľného času             68,00 eur 

Školská jedáleň           310,00 eur 

Účelová dotácia zo žilinského kraja na rok 2018:                                           378,00 eur 

                              

Z prostriedkov obcí nám boli pridelené dotácie na financovanie záujmového vzdelávania detí, 
ktoré navštevujú centrum voľného času.  

Celkové zdroje z obcí na rok 2018:                                             771,16 eur 

 

4. výsledok hospodárenia 

Prijaté dotácie:        1 070 581,18 eur 

Prijaté príspevky od iných organizácií:           12 472,80 eur 

Ostatné výnosy:                7 350,35 eur 

Zákonné poplatky:                            2 460,71 eur 

Prijaté dary:                             7 073,90 eur 

Tržby – poplatky za ŠKD, CVČ, MŠ                  28 389,08 eur 

Tržby – ŠJ réžia              38 765,54 eur 

Tržby – ŠJ normované potraviny          102 818,63 eur 

Výnosy z prenájmu majetku                            6 421,50 eur 

Výnosy  celkom                                 1 276 333,69 eur 

Spotreba materiálu                         36 969,98 eur 

Spotreba potravín ŠJ                           97 876,07 eur 

Spotreba energie                          46 532,50 eur 

Opravy                 11 012,77 eur 

Cestovné                                207,43 eur 

Ostatné služby             53 898,58 eur 

Mzdové náklady           729 276,86 eur 



57 
 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie        245 265,48 eur 

Ostatné sociálne poistenie                            7 132,30 eur 

Zákonné sociálne náklady                                31 578,22 eur 

Dane a poplatky              1 042,80 eur 

Iné ostatné náklady                          1 887,55 eur 

Odpisy majetku              4 764,00 eur 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám           6 276,02 eur 

Náklady celkom                                  1 273 720,56 eur 

Výsledok hospodárenia                                            2 613,13 eur 

Za rok 2018 sme dosiahli hospodársky výsledok účtovný zisk vo výške  2 613,13 eur. 
Vzniknutý účtovný zisk bude preúčtovaný na účet ziskov a strát  z predchádzajúcich rokov. 

Z nadácie Kia Motors Slovakia sme získali finančné prostriedky v hodnote 7 708,80 eur, 
vďaka ktorým sme uskutočnili projekt „digitálna učebňa“ a vybavili učebňu interaktívnou 
tabuľou, dataprojektorom, 15ks tabletov, 1ks notebook a zakúpenou školskou licenciou 
SmartBooks. 

Z Enviroprojektu 2018 – Bylinková Bio záhradka sme vybudovali záhradku v hodnote  

2 000,00 eur. 

Počas roka sme zrekonštruovali sociálne priestory pri telocvični v hodnote 10 761 eur.  

 

5. Stav a pohyb majetku  

Škola evidovala drobný hmotný majetok z prostriedkov štátneho rozpočtu k 01.01.2018  vo 
výške 85 018,00 eur a z toho 39 605,00 eur učebné pomôcky a  výpočtová technika. Drobný 
nehmotný majetok k 01.01.2018 bol vo výške 1854,00 eur a z toho učebné pomôcky vo 
výške 1396,00 eur. 

Počas roka 2018 sme obstarali učebné pomôcky a didaktickú techniku, zmodernizovali sme 
kanceláriu školy o kancelárske vybavenie a priestory školy sme doplnili o nové chodbové 
lavice, kreslá a šatňové skrinky. 

Prírastky DHM            2 792,00 eur 

Prírastky učebných pomôcok a didaktickej  techniky       1 338,20 eur 

Úbytky DHM                                     7653,00 eur  
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DHM K 31.12.2018                                        80 157,00 EUR 

 

Prírastky DNehM                       1 290,24 eur 

Úbytky DNehM                83,00 eur 

DNEHM K 31.12.2018                                                         3 144,24 EUR 

 

Plnenie stanoveného cieľa 

Plnenie  úloh vyplývajúcich z Plánu práce školy a z úloh POP bolo priebežne 
kontrolované a vyhodnocované na poradách vedenia školy - 1 krát týždenne na a na 
pracovných poradách 1krát mesačne. Vedenie školy vytváralo dostatočné podmienky 
a priestor pre realizáciu VVP, priebežne prijímalo opatrenia na ich plnenie.  

Veľká pozornosť bola venovaná duchovnej  a odbornej formácii pedagogických a 
prevádzkových zamestnancov školy, ako jedného z dôležitých predpokladov plnenia 
náročných úloh našej školy.  

Ďalšou z priorít vyplývajúcich z hlavných úloh je rozvoj už realizovaných aktivít. Veľká 
pozornosť bola venovaná IKT, programu integrácie zdravotne postihnutých detí a projektu 
CVČ.   

Úlohu starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a o 
zaostávajúcich žiakov sme sa snažili riešiť nielen administratívne, ale predovšetkým osobným 
prístupom, nasadením, spoluprácou s rodičmi a príslušnými inštitúciami. Za realizáciu úloh 
vyplývajúcich z Plánu práce školy a POP je treba predovšetkým vyzdvihnúť a oceniť prácu, 
osobnú iniciatívu a nasadenie všetkých zamestnancov školy, ktorí sa na ich plnení podieľali. 

 

Úspechy a nedostatky 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

rozsah a kvalita poskytovaných služieb: CVČ, integrácia 
zdravotne postihnutých, zavádzanie a využitie IKT, pravidelne 
aktualizovaná www stránka školy, školský časopis, nástenky, 
výstavky, zavádzanie e-learningu, internetová žiacka knižka 
Škola má aj konto na sociálnej sieti: 
www.facebook.com/radlinskeho/ 
 

propagácia školy na verejnosti 
sa zlepšila,  
Nová www stránka školy, je 
však ešte viac potrebné 
prezentovať prácu žiakov 
a učiteľov v odbornej tlači 
i regionálnej tlači a 
masmédiách  

priestory a  materiálno-technické vybavenie školy   

možnosť sviatostného pôsobenia, duchovná a náboženská   
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činnosť 

otvorenosť školy   

realizácia projektov pre podporu pedagogickej činnosti, 
vzdelávanie učiteľov, žiakov, motivácia k učeniu sa okrem 
iného aj cudzích jazykov,  

  

krúžky zamerané na bežecké lyžovanie a biatlon  

Príležitosti Riziká 

možnosť pôsobenia školského duchovného  
zákon o financovaní školských 
zariadení 

záujem rodičov o školu zákon o správe majetku štátu 

vzdelávanie pedagógov   

práca na nových projektoch Iuventa – Mládež v akcii, 
Socrates, výzvy na podávanie žiadosti o granty z EÚ aj ďalších 
organizácií a spoločností, na podporu rozvoja vzdelanosti, 
mobility, materiálno technického zabezpečenia a podobne 

 

Psychohygienické podmienky 

Priemerná naplnenosť tried bola 19,28  žiakov.  Naplnenosť tried je veľmi 
nerovnomerná,  vyššia je na prvom stupni – 21,00 žiaka na triedu, na 2. stupni 17,00 žiaka.   
Pri tvorbe rozvrhu boli dodržiavané psychohygienické zásady.  
 

Spolupráca školy s rodičmi 

     Spolupráca s rodinou je zabezpečená cez Spoločenstvo rodičov a jeho výkonný orgán - 
Radu rodičov, cez triednické spoločenstvá rodičov, triednych dôverníkov.  Informácie o škole 
sú  na našej www stránke. Spustenie internetovej žiackej knižky do prevádzky. Komunikácia 
je aj prostredníctvom sociálnej siete www.facebook.com/radlinskeho/ a máme vytvorenú aj 
možnosť okamžitej reakcie na našej www stránke prostredníctvom služby Livechatoo.com 

Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupráca s farským úradom - duchovné obnovy a cvičenia učiteľov,  slávenia prikázaných 
sviatkov a duchovná obnova pre žiakov 8.ročníka, príprava 1. sv. prijímania  a sv. birmovania 

Spolupráca s CPPPaP - úzka spolupráca vedenia školy a špeciálneho pedagóga pri riešení 
problematiky žiakov s problémami učenia a správania a zdravotne postihnutých žiakov. 
V spolupráci s CPPPaP sme zabezpečovali aj ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

Spolupráca s CŠPP Dolný Kubín – ktoré v našej škole uskutočnilo v mesiaci január päť 
konzultácií – logopedickú individuálnu intervenciu a reedukáciu so žiakmi s rečovými 
chybami a v mesiaci jún čitateľskú gramotnosť pre prihlásených žiakov 3. a 4. ročníka  a je 
vyhodnotenie s rodičmi.  

Spolupráca s CVPP pri CPPPaP - zamerané na vzťahy v triede. 

http://www.facebook.com/radlinskeho/
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Spolupráca s ŠPPP Námestovo – spolupráca špeciálneho pedagóga v rámci konzultácií 
o individuálne integrovaných žiakoch. 

Spolupráca s políciou  Prevencia – beseda s políciou – Trestnoprávna zodpovednosť 
mladistvých II. stupeň, besedy o dopravnej výchove a správaní sa v škole, doma a na ulici – I. 
stupeň. 

Škola - verejnosť. Našou snahou je čo najviac informovať o  činnosti školy. O našich 
aktivitách sme informovali cez mestskú televíziu, mestskú  tlač,  Farský list, farské oznamy, 
na nástenke pred kostolmi, internetové stránky školy, školský časopis. Propagácii školy, 
práca žiakov i učiteľov na verejnosti sa musíme v budúcnosti intenzívnejšie venovať aj 
v odbornej tlači, kresťanských periodikách a ostatných médiách.  

Škola- iné spoločenské organizácie - škola intenzívne spolupracuje aj Okresnou knižnicou, 
OKS- Oravským kultúrnym strediskom, MsKS, Oravským múzeom a Čaplovičovou knižnicou, 
Oravskou galériou,  HaZZ a Červeným krížom. 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
materskej školy  za školský rok 2018/2019. 
 
Názov školy: Cirkevná spojená škola, Základná škola s materskou školou A. Radlinského 
Adresa školy: Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín,   
Telef. číslo MŠ: 0944 281 181 
e-mail adresa:  www.radlinskeho.sk 
Zriaďovateľ školy: RÍMSKOKATOLíCKA CIRKEV, Biskupstvo Spišské Podhradie 
Riaditeľ školy:  Mgr. Ľudovít Mačor 

Údaje o počte žiakov 

Materská škola 
počet 
tried 

OŠD 5.-6. r 4.-5.r 3.-4. 2.-3. Spolu 

 4 4 29 25 16 11 85 

Učebné plány 
- Školský vzdelávací program: „RADUJME SA, VESEĽME SA“;  
- Náboženská výchova FMA, cyklus A – „Prvé stretnutie s Pánom“,  
- Náboženská výchova pre MŠ: „Rastieme k svetlu“ (3-4, 4-5, 5-6 roč.),  
- „Svetlúšik a Dobromilka“ – kniha ROK v liturgii. 

Učebné osnovy sú spracované v  ŠkVP,   
formu týždenného plánovania si zvolili učiteľky dohodou v triedach. 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 
 
 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 8 8 
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Zamestnanci MŠ:                         Pedagogickí zamestnanci: 
1. trieda: 

Helena Ďaďová, kvalifik. uč. pre MŠ 
Anna Ľubeková, kvalifik. uč. pre MŠ 

2. trieda: 
Otília Jurigová, kvalifik. uč. pre MŠ 
Mgr. Mária Beňová, kvalifik. uč. pre MŠ 

3. trieda: 
Miroslava Čabová, kvalifik. uč. pre MŠ  
Mgr. Hedviga Janotíková, kvalifik. uč. pre MŠ 

4. trieda: 
Milota Orošová, kvalifik. uč. pre MŠ 
Bc. Patrícia Ferančíková, kvalifik. uč. pre MŠ  
 
Zuzana Lešková, kvalifik. uč. pre MŠ – MD 
Jana Meľová, Mgr., kvalifik. uč. pre MŠ – MD 
Simona Zaťková, PaedDr., kvalifik. uč. pre MŠ – MD 
 
                                                       Nepedagogickí zamestnanci: 
Laštíková Elena - upratovačka  (7,5 hod.) 
Krajčovicová Aneta – upratovačka (7,5 hod.) 

Odborná príprava učiteľov  

Ďalšie vzdelávanie organizuje Počet študujúcich 

UKF pedagog. Fakulta,  Nitra 
UKF Nitra 1 

Kurz Katechézy Dobrého Pastiera 
OZ Atrium Ovečka 

Diecéz.Katech.Úrad  
Bratislava 

(1) 

Šachy do školy 
Šach. Zväz BA (2) 

                                 
Aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti 
 
Kultúrne akcie:  
- program v MsKS: Starým rodičom,  
                                            Vianočná akadémia CSŠ;   
                                            Kytica vďaky pre mamičky;  
- programy v MŠ:  Vianočná besiedka                            
                                           Deň matiek 

                                           Slávnostná rozlúčka predškolákov 

- návštevy divadelných predstavení - interné v MŠ: „Keď ja budem veľký“ (Slniečko 
Piešťany) 
                                                                                                      „Kalendár“ (Slniečko Piešťany) 
                                                                                                     „Máša a medveď v cirkuse“ (TCV 
školy) 
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                                                                                                        „Simsalala“  (koncert dets. piesní)                                                        

Exkurzie:  
- jarmok remesiel - Katarínske, Vianočné, Veľkonočné mestské trhy 
- výstava OKS DK- „Čaro dreva“ 
- návšteva  verejnej mestskej knižnice;  
- návšteva predajne náboženskej literatúry ZRNO a TRANOSCIUS;   
- návšteva u primátora mesta DK 

Iné akcie – v MŠ:  
- Svätenie úrody;  
- „Historický vlak“ 
- „Pondelkový desiatok sv. ruženca“ 
- mesačná bohoslužba slova v školskej kaplnke 
- sv. Mikuláš  v MŠ;   
- pečenie medovníkov  
- návšteva v I. roč. ZŠ;  
- detský karneval v MŠ 
- zbierka TEHLIČKA PRE AFRIKU 
- beseda s včelárom (p. Kubas) 
- oslava MDD v MŠ (v spolupráci so ZŠ) 
- skríning zraku detí (MUDr. Hubčík) 
- 4. stretnutie učiteliek cirkevných MŠ Spišskej diecézy 
- Návšteva predškolákov z CMŠ v Trstenej 
- „Malá logická olympiáda“ 

  mimo MŠ 
- spevácka služba na dets. sv. omši 13.6.2019 
- „Z náruče poznania“- spolupr. s OKS DK 
- návšteva cintorínov (pamiatka zosnulých);  
- motivovaná návšteva detských svätých omší-4 súťažné dvojmesačné kolá (so 

záverečným vyhodnotením v MŠ);  
- výlety vlakom – Veličná (3.tr.),  
- týždňový plavecký kurz pre predškolákov – Aquarelax DK;  

 
 
Odborná spolupráca s CPPPaP a Súkrom. centra špec.-pg. poradenstva v DK: 

- logopedická depistážna prehliadka - 3.tr; (SCŠPP) 
- zisťovanie úrovne rozvoja jednotlivých psychických funkcií dieťaťa hrovou formou - 

program „Mačička“- 2.tr. (SCŠPP) 
- diagnostická návšteva budúcich predškolákov v CPPPaP v DK – 3.tr., 
- rozvíjajúci program pre predškolákov – aktivity CPPPaP v MŠ  – 4. tr. 
- testy školskej zrelosti - 4.tr. (CPPPaP) 
- prednáška o dentálnej hygiene (RÚVZ DK) 

Priestorové a materiálno-technické podmienky 
 Priestory na priamu prácu s deťmi sú veľmi dobré. Súčasný stav spĺňa všetky 
požiadavky a normy pre pobyt detí v predškolskom zariadení 

Vybavenie školského dvora náčiním a hračkami pre potreby MŠ bolo dostačujúce, 
priebežne ho renovujeme a udržiavame. Často využívame malé dopravné ihrisko MŠ a 
detské vozidlá. Táto forma pohybovej aktivity je u detí trvalo veľmi obľúbená, učia sa 
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dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti vlastnej i druhých. Sú viditeľné pozitívne výsledky 
tiež v úrovni  špeciálnych pohybových zručností detí. Je potrebné zabezpečiť ďalšie detské 
cyklistické prilby. 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
1. mesačné príspevky od rodičov  

na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s pobytom dieťaťa v MŠ: .......................cca  
9.300,- € 

2. finančné prostriedky získané od rodičov a spôsob ich použitia: 
- príspevok rodičov všetkých detí na hračky:...........................................................cca  

800,-€  
            (nákup hračiek v období Vianoc) 

- príspevok rodičov do triednych fondov 1., 2. a 3. tr.: ...........................................cca 
500,- €  

             (nákup drobného spotrebného tovaru pre priamu prácu detí - výtvarný a iný    
              pracovný materiál a pomôcky) 
3. do Obč. združenia Spoločenstvo rodičov... .................................................................cca 

800,- €  
      (Mikulášske balíčky, nákup surovín na pečenie medovníkov, Karneval, MDD,  rozlúčka    
       predškolákov, športové akcie ................................................................. (vyčerpané cca 
255.- €) 

4. iné vecné dary od rodičov a priateľov MŠ:  
- odpadový papier na druhotné využitie, v malom množstve aj použité hračky 
- hygienické potreby (toaletný papier, mydlo, zubné pasty, vreckovky) 

                                                        
príspevok OZ SR z 2 % z dane –  červené tričká ............................................................... cca 
100.- € 
                                                         bezdrôt. Mikrofóny na vystúpenia sdetí ........................cca  
100.- € 
                                                         pomôcky na katechézy Dobrého Pastiera ..................... cca 
100.- € 
                                                                                       spolu .....................................................   
300 ,- €                                                                        
 
Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti 
 
Zámerom nášho každodenného výchovného a vzdelávacieho úsilia v jednotlivých 
oblastiach rozvoja bolo:  
 

➢ u mladších detí prednostne rozvíjať hrubú motoriku, pohybové a manipulačné 
schopnosti, telesnú a psychickú zdatnosť (zdravotnými cvičeniami, konštruktívnymi a 
psychomotorickými hrami, grafickými činnosťami, pestrými, častými pracovnými  
a výtvarnými aktivitami); 

➢ viesť deti k vytváraniu zdravého životného štýlu (pohyb, stravovanie, vzťahy, 
odpočinok – vyváženosť aktivít) 

 
 

Ďalej, primerane veku, sme sa snažili:  
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➢ rozvíjať reč a celkové komunikačné schopnosti receptívne aj produktívne(rozhovormi, 
fonematickými - speváckymi a rytmickými - činnosťami); 

➢ rozvíjať predčitateľskú gramotnosť - prácou s knihami, prezeraním, každodenným 
čítaním; 

➢ rozvíjať poznávacie schopnosti (pozorovaním, experimentovaním, umožnením 
každodennej  manipulácie  s predmetmi a hračkami); 

➢ rozvíjať sebaobslužné a hygienické návyky každodenným motivovamím k praktickej 
sebaobsluhe a inou pracovnou činnosťou;  

➢ podporovať utváranie vzťahov, pozitívnu a zároveň asertívnu komunikáciu (sociálne, 
rolové hry, dramatické činnosti, hudobno-pohybové hry, inplementácia náboženského 
rozmeru do vzťahov); 

➢ realizovať environmentálnu výchovu - vytvárať vzťah k prírode a jej ochrane 
(pracovno -pestovateľské a kognitívne činnosti, vychádzky); 

➢ v rozumnej miere využívať IKT- pre zábavné vzdelávanie (vzdelávacie programy, 
DVD,CD, Intaktab, PC...), ktoré však nemali prednosť pred reálnym prostredím 
a hrovými činnosťami 

➢ uviesť dieťa do života ľudskej spoločnosti, sveta kultúry a umenia (hudobnými 
a literárnymi aktivitami, divadelnými predstaveniami); 

➢ učiť deti byť vnímavými na duchovné podnety, zachovávať všeobecné morálne 
hodnoty, poznávať Boha a jeho zákon lásky (každodennou modlitbou, čítaním dets. 
Sv. písma, prípravou spoločenských a náboženských podujatí, spevom,  interaktívnymi 
hrami, častým kontaktom so školským kaplánom); 

                                      
Všetky spomenuté zámery boli vo veku primeranej miere a s prihliadnutím na 

individuálne osobitosti detí a podmienky MŠ splnené. Deti mali pravidelný denný režim, tiež 
pravidelný režim činností, zabezpečujúcich životosprávu; bola dodržiavaná. 

Plnenie cieľa určeného v koncepčnom zámere rozvoja školy  
Oblasti, v ktorých má MŠ trvalo dobré výsledky: 

- napriek bežným počiatočným problémom na začiatku školského roka je 
adaptácia detí na prostredie a učiteľky na dobrej úrovni, medzi deťmi v rámci 
celej MŠ sú pekné vzťahy, taktiež sú dobré vzťahy a obojstranná spolupráca aj 
s rodičmi detí  

- dôkladná príprava 5-6 ročných detí na povinnú školskú dochádzku, úzka 
spolupráca s učiteľmi 1. st. ZŠ a poradenskými centrami 

- obľúbená krúžková činnosť, záujem detí o ňu (anglický jazyk, výtvarný odbor 
ZUŠ, Mudrlanti, folklórny tanečno-spevácky súbor Palček) 

- vysoká osobná zaangažovanosť učiteliek na materiálnom rozvoji materskej 
školy (nákupy, výroba UP, ich zadováženie s pomocou sponzora,  a pod.) 

- dobrá súčinnosť Obč. združenia Spoločenstvo rodičov s materskou školou – 
finančná podpora mimoškolských aktivít, zlepšovanie podmienok na prácu 
s deťmi s pomocou príspevku z 2% z daní 

 
Spolupráca s rodičmi  
 Úroveň spolupráce a komunikácia s rodičmi je dobrá. Vzhľadom na počet tried a ich 
vekové zloženie, z mimoškolských akcií sa konajú spoločne a s rodičmi len Vianočná 
besiedka, besiedka pre mamičky, prípadne celoškolské slávnostné akadémie; spoločne 
dopoludnia pre všetky triedy organizujeme koncerty a divadelné predstavenia v MŠ; ostatné 
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akcie (pečenie medovníkov, karneval, výlety) si organizujú triedne učiteľky v triedach 
individuálne. 
Niektorí rodičia (otcovia) sa ochotne angažujú v pomoci škole individuálne (sezónne kosenie, 
oprava detských vozidiel, hračiek) ; podľa možností rodičov aj sponzorstvo (kancelársky 
papier, príspevky na kúpu krojového vybavenia – klobúky, zabezpečenie výmeny rohoží vo 
vchode  MŠ-„B“ a pod.) 
 
 
 
Vzájomné vzťahy 
 Vzťahy medzi deťmi v triednych kolektívoch hodnotím ako výborné. Kolektív učiteliek, 
aj s upratovačkami, je spolupracujúci, vzťahy sú neformálne, ustálené. Tri učiteľky sú t. č. na 
materskej dovolenke. 
 
Celkové hodnotenie MŠ 
 Prácu v uplynulom školskom roku hodnotím celkovo pozitívne, materská škola má na 
verejnosti dobrý kredit, je o ňu medzi rodičmi ustálený záujem.  
 MŠ má naďalej perspektívu udržania úrovne, aj perspektívu ďalšieho rozvoja - 
v oblasti skvalitňovania prostredia, ďalšieho vybavenia a obnovenia vonkajších priestorov 
(školský dvor), tak aj v oblasti prehlbovania duchovného života učiteliek,  i v oblasti 
náboženskej formácie detí.  
  

 
 

                                                                    Mgr. Ľudovít Mačor 
                                                                    riaditeľ školy 


