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SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2018/2019 

1. Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou, Zborov nad 
Bystricou 604 

Adresa školy č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou 

Telefón +421  0414391390 

E-mail zszborov@post.sk 

www zszborov.edupage.org 

Zriaďovateľ  Obec Zborov nad Bystricou 

 

Vedúci zamestnanci školy 
 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ školy PaedDr. Milan Križan  0414391390  zszborov@post.sk 

ZRŠ pre ZŠ, ŠKD, CVČ Mgr. Jana Harnasová  0414391390  zszborov@post.sk 

ZRŠ pre MŠ Bc. Marta Capeková  0414391487  zszborov@post.sk 

 

Rada školy do 14.03.2019 
 

  Titl., priezvisko, meno 

Predseda Mgr. Anna Jarabicová 

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Mária Backová 

  Slávka Moskáľová 

Ostatní zamestnanci Jana Macurová 

    

zástupcovia rodičov Martina Kukučková 

  Jana Kubicová 

  Miroslava Valková 

  Katarína Plačková 

zástupca zriaďovateľa František Madaj 

  Milan Targoš 

  Milada Kováčová 

 

Rada školy od 15.03.2019 
 

  Titl., priezvisko, meno 

Predseda PaedDr. Jana Riečičiarová 

Pedagogickí zamestnanci  Slávka Moskáľová 

    

Ostatní zamestnanci Viera Janasová 

mailto:zszborov@post.sk
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zástupcovia rodičov Mgr. Alena Kormancová (zástupca rodičov ZŠ) 

  Bc. Miroslava Košťálová (zástupca rodičov ZŠ) 

  Jana Koščaliková (zástupca rodičov ZŠ) 

  MUDr. Petra Zuzčáková-Bulejčíková (zástupca rodičov MŠ) 

zástupca zriaďovateľa Juraj Hlavatý 

  Anna Targošová 

  Vlasta Podoláková 

 František Madaj 

 

Poradné orgány školy 
 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ Mgr. Ingrid Šišková  1.stupeň ZŠ 

PK humanitné predmety Mgr. Mária Backová  SJL a ďalšie humanitné 
predmety 

PK prírodovedné predmety PaedDr. Jana Riečičiarová  MAT a ďalšie prírodovedné 
predmety 

PK cudzie jazyky Mgr. Andrea Pavelková  ANJ, OBV 

PK TSV Mgr. Soňa Kovalčíková  TEV, GEG 

2. Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy ZŠ: 241 

Počet tried: 13 

Podrobnejšie informácie: 

 

 

 

Počet žiakov školy MŠ: 69 

Počet tried: 3 

Počet žiakov školy ŠKD: 54 

Počet oddelení: 2 

 

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

počet tried 1 1 1 2 1 2 2 2 1 13 

počet žiakov 23 18 21 31 25 29 36 30 29 242 

z toho ŠVVP     1   2 3 2 5 2 15 
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3. Údaje o počte zapísaných žiakov 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 23 / 13 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019:  21 / 11 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:  2 / 0 

 

4. Údaje o počte prijatých žiakov 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 0 0 0 0 5 29 34 

 
 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
 
Počet prijatých žiakov na SŠ v školskom roku 2018/2019: 
 

1. Gymnázium  Čadca: 1 žiak 

2. SOŠ Krásno nad Kysucou:  4 žiaci 

3. Dopravná akadémia Žilina:  2 žiaci 

4. Obchodná akadémia Čadca : 5 žiakov  

5. SOŠ obchodu a služieb Čadca:  5 žiakov 

6. SŠ – SPŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto:  1 žiak 

7. SOŠ technická Čadca: 2 žiaci 

8. SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto: 4 žiaci 

9. Stredná zdravot. škola Trnava: 1 žiačka 

10. Gymnázium Kysucké Nové Mesto: 1 žiačka 

11. SOŠ pedag. Čadca: 3 žiačky 

12. SZŠ Čadca: 2 žiačka 

13. SZŠ Žilina: 1 žiačka 

14. SOŠ sv. J Robotníka Žilina: 1 žiak 

15. Hotelová akadémia Žilina: 1 žiak 
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     Spolu: 34 žiakov z toho:       5  žiaci         3 – ročný odbor 
                                              23  žiakov     4 – ročný odbor 
                                       6 žiačka        5 – ročný odbor 
 
 

5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie 

Trieda ANJ-
1CJ 

BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE INF 

1.A             1     

2.A             1     

3.A 1,43     1     1   1 

4.A 1,47           1,07   1 

4.B 1,5           1   1 

5.A 1,92 2,12 1,32     1,72 1   1 

6.A 1,93 1,86 1,71   2 2 1   1 

6.B 2 1,75 1,56 1 1,81 1,75 1   1 

7.A 2,17 2 1,94   2,11 1,83 1 1,89 1 

7.B 1,78 1,72 2,06   1,89 1,33 1 1,78 1 

8.A 1,93 1,53 1,27   2,2 1,27 1 2,13 1 

8.B 1,93 1,73 1,47   2,33 1,4 1 1,93 1 

9.A 2,45 2,34 1,55   2,48 1,45   1,97   

 
 
 

Trieda MAT NBV NEJ-
2CJ 

OBN PVC PRI PDA PVO SJL Spr 

1.A 1,35 1           1 1,43 1 

2.A 1,11 1           1 1,22 1 

3.A 1,9 1     1   1,14   1,86 1 

4.A 1,4 1     1   1,53   1,8 1,07 

4.B 1,56 1     1   1,56   1,69 1 

5.A 2,24 1,08             2,56 1 

6.A 2,57 1   1,36         2 1 

6.B 2,31 1   1,19         2,69 1 

7.A 2,61 1 1,56 1,83         2,39 1 

7.B 2,67 1 1,44 1,56         2,67 1 

8.A 2,73 1 1,53 1,33         2,47 1 

8.B 2,53 1 1,6 1,53         2,6 1 

9.A 3,21 1 1,83 1,17         2,55 1 

 
 

Trieda SEE THD TSV TEV VLA VUM VYV 

1.A       1     1 

2.A       1     1 

3.A       1 1   1 

4.A       1 1,67   1 

4.B       1 1,19   1 

5.A   1 1       1 
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6.A   1 1       1 

6.B   1 1       1 

7.A   1 1       1 

7.B   1 1       1 

8.A   1 1,07       1 

8.B   1 1       1 

9.A 1   1     1   

 
Prospech žiakov 
 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 23 23 0 0 

2.A 18 18 0 0 

3.A 21 21 0 0 

4.A 15 15 0 0 

4.B 16 16 0 0 

5.A 25 25 0 0 

6.A 14 14 0 0 

6.B 15 16 0 0 

7.A 18 18 0 0 

7.B 18 18 0 0 

8.A 15 15 0 0 

8.B 15 15 0 0 

9.A 29 29 0 0 

 
Dochádzka žiakov 
 

Trieda Počet Zamešk. 
hod. 

Zam. na 
žiaka 

Ospravedlnené Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené Neosp. 
na žiaka 

1.A 23 1302 56,61 1302 56,61 0 0,00 

2.A 18 1117 62,06 1117 62,06 0 0,00 

3.A 21 1243 59,19 1243 59,19 0 0,00 

4.A 15 1040 69,33 1040 69,33 0 0,00 

4.B 16 1100 68,75 1100 68,75 0 0,00 

5.A 25 2498 99,92 2498 99,92 0 0,00 

6.A 14 983 70,21 983 70,21 0 0,00 

6.B 15 1378 86,13 1378 86,13 0 0,00 

7.A 18 1671 92,83 1671 92,83 0 0,00 

7.B 18 1489 82,72 1489 82,72 0 0,00 

8.A 15 1521 101,40 1521 101,40 0 0,00 

8.B 15 1368 91,20 1366 91,07 2 0,13 

9.A 29 3859 133,07 3856 132,97 3 0,10 
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Výsledky externých meraní 
 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 5  25 59,7% 58,4% 

    

Monitor MAT 5  25 58,9% 59,3% 

    

Monitor SJL 9 29 52,5% 62,3% 

    

Monitor MAT 9 29 47,6% 63,1% 

 

6. Odbory a učebné plány 

Na prvom stupni sme postupovali v 1. ,2., 3. a 4.ročníku podľa iŠkVP . 

Disponibilné hodiny sme na I. stupni využili na posilnenie pre nasledovné 

predmety Matematika a práce s informáciami, Prvouka, Jazyk a komunikácia, 

Telesná a športová výchova.  

Na II. Stupni sme postupovali podľa iŠkVP v 5.,6., 7.  a 8. ročníku a podľa 

pôvodného ŠkVP v 9. ročníku. Disponibilné hodiny sme využili na posilnenie pre 

nasledovné predmety 

Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Dejepis, Biológia, Geografia. 

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle 

vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Delíme náboženskú výchovu, Informatiku 

a cudzie jazyky. 

Pri hodnotení žiakov sme postupovali v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 

a na základe rozhodnutia pedagogickej rady sme hodnotili slovne výchovné 

premety. 
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Odbory a učebné plány 

 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 1 1 1 2 1 2 2 2 1 13 

 
 
 
 

    Inovovaný školský vzdelávací program 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Jazyk a 

komunikácia 
Slovenský jazyk a 

literatúra 
9 8+2 7+1 7 

Anglický jazyk   3 3 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Informatika - - 1 1 

Človek a príroda Prvouka 1+1 2 - - 

Prírodoveda - - 1 2 

Človek 

a spoločnosť 
Vlastiveda - - 1 2 

Človek a hodnoty Náboženská výchova/ 

Etická výchova 
1 1 1 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie - - 1 1 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 

SPOLU 

+disponibilné 

hodiny 

  20+2 20+3 23+2 25+1 

Počet vyučovacích 

hodín v týždni 
  22 23 25 26 
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    Inovovaný ŠkVP ŠkVP 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet/ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Jazyk a 

komunikácia 
Slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 4  5 5 

Prvý cudzí jazyk 3+2 3+2 3+1 3 3 + 2 

Druhý cudzí jazyk - - 2 2 2 

Človek a príroda Fyzika - 2 1 2 1 + 1 

Chémia - - 2 2 1 

Biológia 2 1 2 1 1+1 

Človek a 

spoločnosť 
Dejepis 1 1+1 1 1 2  

Geografia 2 1  1 1  1 

Občianska náuka - 1 1 1 1 

Človek a hodnoty Náboženská výchova 1 1 1 1 1 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 5 

Informatika 1 1 1 1 - 

Človek a svet práce Svet práce - - -  1 

Technika 1 1 1 1 - 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1 1 - 

Výtvarná výchova 1  1 1 1 - 

Výchova umením - - - - 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 2 

SPOLU   24 + 3 25+ 4 26 + 4 27 + 3 24 +6 

Počet vyučovacích 

hodín v týždni 
  27 29 30 30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

Štruktúra tried 
 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 22 0 

Bežných tried 12 220 15 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 13 242 15 

7. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

Pracovný pomer (spolu ZŠ, MŠ, ŠKD) 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac (ZŠ, MŠ, 

SKD) 

Počet nepedag. 
prac. (ZŠ, MŠ, SKD) 

Počet úväzkov pedag. 
prac. (ZŠ, MŠ, SKD) 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. (ZŠ, 

MŠ, SKD) 

TPP  30  10  30  10 

Znížený 
úväzok 

 3  1  2  8 

ZPS  0  1  0  1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov ZŠ 0 20 20 

Učiteľov MŠ 0 7 7 

Vychovávateľov 0 2 2 

asistentov učiteľa 0 1 1 

Spolu 0 30 30 

 

8. Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška  1  0 

2.kvalifikačná skúška  0  0 

štúdium školského manažmentu  0  0 

špecializačné inovačné štúdium  0  1 

špecializačné kvalifikačné  0  0 

Postgraduálne  0  0 
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doplňujúce pedagogické  0  0 

vysokoškolské pedagogické  0  0 

vysokoškolské nepedagogické  0  0 

9. Aktivity a prezentácia na verejnosti 

I. stupeň ZŠ: 
 
Metodicko-odborný rast učiteľov MZ 
 
     Učitelia 1.stupňa si pravidelne dopĺňajú svoje vedomosti a získavajú nové informácie aj 

štúdiom odbornej literatúry a časopisov. Sústavne vyhľadávajú možnosti ako sa zapojiť do 

rôznych súťaží, o čom svedčí i ich tohtoročné množstvo vo viacerých oblastiach.  

     Dňa 10.10.2018 sa zúčastnili p.uč.Šišková a p.uč.Pavlíková v Bytči Seminára určeného pre 

učiteľov vyučujúcich vo 4.ročníku s cieľom predstaviť učiteľom obsah predmetov 

prírodoveda a vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník, efektívne využívanie 

učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy. 

Dňa 26.3.2019 sa zúčastnila seminára p.uč.Grigová, ktorého cieľom bolo predstaviť učiteľom 

obsah predmetu vlastiveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 4. ročník, efektívne využívanie 

učebných materiálov na hodinách vlastivedy. 

Z obidvoch seminárov sú na stránke AITEC voľne prístupné didaktické materiály pre učiteľov 

na stiahnutie. 

Tohtoročné akcie a súťaže: 
 
     Dňa 28.9.2018 sme na našej škole organizovali Deň športu. Ako každoročne – tak i tento 
rok venovali úvodné minúty  na počesť  Terryho Foxa a uskutočnili symbolický beh po 
ročníkoch.  
Po behu sa jednotlivé triedy na čele so svojimi kapitánmi zhostili jednotlivých úloh na 
stanovištiach – skoky do diaľky z miesta, beh na kolobežke, podliezanie, hod kriketkou 
i nosenie loptičky na rakete. Na stupňoch víťazov sa umiestnili žiaci: 
1.A S.Gerová a J.Králik 
2.A K.Truchlíková a K.Poštek 
3.A E.Podmanická a J.Masaryk 
4.A D.Häuslerová a M.Nečeda 
4.B K.Knotková a S.Jedinák 
 
     Praktická časť jesenných  Didaktických hier  sa dňa 15.10.2018 viazala na tému „Prvá 
pomoc.“ Najskôr sme sa na prvej vyučovacej hodine venovali  témam o ochrane života a 
zdravia, čím  sme sa zároveň pripravili na výchovný koncert, ktorý nasledoval.  VÝCHOVNÝ 
KONCERT - môže v deťoch (a nielen v nich) vzbudzovať nedôveru, či to opäť bude predstavenie 
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plné poučiek a nezaujímavého výkladu. Všetky pochybnosti však rýchlo zmizli, keď  nám  svoj 
koncert predviedli dvojica Jaro Gažo a Radko Pažej.  Program bol určený pre prvý stupeň 
základných škôl. Deti sa dozvedeli a naučili základy prvej pomoci, ktoré sprostredkovala pani 
záchranárka z operačného strediska tiesňového volania v Banskej Bystrici. Od telefonovania 
na číslo 155 záchranná zdravotná služba (aj to prečo volať práve 155), nahlásenia správnych a 
dôležitých údajov (ktoré sú to a prečo sú také dôležité), cez priebeh telefonátu, až po záchranu 
ľudského života a príchod zdravotníckeho personálu. Prednáška bola doplnená o pesničky 
s videoprojekciou. Svojím programom  veľmi dobre zaujali našich žiakov, program bol 
kreatívny a mal vysokú vzdelávaciu a výchovnú úroveň. 
            V druhej časti didaktických hier sa venovali deti s triednymi učiteľkami praktickej časti 
ochrany života a zdravia. Prekonávali prírodné prekážky v okolí školy (nerovný, kamenistý 
terén), opatrnosť pri zbieraní prírodného materiálu, ošetrenie malých poranení v prírodnom 
prostredí (dezinfekcia, obviazanie). Praktickú časť zvládli deti na výbornú. 
 
     Dňa  15.10.2018 sa žiaci 1.stupňa premenili  na „prírodných“  umelcov v akcii Umenie 
v prírode. Títo umelci pracujú väčšinou s nájdeným materiálom priamo v lese, na lúkach, pri 
riekach. Ide predovšetkým o lístie, konáre, kamenie, sneh a ďalej z nich tvoria krásne diela. 
Väčšina z nich však má krátkodobú ,,životnosť“. Tvoria v prírode, s prírodou, nedehonestujú ju 
a neznečisťujú, presne naopak. Snažia sa z nej vytvoriť niečo ešte krajšie a pozdvihnúť ju. Tento 
rok sa k rôznym prírodninám pridali i samotní žiaci. Zo svojich tiel dokázali vytvoriť napríklad 
triednu stonožku, či samotný názov triedy. Postupne prešli k stavbám z materiálu, ktorý našli 
v okolí školy. Deti doniesli listy i jesenné plody. Z listov vyrobili obrovské slniečko. Svoju prácu 
oslávili v triede jabĺčkovou hostinou. Je to veľmi inšpiratívne a relaxujúce pozerať sa na toto 
"jednoduché" no efektné umenie...Akciu pripravili pani učiteľky Šišková, Pavlíková, Grigová, 
Kormancová a Ondrúšková. 
 
     49 žiakov 3. a 4. ročníka našej školy absolvovalo od 10.9. – do 14.09. 2018 základný 
plavecký výcvik v rozsahu jedného týždňa. Každý deň sme začínali jednou vyučovacou 
hodinou v škole a od 9,00 sme nastúpili na plavecký výcvik. Pod dohľadom štyroch 
kvalifikovaných trénerov z Plaveckej školy Žabka v Čadci sa „spriatelili“ s vodou a naučili sa aj 
základy plaveckých štýlov – prsia a kraul. Pri výučbe používali rôzne plavecké pomôcky – dosky, 
molitanové valce, plavecké opasky a pod. Veľmi nás teší fakt, že deti, ktoré nevedeli plávať, po 
ukončení výcviku zvládli zaplávať aspoň niekoľko metrov a že sa nikto zo žiakov nezranil. 
Mokré vysvedčenie, ktoré dostali na záver výcviku, svedčí o ich snahe v prekonávaní vody 
i samých seba. 
 
     Dňa 24.10. 2018 sa v našej škole uskutočnilo povinné testovanie žiakov 1.roč. k identifikácii 
ich športového talentu. Do pilotného projektu zameraného na testovanie pohybových 
predpokladov sa zapojilo 20 prvákov. Koordinátorom pre realizáciu testovania na škole bola 
p.uč Mgr. Ingrid Šišková. Na testovaní spolupracovali všetky učiteľky  prvého stupňa 
a pomáhali nám i naše deviatačky. Cieľom je odporučiť deťom  a ich rodičom druhy športov, 
na ktoré majú deti predpoklady, môžu v nich byť úspešné, resp. ich budú viac baviť vzhľadom 
na ich danosti. Ak ich šport zaujme a nadchne, budú sa deti viac hýbať, dokonca sa mu môžu 
venovať aj na výkonnostnej úrovni. Testovanie je zámerne realizované v 1. ročníku (pri vstupe 
do školy), pretože vtedy deti ešte nezačali s riadenou športovou prípravou, a ak, tak ju 
realizujú len krátku dobu. Testovalo šesť rozhodcov - pedagógov školy  celé dopoludnie 
v nasledovných disciplínach: 
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 Váženie a meranie k zisteniu telesnej váhy a výšky 
 Predklon v sede dosahovaním 
 Sed – ľah 
 Opakovaná zostava s tyčou 
 Výdrž v zhybe nadhmatom 
 Skok do diaľky z miesta 
 Kotúľanie troch lôpt 
 Člnkový beh 4x10 m 
 Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m 
 Vlajková naháňačka  

  
 Napriek tomu, že testovanie bolo časovo náročné, športový deň bol pre prvákov zážitkom, 
cvičili s nadšením a vydali zo seba maximum.  Po úvodnom testovaní sa rovnakým testom 
najbližšie podrobia už o 2 roky, teda v  3. ročníku. 
 
     Na konci novembra - dňa 29. 11. 2018 sa  uskutočnil už desiaty ročník súťaže Všetkovedko, 
aby rozpútal veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Súťaž je špecifická svojím 
zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale 
prepojenie všetkého, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili. Žiaci 
získavajú v súťaži aj skúsenosti dôležité pre ďalšie štúdium  - prácu s testom, odpoveďovým 
hárkom, vyskúšajú si, či dokážu v správnej chvíli podať ten najlepší výkon. Súťažilo sa v štyroch 
samostatných kategóriách – druháci  až štvrtáci. Otázky sú z každého rožka troška -  z 
vlastivedy, prírodovedy, slovenského a anglického jazyka, matematiky, hudobnej a výtvarnej 
výchovy, informatickej výchovy, dopravnej výchovy atď. Z našej školy sa medzi najúspešnejších 
zaradila  a titul Všetkovedko školy i titul Všetkovedko získala žiačka: Sára Masariková z 4.A 
triedy / 13.miesto  spolu so 48 žiakmi Slovenska/ Titul Všetkovedko získali: Juraj Masaryk, 
Emma Jedináková a Ema Čimborová z 3.A, Simona Plačková zo 4.A, Andrea Horáková z 2.A. 
Titul Všetkovedkov učeň obhájili Ľubomír Marejka z 2.A, Sára Šusteková 3.A, Peter Čimbora a 
Michal Šlapka z 4.B. 
  
      Vianočnú atmosféru si žiaci precítili dňa 20.12.2018 . Tento rok vyzdobili stromček želaní 
na hlavnej chodbe vlastnými ozdobami a doplnili ho aj želaniami, ktoré si prajú na Vianoce. 
Priali si zdravie, štastie, lásku, pokoj v rodine, veľa priateľov ale aj malé darčeky, alebo psíka. 
 
     Slávnostná imatrikulácia prváčikov sa u nás v škole stala tradíciou. Tá tohtoročná sa 
uskutočnila v pondelok 17.12.2018 za prítomnosti rodičov a príbuzných. Deti sa pochválili, čo 
sa už naučili z matematiky, zo slovenského jazyka, z prvouky, zatancovali pekný tanček, 
zarecitovali básničku. Ak chcú však byť pasovaní za naozajstných žiakov školy, musia zložiť 
prvácky sľub, že sa budú učiť, budú poslúchať a správať sa tak, ako sa na správneho školáka 
patrí. Po hlasnom „sľubujem“ nasledovalo pasovanie za prváka za asistencie deviatakov 
a triednej učiteľky Mgr. Kormancovej. Na pamiatku tohto výnimočného dňa prváci dostali 
sladké spomienkové srdiečko s menom,  šiltovku a imatrikulačný list. Slávnostná imatrikulácia 
bola nevšedným zážitkom aj pre ich rodičov, ktorí si zo slávnostného podujatia spolu so svojimi 
ratolesťami očividne odnášali pocity plné nevšedných dojmov. O tie sa mohli po skončení 
podujatia podeliť pri malom občerstvení, ktoré pripravili rodičia. 
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     V piatok pred vianočnými prázdninami 21.12.2018 si naši žiaci pripravili Vianočnú besiedku. 
Moderátori z 3.A nás sprevádzali celým programom.  Žiaci predviedli pod vedením svojich 
triednych učiteľov krásne scénky (videli sme farmu, vianočné zvyky a tradície), zazneli známe 
koledy, mali sme možnosť vidieť aj ukážku spoločenských tancov.  V úvode a na konci 
programu nám zahrala školská kapela. Pred koncom programu školský parlament vyhodnotil 
aj vianočnú výzdobu v triedach. Celá škola strávila príjemné predpoludnie. 
 
      V utorok 29. 1. 2019 sa uskutočnil Novoročný turnaj vo vybíjanej medzi tretiakmi 
a štvrtákmi. K meraniu síl v tejto obľúbenej hre nastúpili 4 družstvá – družstvo dievčat III. 
A s kapitánkou Sárkou Košťalovou, družstvo chlapcov III. A s kapitánom Jurkom Masarykom, 
družstvo štvrtej A s kapitánkou Danielkou Häuslerovou a družstvo štvrtej B triedy s kapitánom 
Miškom Šlapkom. Hralo sa systémom každý s každým, bolo odohraných 6 zápasov. Deti hrali 
výborne a bavili sa hrou. V skóre jednotlivých zápasov neboli veľké rozdiely – dva zápasy 
skončili rozdielom 2 bodov, 2 zápasy s rozdielom 1 bodu a 2 zápasy skončili remízou, čo 
výrazne ovplyvnilo i konečné poradie. 
1. miesto IV. A 
2. miesto III. A chlapci 
3. miesto IV. B 
4. miesto III. A dievčatá 
Turnaj zorganizovali p. uč. Pavlíková, Šišková, Grigová. 
 
     Dňa 31.januára 2019 sa konal na našej škole 2.ročník Eko - karnevalu  - tento rok s témou 
„Život v lese“. Zúčastnili sa ho žiaci 1.stupňa. Aj tento rok to mala porota veľmi ťažké. 
Vynaliezavosť našich rodičov i žiakov je obdivuhodná. Vytvorili nádherné masky, a hlavne 
splnili tému karnevalu – všetko z odpadového materiálu. Najzaujímavejšie masky boli 
odmenené vecnými cenami a sladkosťami. Potom nasledovala veselá zábava a radostný 
odchod na polročné prázdniny. 
 
     Dňa 11.3.2019 šermiarsko – divadelná kumpánia Via Historica ponúkla našim žiakom 
štylizovanú hodinu dejepisu pod názvom  "Cesta slovenskou históriou." Jej   zameranie bolo 
na  slovenské dejiny od Samovej ríše cez Veľkú Moravu až po obdobie národného 
obrodenia  roku 1848.  Členovia klubu spolupracovali s deťmi, zapájali ich do diania na javisku. 
Pripravené kulisy, vhodné slovné spojenia a dobové oblečenie dotvárali vynikajúcu atmosféru 
podujatia. 
 
     Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami Slovenska, vyhlásila 
v mesiaci február už 34. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Deti 
materských, základných a umeleckých škôl v nej výtvarne stvárnili svoje predstavy na tému 
vesmír. Do regionálneho kola za okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca sa tohto roku zapojilo 
rekordných 634 prác. Porote pripadla neľahká úloha, vybrať z tohto množstva 25 
postupujúcich prác. Z našej školy sa zapojilo do súťaže viacero autorov s nádhernými 
obrázkami. I keď naše práce nepostúpili do ďalšieho kola, sme hrdí, že sme sa zapojili a veríme, 
že vyhráme nabudúce. 
 
     V dňoch 26. a 27. marca 2019 sme na našej škole hľadali najrýchlejšieho čitateľa s najlepším 
čítaním na porozumenie textu v podujatí pod názvom Čitateľský maratón. Celkovo sa do 
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čítania zapojilo 36 žiakov z 1.stupňa. Každý žiak, okrem iných čitateľských aktivít, čítal aj na čas 
a doplnil text vhodnou ilustráciou. Najrýchlejšími a najlepšími čitateľmi sa tento rok stali: 
1.ročník: 1.miesto – Adam Jánošík, 2.miesto – Mário Plaštiak, 3.miesto – Šimon Kubeň 
2.ročník:1.miesto – Olívia Šusteková, 2.miesto –Matúš Murgaš , 3.miesto – Andrea Horáková 
3.ročník:1.miesto –Emma Podmanická, 2.miesto – Matúš Nečeda , 3.miesto – Viktória 
Čimborová 
4.ročník:1.miesto –Daniela Hauslerová , 2.miesto –Viktória Petreková , 3.miesto – Sára 
Masariková 
 
     Pri príležitosti chovateľskej prehliadky trofejí ulovenej zvery v poľovníckej sezóne 
2018/2019 v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, sa konala od 25. 3. do 31. 3. 2019 v sále 
Obecného úradu Zborov nad Bystricou výstava Dni kysuckých poľovníkov. Svojimi výtvarnými 
prácami sa prezentovali aj žiaci našej školy. Námetom ich výtvarných prác boli živočíchy žijúce 
v lese a príroda. Na zhotovenie prác boli použité rôzne výtvarné techniky a materiály. Vhodne 
dopĺňali túto veľmi zaujímavú výstavu. Deti vytvárali svoje malé dielka na hodinách výtvarnej 
výchovy pod vedením pani učiteliek Pavlíkovej, Šiškovej, Grigovej a Sekáčovej. Ocenenie sa im 
dostalo od kurátorov výstavy v podobe rôznych propagačných materiálov, pasteliek, 
kalendárov, zápisníkov, sladkostí a pod. Týmto spôsobom bola ocenená každá detská práca. 
 
     V utorok 9.4.2019 sa v našej základnej škole uskutočnil zápis prvákov pre školský rok 
2019/2020. Usmiate pani učiteľky privítali svojich budúcich žiakov, ktorí úspešne plnili 
rôzne  úlohy na stanovištiach - počítali, kreslili, strihali, modelovali, recitovali básničky, 
poznávali farby, ba aj písmenká. Za splnené úlohy a predvedené vedomosti získali darček a 
osvedčenie. 
 
     Desiatky malých čitateľov z prvého stupňa našej školy strávili večer 30.4.2019 čítaním, 
dramatizáciou a zábavou v rôznych tvorivých dielňach a súťažiach. Po chutnom občerstvení 
začali program žiaci 4.B predstavením života  a tvorby H. Ch. Andersena. Nasledovali 
dramatizácie rozprávok tried 4.A, 4.B, 2.A a 3.A  -   Statočný cínový vojačik, Škaredé káčatko, 
Princezná na hrášku a Dievčatko so zápalkami.     Večer už patril rôznym úlohám, ktoré plnilo 
päť zmiešaných skupín. Venovali sa hlavolamom, labyrintom, skákaniu, kresleniu, čítaniu, 
skladaniu, strihaniu srdiečok, písaniu obsahu, odpovediam na rôzne otázky a mnohým ďalším 
aktivitám.  Pravidelné podujatie Večer s Andersenom sme ukončili odmeňovaním. 
 
     Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete - Matematický klokan 2019 sa 
uskutočnila 21.03.2019 i na našej škole. Zúčastnili sa ho prihlásení 19- ti  žiaci prvého, 
druhého, tretieho, štvrtého, šiesteho i ôsmeho ročníka. Preverili si vedomosti z oblasti 
matematiky a logického myslenia. Pri riešení úloh si užili veľa zábavy a získali nové vedomosti. 
Úspešnými riešiteľmi sa pre tento školský rok stali Vladimír Zuzčák zo 6.B a Sára Masariková 
zo 4.A, ktorá sa zároveň stala i školským šampiónom.  
 
     Dňa 21.5.2019 sa na našej škole 3. ročník školského kola „ Ľudová pieseň“. Žiaci 1. – 7. 
ročníka predviedli svoje spevácke umenie. Zazneli ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska. 
Predstavilo sa 28 žiakov a najúpešnejší boli: Natália Hujová – 1. roč., Cyprichová Gréta 
a Simona Plačková -4.A, Karolína Podoláková – 4. B, Martin Masaryk, Laura Privarová, Lucia 
Jantošová a Kristína  Jánošíková – 5. roč. Zo skupín boli najúspešnejší: 

1. stupeň : Róbert Podolák + Jakub Hugo Kormanec – 1. roč. 
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2. stupeň : Rebeka Ondrúšková + Laura Lehocká + Veronika Smetanová – 7. B 
Organizátori súťaže: G. Kormancová, M. Backová, J. Harnasová, V. Grigová  
 
     Rozprávkovej školy v prírode TRAMPTÁRIA sa zúčastnili od 27. do 31.5. 2019 žiaci 3. A, 4. 
A a 4. B triedy a pani učiteľky Pavlíková, Šišková, Masariková a Targošová.  Program 
zabezpečovali štyria animátori ŠvP Tramptária  Tánička, Kika, Jojo a Andrej. Deti boli rozdelené 
do troch skupín Levy, Vlci a Sokoly a počas celého pobytu získavali Tramptáre za rôzne činnosti 
v rámci remesiel –  lukostreľba, divadlo, tanec, maľovanie, šperkárstvo, jazda na autíčkach 
Plasma Car,  šport aj správanie. Na večerných programoch mali možnosť zažiť samotnú 
korunováciu kráľa a kráľovnej, mohli ukázať svoje nadanie v Talentmánii, súťažiť v obľúbenej 
zábavnej hre Dobre vedieť a Tipovačka, či tancovať. V predvečer ukončenia ŠvP bolo 
vyhodnotenie a rozlúčka s kráľom a kráľovnou. Deti boli veľmi spokojné s pobytom a niektoré 
by neváhali ostať aj dlhšie. 
 
     Tento školský rok sa v mesiaci máj uskutočnil už deviaty ročník školskej súťaže 
legošampión. Tentoraz sme sa vrátili k obľúbenej téme Legopanák. Úlohou žiakov bolo 
poskladať panáka podľa vlastnej fantázie s danými vlastnosťami. A že to bola úloha veľmi 
zaujímavá svedčí o tom mnoho nádherných umeleckých diel. Z nich mala porota našich 
učiteľov neľahkú úlohu vybrať tých najlepších. 
Nakoniec sa víťazmi stali žiaci: 
1.A – 1.miesto - N. Čimborová, 2.miesto – S. Jedináková, 3.miesto – M. Rábiková 
2.A – 1.miesto - Z. Nevedelová , 2.miesto – A. Horáková , 3.miesto – O. Šusteková 
3.A – 1.miesto -  V.Čimborová , 2.miesto – E.Čimborová , 3.miesto – J.Sobol 
4.A – 1.miesto -  K.Ševecová , 2.miesto – M.Rábik , 3.miesto – P.Poštek 
4.B – 1.miesto – D.Murgaš , 2.miesto – V.Chovancová , 3.miesto – V.Zárodňanská 
 
      Dňa 13.6.2019 žiaci 4.A, 4.B a 3.B triedy navštívili Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom 
Meste. Spoločne si poprezerali priestory hvezdárne, vypočuli si pútavú prednášku o Slnečnej 
sústave, v ktorej sa dozvedeli zaujímavé informácie o Slnku, Mesiaci a všetkých planétach 
Slnečnej sústavy. Po prednáške si pozreli 3D rozprávku a presunuli sa do kupoly hvezdárne, 
kde už na nich čakal obrovský ďalekohľad, ktorý slúži na pozorovanie úkazov dennej a nočnej 
oblohy. Najväčším zážitkom bolo, keď sa mohli odvážiť na planetárnych váhach. Tie ukazovali, 
koľko kilogramov by sme vážili na každej planéte našej Slnečnej sústavy. Nakoniec si žiaci 
poprezerali areál hvezdárne, v ktorom boli obrovské slnečné hodiny a modely planét Slnečnej 
sústavy.  
 
     Pri príležitosti realizácie hudobného koncertu ZUŠ Krásno nad Kysucou elokovaného 
pracoviska na našej škole sme mali možnosť prezrieť si Výstavu výtvarných prác našich žiakov 
dňa 18.6.2019 v sále kultúrneho domu. Dňa 20.6. sa uskutočnil pre širokú verejnosť 
v kultúrnom dome koncert a vernisáž ZUŠ Krásno nad Kysucou elokované pracovisko Zborov 
nad Bystricou, kde sa predstavili naši žiaci v hre na hudobné nástroje, v speve piesní, či v 
tanečnom vystúpení. Popri tom nám p.uč. z výtvarného odboru a z výtvarného krúžku 
prezentovali výtvarné práce žiakov.  
 
     Dňa 21.6. 2019 mali žiaci 1.stupňa besedu s lesníkom(p.Špilákom), kde sa dozvedeli veľa 
zaujímavostí o zvieratách vyskytujúcich sa na území Kysúc. Formou prednášky, ukážok a videí 
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sa dozvedeli o chránených  lesných živočíchoch – vlk, medveď, rys. Žiakom sa prednáška páčila 
a v budúcnosti by sme boli radi, keby pán lesník opäť zavítal k nám. 
 
     Dňa 25.6.2019 sa na našej škole uskutočnil Olympijský deň. Olympijský deň je oveľa viac 
než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže 
sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Motto : “Hýb sa, uč sa 
a objavuj.“ Žiaci I. stupňa súťažili v zaujímavých športových disciplínach. Rozdelení boli do 
piatich skupín podľa tried a farieb. Každá trieda si vylosovala krajinu, ktorú reprezentovala – 
Európa, Ázia, Amerika, Austrália, Afrika. Súťažilo sa v rôznych zaujímavých disciplínach – napr. 
futbalový slalom, strela do bránky, prenášanie ping-pongových loptičiek, beh na čas, triafanie 
na cieľ, trojskok, vedomostný kvíz, či klokanie skoky. V úvode nechýbala olympijská hymna, 
pochodeň, zástava a v závere olympijské medaily i ceny. Podujatie bolo výnimočné, plné 
súťaženia a dobrej nálady. Pomôcť a povzbudiť nás prišli i naši rodičia, maskoti a hlavný hosť 
trénerka – Denisa Zemaníková 
 

II. stupeň ZŠ: 

  
         „Zbieram Baterky“– školský program selektívneho zberu 
           Škola je zapojená do celoštátneho programu pre ochranu životného prostredia 
prostredníctvom školského programu selektívneho zberu pod názvom „Zbieram Baterky“. 
Cieľom súťaže je popularizovať zber použitých prenosných batérií a akumulátorov postavený 
na bezprostrednej motivácii. Prostredníctvom súťaže meniť a rozvíjať postoj detí 
k samotnému životnému prostrediu. Súťaž Zbieram Baterky je o zbere použitých prenosných 
batérií a akumulátorov. Žiaci po nazbieraní určitého množstva bateriek sú odmenení bodmi, 
ktorými môžu voľne narábať. Prostredníctvom E-shopu si vymieňajú body za darčeky. Tiež mali 
možnosť zberať body spoločne s kamarátmi a vybrať si spoločný darček. 
 
 
 
           Projekt WoW 
          Naša škola sa zapojila do Nemecko - Česko - Slovenského projektu WoW (World of Work 
= Človek a svet práce) v ktorom sa žiaci prostredníctvom inovovaných metodických materiálov 
zoznamujú s obsahom techniky na II. stupni základnej školy. Tento projekt vznikol ako reakcia 
na zvýšený počet hodín techniky od roku 2012, kedy sa začala nová školská reforma a 
opätovne sa začal okrem iných kompetencií klásť dôraz aj na technické zručnosti žiakov. 
Žiakom sa prostredníctvom tohto projektu pomôže aj pri výbere ich profesijnej orientácie. 
 
 
           IT Akadémia - projekt 
          Projekt má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied. Hlavným cieľom 
projektu je vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i 
perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie 
v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií (IKT). 
 
       Vedomostný ostrov 
       Projekt podporuje inovatívne formy vzdelávania na základných školách a sprístupňuje ich 
všetkým žiakom. Cieľom projektu je naučiť žiakov pútavým spôsobom, ako spájať teoretické 
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poznatky s praxou, a pomôcť im pri výbere strednej školy. Vedomostný ostrov je interaktívny 
kiosk s tromi dotykovými obrazovkami a zaujímavým vedomostným obsahom. Vedomostný 
ostrov poskytuje interaktívne vedomosti a veselé kvízy pre žiakov aj pre učiteľov. 
Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe 
animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého 
jazyka, ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov, ktoré sa 
dajú realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj 
v logu Vedomostných ostrovov. Vďaka veselým vedomostným kvízom si môžu hneď vyskúšať, 
ako si nové vedomosti osvojili. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne 
učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika.  Ocenia ich nielen žiaci, ale aj učitelia, 
ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu. 
 
          „Poďme von – pestovať“    
          Škola sa zapojila do projektu „Poďme von – pestovať“ vďaka p. Mosorovej, Harnasovej 
a p. Križanovi. Cez enviromentálnu organizáciu „Škola života“, naša škola získala finančné 
prostriedky na osadenie vyvýšených záhonov, sadenie rastlín a následnú starostlivosť 
o rastlinky. 
 
          Tesco – projekt 
 
Škola bola zapojená do projektu pod vedením p. riaditeľa M. Križana a p. zástupkyne J. 
Harnasovej. 
          „Záhrada, ktorá učí“ – cieľom projektu je vybudovať školskú záhradku a sprístupniť 
celoročné vzdelávanie v rámci prírodovedy a biológie, zvýšiť tiež manuálnu zručnosť u žiakov. 
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí našu školu podporili zbieraním žetónov v predajni Tesco 
v Krásne nad Kysucou a vďaka tomu naša škola získala krásne 2. miesto a finančné prostriedky 
na realizáciu toho projektu. 
 
 
          Mliečny program 
          Škola bola zapojená do mliečneho programu pod vedením p. uč. Abdul Karimovej. Žiaci 
si mali možnosť objednať každý mesiac mliečne výrobky za symbolickú cenu. U žiakov a 
rodičov sa projekt stretol s pozitívnym ohlasom. Cieľom projektu je podporiť prístup žiakov 
našej školy k mliečnym produktom. 
 
          Nadácia Volkswagen Slovakia 

          Škola chce realizovať výstavbu detského dopravného ihriska, ktoré by bolo rozšírením 
existujúceho edukačno – športového areálu školy. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie detí 
o pravidlách cestnej premávky, a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti u detí. 
Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou 
viacerých aktivít Nadácie Volkswagen Slovakia. Aktivity smerujú k prepojeniu teórie 
a praxe prostredníctvom kreatívnych a interaktívnych hier s dopravnou tematikou 
a následným overovaním si získaných vedomostí na plnohodnotne fungujúcom dopravnom 
ihrisku. 
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          Do projektu Komparo sa zapojili všetci deviataci. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. 
Výsledky testovania deviatakov pre porovnanie aj z predchádzajúcich školských rokov sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Komparo 2018/2019 – testovanie žiakov 9. ročníka 
Termín testovania: 15. november 2018 
Počet testovaných žiakov triedy: 29 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov vašej školy: 55,3 % 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 60,3 % 
Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok ako táto trieda: 
32,2% 
 

Komparo 9 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Priemerná 
úspešnosť školy 
(%) 

55,3 47,7 59,8 62,1 

Národný priemer 
(%) 

60,3 49,4 59,7 60,7 

Rozdiel 
úspešnosti (%) 

- 5,0 - 1,7 + 0,1 + 1,4 

 
 
Súťaže, iné akcie 

  Školské kolo Pytagoriády 
          Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády na druhom stupni sú: 
Piaty ročník 
Privarová Laura 16 bodov (11 za úlohy/ 5 za čas) 
Jantošová Lucia 11 bodov (11/0) 
Kubeň Branislav 11 bodov (11/0) 
Krupa Tomáš 10 bodov (10/0) 
Jánošíková Kristína 10 bodov (10/0) 
Hanušová Valentína 10 bodov (10/0) 
Šiesty ročník 
Drábová Anabela 16 bodov (11/5) 
Zuzčák Vladimír 14 bodov (10/4) 
Jantoš Marek 13 bodov (10/3) 
Kučeríková Miriam 13 bodov (10/3) 
Mosor Miroslav 12 bodov (10/2) 
Martikán Milan 12 bodov (10/2) 
Siedmy ročník 
Zárodňanská Alžbeta 14 bodov (12/2) 
Jedináková Denisa 13 bodov (11/2) 
Ôsmy ročník 
Riečičiarová Laura 14 bodov (12/2) 
Koščaliková Adela 13 bodov (12/1) 
Vadinský Oliver 11 bodov (10/1) 
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         Do okresného kola Pytagoriády boli pozvané iba dve žiačky z našej školy. Anabela 
Drábová a Laura Privarová. Laura Privarová z 5.A triedy sa zo zdravotných dôvodov okresného 
kola nezúčastnila. V okresnom kole Pytagoriády sa Anabela Drábová umiestnila na 12. – 16. 
mieste s počtom bodov 8, nezaradila sa medzi úspešných riešiteľov (minimálny počet pre 
úspešné riešenie Pytagoriády je 10 bodov).  
 
          Matematický klokan 
         Súťaže sa zúčastnili žiaci: Zuzčák, Kučáková, Martášek, Čimbora, Koščalik, Kučeríková zo 
6.B triedy a  Šimášková (8.A). Úspešným riešiteľom sa stal Vladimír Zuzčák zo 6.B triedy, test 
napísal s úspešnosťou 85,8 %. 
 
          Mladý záchranár CO   
         Dňa 17.5. 2019 sa uskutočnila súťaž Mladý záchranár CO v Rakovej. Princípom prevencie 
civilnej ochrany je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života 
a zdravia osôb i majetkových hodnôt. Je to predchádzanie niečomu nežiaducemu. Poslaním 
súťaže pre žiakov II. stupňa ZŠ je overiť si teoretické vedomosti učiva „Ochrana života a 
zdravia“ praktickými zručnosťami. Súťažiaci  musia zvládnuť celú trať s preukázaním dobrej 
telesnej zdatnosti, byť teoreticky pripravení  a preukázať praktické návyky, nesmie chýbať 
zanietenosť, odvaha a chuť dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Súťažilo 10 družstiev, naši 
deviataci – Štefan Pagáč, Adela Koščaliková, Karin Prívarčáková, Dominik Koňuch získali 3. 
miesto a postúpili do krajského kola. Žiakov pripravovala p. uč. Mosorová. V krajskom kole sa 
nezaradili medzi úspešných účastníkov.  
 
Akcie v škole: 

          Uvádzame akcie, ktoré boli na škole realizované. Akcie vychádzajú z hlavných úloh 
a cieľov stanovených predmetovou komisiou pre tento školský rok.  
            Žiaci sa zúčastnili akcií: 

 21.9. 2018 Beseda o dospievaní  
Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka absolvovali besedu o dospievaní. 
 

4. októbra 2018 Pomoc útulku 

         Trieda 8.B zorganizovala zbierku na pomoc zvieratám z útulku v Korni.  Žiaci, rodičia, 
učitelia aj všetci zamestnanci sa rozhodli pomôcť, vyzbierali sumu 132 Eur. Táto suma bola 
použitá na nákup krmiva  pre útulok. Majiteľke útulku žiaci odovzdali vyzbierané krmivo, 
deky, hračky. 

 

 22.10. 2018 Deň jablka  
          Deviataci a ôsmaci si s p. uč. Kinierovou a Pavelkovou pripravili rôzne zaujímavé 
informácie a hry na tému Deň jablka, ktoré prezentovali vo vestibule školy. 
 

 22.10. – 26.10. 2018 Týždeň boja proti rakovine 
 

 23.10. Modrý deň. Žltý deň  
 

Červené stužky 2018 
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          Do kampane Červené stužky 2018 sa tento rok zapojila aj naša škola. Okrem zhotovenia 
červených stužiek si žiaci 7. a 8. ročníka pripravili prednášku s témou HIV a AIDS, súčasťou 
ktorej bol aj film s názvom Anjeli. Na konci prednášky boli žiakom pripnuté červené stužky ako 
symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Následne sa žiaci odobrali na školské 
ihrisko, kde spoločne vytvorili jednu veľkú živú červenú stužku. 

 

 7.12. 2018 Beseda o šikanovaní (8.A, 8.B) v spolupráci s CPPPaP 
 

 Kŕmidla pre vtáčiky 
          Žiaci na hodinách technickej výchovy a biológie pripravili pre vtáčiky vianočné 
prekvapenie. Vyrobili rôzne druhy kŕmidiel pre vtáčiky a rozvešali ich v areáli školy. 

 
21.3. 2019 Medzinárodný deň lesov 

         Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov sme na našej škole uskutočnili viaceré aktivity. 
Lesy nie sú len súčasťou krajiny. Sú živými organizmami, majú nenahraditeľný ekologický a 
hospodársky význam. Tvoria dokonalé rastlinné spoločenstvo. Medzinárodný deň lesov je 
oslavou všetkých lesov i samostatných stromov mimo les. Na hodinách biológie a chémie sme 
diskutovali o význame lesa, žiaci si pozreli filmy s environmentálnou tematikou. Na hlavnej 
chodbe sme vystavili dve  zaujímavé nástenky. Prvá prezentovala funkcie a význam lesa, druhá 
oboznámila žiakov s najstaršími stromami sveta. 
 

22.3. 2019 Svetový deň vody 

          Pri príležitosti Svetového dňa vody, žiaci navštívili vodárenskú nádrž v Novej Bystrici. 
Vodárenská nádrž Nová Bystrica bola postavená v rokoch 1983-1989. Nachádza sa na 
rieke Bystrica, pod sútokom potoka Harvelka a Riečnickým potokom. Na dne údolia, ktoré je 
dnes v  hĺbke takmer 50 m, sa nachádzali obce Riečnica a Harvelka a v povodí boli samoty 
patriace k týmto obciam. Prehradením toku Bystrice 55 m vysokou hrádzou sa vytvorila zásoba 
vody v objeme 30 miliónov m3, pre zásobovanie skupinového vodovodu Nová Bystrica 
- Žilina pitnou vodou. Na hrádzi sa nachádza chodník, z ktorého je pekný výhľad na časť VN a 
zariadenie na sledovanie kvality a odber vody. Zároveň sme si prezreli malú vodnú elektráreň. 

Beseda s lesníkom(p. Špilákom) 

          Dňa 15.4. 2019 mali žiaci 9.A triedy a žiaci 6.A a 6.B besedu s lesníkom, kde sa dozvedeli 
veľa zaujímavostí o zvieratách vyskytujúcich sa na území Kysúc. Formou prednášky, ukážok 
a videí sa dozvedeli o druhoch vtákov, ktoré u nás hniezdia, ale aj o iných zvieratách, taktiež 
o znečisťovaní nášho prostredia. 

 
Deň Zeme 

          Deň Zeme si pripomíname 22.apríla, vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie 
životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z 
Wisconsinu, Gaylord Nelson. Aj na našej škole sa snažíme viesť našich žiakov k tomu aby si 
svoje životné prostredie chránili. V piatok 26. apríla sme klasické vyučovanie vymenili za 
starostlivosť o prírodu v okolí našej školy a v našej obci. Žiaci vyzbierali množstvo odpadu či už 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Rie%C4%8Dnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Harvelka_(obec)
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to boli plastové fľaše, plechovky, staré vedrá, obaly zo sladkostí a pod. Odmenou za ich 
námahu bol krajší pohľad na okolie zbavené rôznych druhov odpadu. 

 Žiaci sa počas vyučovania techniky a svetu práce venovali tiež úprave okolia školy, 
v areáli školy vysadili rôzne druhy rastlín. 

 

Prednáška - obezita 
          27.5. 2019 si žiaci 8.B triedy pripravili prednášku o boji proti obezite. Prednáška sa 
žiakom páčila, venovali sa zdravotným rizikám a komplikáciám spojených s obezitou. 
 

Sklársky skanzen 
         26. októbra 2019 žiaci 8.A a 8.B triedy navštívili sklársky skanzen v dedinke Valaská Belá. 
Oboznámili sa s ručnou výrobou skla. Sklárske pece sa stavali tam, kde sa nachádzal kremenný 
piesok, surovina potrebná na výrobu skla. Naučili sa, čo je sklovina, ako sa používa sklárska 
píšťala, ako sa vyrába hutné a fúkané sklo.  
 

Kremnica 
         Siedmaci a ôsmaci sa zúčastnili školského výletu do Kremnice, kde navštívili banské 
múzeum v štôlni Andrej v Kremnici. Žiaci videli exponáty z 20. až 17. storočia, oboznámili sa s 
históriou dobývania zlato-striebornej rudy, z ktorej sa v 14. a 15. storočí vyrobila podstatná 
časť zlata v Európe. V Kremnických Baniach navštívili miesto, kde sa nachádza geografický 
stred Európy Tento dôležitý geografický bod je označený malým pamätníkom pri múre 
starobylého kostola. 
 

Babia hora 
         Žiaci 8.A triedy v rámci školského výletu (19.6. – 21.6. 2019) realizovali výstup v sprievode 
lesníka Oravskej Polhory p. Strnála na Babiu Horu. V Oravskej Polhore navštívili rašelinisko 
a miesto bývalých kúpeľov Slaná voda. Cestou na hrebeň sa nachádzala Hviezdoslavova 
hájovňa a na vrchole mali možnosť vidieť pamätník venovaný pápežovi Jánovi Pavlovi II. Babia 
hora je najsevernejší vyhliadkový bod Slovenska a najvyšší vrch Oravských Beskýd.. 
         

SWOT analýza 

Silné stránky:  
–vysoká odbornosť členov PK, 
–okamžité riešenie problémových situácií, 
–využívanie IKT vo vyučovacom procese. 
 
Slabé stránky: 
–chýbajúce učebnice, 
–chýbajúce fyzikálne a chemické laboratórium.  

 
Príležitosti: 
–ďalšie vzdelávanie učiteľov. 
 
Riziká: 
–nesystematická a slabá domáca príprava žiakov na vyučovanie. 
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Aktivity humanitných predmetov: 
Rozvíjať čítanie s porozumením prostredníctvom aktivizujúcich metód. 

Vyučujúci vo výučbe volia metódy, postupy, ktoré rozvíjajú čítanie s porozumením. 

So žiakmi rozobrať výsledky Testovania 9 a závery z rozboru využiť pri príprave žiakov na T9 

2020. 

Vyučujúci so žiakmi rozobrali výsledky Testovania 9 a závery z rozboru zapracujeme  

do opatrení a plánu PK na šk. r. 2019/2020. 

 Aj v školskom roku 2019/2020 ponechať týždeň intenzívnej prípravy (SJL, MAT)  

pre žiakov 9.A a 9.B.  

Aj nasledovné opatrenie zapracujeme do plánu PK na šk. r. 2019/2020. 

 Sprísniť hodnotenie žiakov – hodnotiť celý rok. 

1. Cielene pracovať so žiakmi na rozvoji životných zručností a celoživotných pravidiel.  

22.10.2018 – 6., 7., a 8. ročníky mali diskusiu s policajtom (šikanovanie, prevencia, 

uvedomenie si zodpovednosti za svoje správanie). Mgr. M. Masariková zorganizovala 

13.12.2018 so žiakmi 8.A a 7.A program, ktorý podporoval boj proti AIDS. Žiaci si pripravili 

zaujímavú prezentáciu, filmy, ktoré potom ostatným spolužiakom prezentovali. 

30.4.2019 sa piataci a šiestaci stretli so spisovateľom Jánom Podmanickým. Rodák  

zo Starej Bystrice, autor kníh Povesti rieky Kysuce, Za oponou kysuckých dejín,  Stará Bystrica 

a okolie, Bystrická dolina – turistický  skvost Kysúc, diskutoval so žiakmi o láske  

ku knihám,   k čítaniu, k písaniu kníh,  rozprával o histórii rodného kraja a o láske k rodnému 

kraju. Žiaci sa veľa pýtali a stretnutie sa im veľmi páčilo. 

4. mája 2019 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia M. R. Štefánika, žiaci pripravili výstavu 

o M. R. Štefánikovi (veľká chodba), prezentácie, portréty... 

2. Uplatňovať prvky pozitívneho hodnotenia a aktívne využívať sebahodnotenie žiakov. 

Vyučujúci  ústne aj známkou hodnotia výstupy žiakov,  každý úspech, správnu odpoveď, 

vyriešenú úlohu. Sebareflexiou a sebahodnotením  vytvárame  väčšiu zodpovednosť u žiakov 

za vlastný proces vzdelávania, preto sebahodnotenie rozvíjame  cez hodnotenie sveta – žiak 

hodnotí  informácie, ktoré získal, hodnotí postoje, správanie, vytvára si vlastný poznatkový 

svet, ktorý interpretujú vo svojich názoroch a hodnoteniach; cez hodnotenie seba;  

  cez hodnotenie iných - vzájomné hodnotenie žiakov podporuje žiaka v procese učenia chápať 

hodnotenie smerujúce k jeho osobe. Žiak prijíma podnety od spolužiakov a učiteľov  

pre vlastný rozvoj a zároveň v podobe hodnotenia aj on reflektuje svoje skúsenosti získané  

z postojov a správania sa od svojich spolužiakov, ba dokonca aj od svojho učiteľa.  

3. Činnosťou podporiť akcie k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu 

duševného zdravia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Dňu mlieka a pod.  

Zapojili sme sa do akcií, ktoré podporujú a budujú v žiakoch ľudskosť, solidaritu, empatiu – 

Deň narcisov, Modrý gombík, Svetový deň Downovho syndrómu. 22.10.2018 – Deň jablka, 

v škole beží mliečny program. 

4. Zrealizovať 7. ročník charitatívneho projektu Adopcia srdca. 
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V decembri sme zrealizovali VII. ročník projektu Adopcie srdca, ktorý je spoločným projektom 

farnosti a Základnej školy v Zborove nad Bystricou a ktorého cieľom je konkrétna materiálna a 

duchovná pomoc určená našim detičkám z Afriky – Jasiane, Tatiane a Sylverovi. 

5. Aktívne spolupracovať s výchovnou poradkyňou, špeciálnou pedagogičkou a trvale 

poskytovať pomoc začleneným žiakom, a to rešpektovaním a realizáciou navrhnutých 

foriem a metód odborníkov. 

Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sme sa  riadili 

odporúčaniami poradenského zariadenia rezortu školstva. Pri hodnotení učebných výsledkov 

sme rešpektovali psychický a fyzický zdravotný stav  žiaka, druh a stupeň zdravotného 

znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a  výsledky práce žiaka  

v príslušnom predmete. So žiakmi, ktorí majú slabý prospech, pracujeme individuálne, 

zaraďujeme ľahšie úlohy, pri práci ich usmerňujeme, pozitívne hodnotíme každý krok, ktorý 

zvládnu úspešne, konzultujeme s výchovným poradcom a špeciálnym pedagógom.  

6. Na rozvíjanie vzťahu k prírode a jej ochrane a ochrane zdravia využívať alternatívne 

možnosti, ako projektové vyučovanie, výstupné edukačné a metodické materiály – 

pracovné listy, videonahrávky, www stránky. 

Prostredníctvom rôznych tém (literárna výchova, hudobná výchova, náboženská výchova) 

umožňujeme žiakom vyjadriť svoj názor a postoj na tému starostlivosti a ochrany životného 

prostredia, ďalej výtvarná výchova, ktorá vhodnou a hravou formou dostáva environmentálnu 

problematiku do povedomia žiakov. Vo  výtvarnom prejave u žiakov preferujeme umelecké 

diela s environmentálnou tematikou, čím vštepujeme deťom vzťah k prírode,  životnému 

prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. 15.4. 2019 mali žiaci 

6.A, B a 9.A besedu s ochranárom p. Špilákom, ktorý veľmi zaujal žiakov. Formou prednášky, 

ukážok a videí sa dozvedeli o vtákoch, ktoré u nás hniezdia, ale aj o iných zvieratách a  

o znečisťovaní nášho prostredia. 

7. Viesť žiakov k zodpovednosti v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

Rodina je základnou bunkou spoločnosti, kultúra rodiny sa odzrkadľuje na kultúre spoločnosti. 

Dnes je veľmi naliehavá potreba formovania sociálnej kultúry spoločnosti, pretože konzumná 

spoločnosť má tendenciu selektovať ľudsky potenciál života na ten, ktorý je kvalitný a na ten, 

ktorý je záťažou pre spoločnosť a jej rozpočet. Sociálnu kultúru spoločnosti môžeme definovať 

ako kultúru ľudskosti. V každej dobe je potrebné poľudšťovať spoločnosť. Keďže spoločnosť 

vytvárajú jednotlivci, ich formácia je výzvou aj  

pre demokratickú spoločnosť. Rodinné vzťahy majú vytvárať prostredie istoty, bezpečia  

a domova. V rodinnom aj školskom prostredí má VMR svoje miesto v každej vekovej kategórii 

– vždy primerane veku dieťaťa. Výchovu k manželstvu a rodičovstvu sme rozvíjali 

prostredníctvom tém náboženskej výchovy: 

1. ročník: som očakávaný - očakávanie dieťaťa v ľudskej rodine 

2. ročník: som darom 

3. ročník: som jedinečný 

4. ročník: som chlapec, som dievča 

5. ročník: som syn, som dcéra - patrím do rodiny 
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6. ročník: môj život v pravde – rodina ako dom /postavený na skale alebo na piesku?/ - Boží 

zákon je pre dobro človeka → komunikácia v rodine 

7. ročník: môj život v slobode – povolanie k láske, význam sľubu /rozhodnutie pre Krista  

v manželstve, kňazstve, zasvätenom živote/ 

8. ročník: môj život v dôstojnosti – úcta k pohlaviu, sebaúcta, sebaprijatie, vedomie osobnej 

dôstojnosti 

9. ročník: môj život v rodine – vzťahy v rodine – budovanie zodpovednosti – rozhodnutie  

pre vzťahy /základné morálne zásady v rodinných vzťahoch, vzťahy medzi chlapcami 

a dievčatami. 

3. Klásť dôraz na zodpovednú prípravu žiakov v 9. roč. – Testovanie 9, prijímacie 

pohovory. a 4. marca 2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  T9. 

Do testovania sa zapojilo 29 žiakov 9.A . NÚCEM pravidelne monitoruje úroveň kľúčových 

kompetencií žiakov na národnej úrovni. Testovanie 9 -  v rámci Slovenska bola úspešnosť: SJL 

– 62,3%,- 63,1% MAT; úspešnosť školy: SJL – 52,5%, MAT – 47,6%. Vyučujúci SJL a MAT 

pripravovali deviatakov na T9 aj týždennou intenzívnou prípravou  (boli posilnené hlavné 

predmety SJL, MAT). Najslabšie výsledky dosiahli žiaci 9.A v literárnej zložke a problémy im 

robila aj pravopisná oblasť jazyka. V školskom roku 2018/2019 boli testovaní aj piataci. Do 

Testovania 5-2018 sa zapojilo 25 žiakov. Cieľom testovania bolo získať objektívne informácie 

o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2, poskytnúť školám, decíznej sfére, 

širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz  

4. o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorý môže pomôcť 

pri zvyšovaní kvality vzdelávania. Výsledky Testovania 5 – 2018 (21.11.2018): priemerná 

úspešnosť školy zo SJL bola 59,7%; priemerná úspešnosť v SR zo SJL bola 58,4%; priemerná 

úspešnosť školy z MAT bola 58,9%; priemerná úspešnosť v SR z MAT bola 59,3%. 

8. Zrealizovať testovanie Komparo podľa ponuky firmy EXAM a podľa záujmu.  

Žiaci 9. ročníkov sa zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO, ktoré sa uskutočnilo 

15.11. 2018. Výsledky Kompara 2018/2019: MAT – 55,3%, (SR 60,3%), SJL – 55%  (SR 54,8%). 

9. Zapojiť a pripravovať žiakov na olympiádu zo SJL, DEJ, prehliadky recitačných talentov 

Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, výtvarné súťaže... 

10. Pripraviť a zorganizovať okresné kolo súťaže Olympiáda zo SJL na pôde našej školy. 

Olympiáda zo SJL – 8.11.2018 sme zorganizovali školské kolo Olympiády  

zo slovenského jazyka a literatúry, víťazka  školského kola (Magdaléna Špiláková z 9. A) 

postúpila do obvodného kola. Okresné kolo sa uskutočnilo 28.11.2018 a Magdaléna Špiláková 

sa umiestnila na 10. mieste. Do okresného kola Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského 

v Čadci postúpili – M. Masaryk z 5.A, ktorý sa umiestnil na 3. mieste v II. kategórii. Krása slova 

– PaedDr. E. Sekáčová pripravovala recitátorov: A. Zárodňanskú  

zo 7.B,  L. Lehockú zo 7.B a M. Nečedu z 3.A,  postúpili do obvodného kola. 65. ročník 

Hviezdoslavovho Kubína -  Krása slova: v súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie 

a prózy v obvodnom kole  (21.2.2019) sa Alžbeta Zárodňanská umiestnila na 1. mieste  (III. 

kategória, próza) a Laura Lehocká sa umiestnila na 3. mieste (III. kategória, poézia). 
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V okresnom kole (12.3.2019) sa Alžbeta Zárodňanská umiestnila na  2. mieste (III. kategória, 

próza). 

21.5.2019 sme zrealizovali tretí ročník súťaže Ľudová pieseň, víťazi triednych kôl predviedli 

svoje spevácke schopnosti, zapojili sa žiaci I. a II. stupňa. Predstavilo sa 28 žiakov 

a najúspešnejší boli: Natália Hujová – 1. roč., Gréta Cyprichová a Simona Plačková – 4.A, 

Karolína Podoláková – 4. B, Martin Masaryk, Laura Privarová, Lucia Jantošová 

a Kristína  Jánošíková – 5. roč. Zo skupín boli najúspešnejší: 1.stupeň : Róbert Podolák + Jakub 

Hugo Kormanec – 1. roč. 2. stupeň : Rebeka Ondrúšková + Laura Lehocká + Veronika 

Smetanová – 7. B. Organizátori súťaže: G. Kormancová, M. Backová, J. Harnasová, V. Grigová.  

11. Pripraviť vstupné a výstupné previerky zo SJL.  

V školskom roku 2018/2019 sme pripravili vstupné a výstupné previerky  podľa plánu. 

12. Realizovať riaditeľské previerky zo SJL, a to aspoň 2-krát v školskom roku. 

V školskom roku 2018/2019 sme napísali vstupné a výstupné previerky podľa plánu, žiaci 

deviateho ročníka výstupné previerky nepísali, pretože výsledky Testovania slúžili ako 

výstupné písomné práce.  

13. Zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach podľa Plánu kontinuálneho 

vzdelávania, informácie z neho využívať v pedagogickej praxi.  

Členovia Pk sa podľa možností zúčastňovali školení a pracujú na atestačných prácach – zvyšujú 

si kvalifikáciu.  

14. Využívať dostupné pomôcky na vyučovaní, motivovať žiakov a snažiť sa vybudovať 

kladný vzťah k daným predmetom, využívať metódy skupinového vyučovania, vyučovania  s 

podporou IKT, tvoriť metodické materiály, učebné pomôcky. 

Vo vyučovaní uplatňujeme podnetné diskusie, rozhovory, efektívnejšie moderné stratégie 

a metódy založené na aktívnej práci a spolupráci žiakov podporujúce samostatné myslenie, 

kritické uvažovanie vedúce ku konštruovaniu vlastného poznania a lepšej motivácii k učeniu 

sa. Poznanie  učebných štýlov žiakov  podporuje a pomáha k vytváraniu prostredia 

podporujúceho efektívne učenie sa. Vyučujúci pri práci aj vo výchovno-vzdelávacom procese 

využívajú IKT technológie, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou práce. Naša škola je moderne 

vybavená, podmienky máme výborné, žiaci môžu pracovať v počítačových učebniach, 

s notebookmi, tabletmi. Pri referátoch, prezentáciách žiakom zadáme zdroje, internetové 

stránky, z ktorých spracujú danú tému, žiaci sú nútení čítať s porozumením, pracovať s textom. 

15. Uplatňovať samoštúdium odbornej pedagogickej literatúry, vzájomne realizovať 

výmenu získaných informácií. 

Uvádzame pedagogickú literatúru, ktorú dávame do pozornosti pri samoštúdiu. Pedagogická 

literatúra: G. Petty - Moderní vyučovaní (Portál), R. Čapek - Moderní didaktika (GRADA), A. 

Vališová, H. Kasíková  - Pedagogika pro učitele - (GRADA), D. Sitná  - Metódy aktívniho 

vyučovaní - (Portál)... 

16. Spolupracovať s vyučujúcimi 1. stupňa, získať informácie o stave vedomostí žiakov 5. 

ročníka formou vstupnej previerky.  

Spolupráca s MZ 1. stupňa je stála, pravidelne (počas celého školského roka)  konzultujeme 

UO, VŠ. 
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17. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť, ktorá je súčasťou kľúčovej zručnosti komunikácia  

v materinskom jazyku, ktorá okrem iného zahŕňa schopnosť písať a čítať rôzne typy textov, 

vyhľadávať, zbierať a spracúvať informácie, formulovať a vyjadrovať svoje vlastné argumenty. 

Prostredníctvom aktivizujúcich metód (INSERT - ide o prepracovaný variant práce  

s textom. Pomocou metódy INSERT sa zaznamenávajú hlavné myšlienky a jedná sa  

o značkovanie textu, v ktorom si žiaci označujú informácie podľa presne zadaných znakov: √ - 

známe myšlienky, + - nové informácie získané z textu,  - - myšlienky,  

s ktorými nesúhlasí, ? – údaje, ktorým nerozumie, prípadne sa chce dozvedieť viac; 

brainstorming, myšlienkové mapy, aktívne tvorivé písanie...) rozvíjame čitateľskú gramotnosť. 

18. Žiakom sa zhoršujú vzdelávacie výsledky a  jedna z možností, ako by sme mohli riešiť 

tento odborno-metodický problém,  je využiť metódy aktívneho učenie sa. Rôzne výskumy, 

ktoré sa zaoberali využívaním metód aktívneho učenia sa vo vyučovacom procese, potvrdili, 

že výsledky žiakov sa zlepšili, preto sme sa rozhodli na začiatku školského roka 

prostredníctvom AUS zistiť úroveň aktívneho učenia sa žiakov  

a na základe výsledkov zvoliť ďalší postup vo vzdelávaní.  

Niektorí vyučujúci zisťovali úroveň aktívneho učenia prostredníctvom AUS dotazníka  

a na základe výsledkov dotazníka využívali aktivizujúce metód. 

Exkurzie: piataci a šiestaci – Bábkové divadlo v Žiline ( predstavenie Zvedavý sloník)  

siedmaci a ôsmaci navštívili Martin (Slovenská národná knižnica, Národný cintorín), ôsmaci – 

Osvienčim, šiestaci Dolný Kubín ( Župný dom). 

 

 

 

 

 

Aktivity CUJ: 
SÚŤAŽE, AKTIVITY  
26. septembra 2018 sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Vyučujúce cudzích jazykov 

pripravili žiakom výstavu rôznych kníh v cudzích jazykoch, projektov, informácií o európskych 

krajinách. Žiaci mali možnosť počas niekoľkých dní si pozrieť všetky vystavené knihy a vizuálny 

materiál. Pripravená prezentácia vyvolala u žiakov veľký záujem a v budúcom školskom roku 

budeme v podobnej aktivite pokračovať a urobiť ju pre žiakov ešte viac zaujímavejšou 

a pestrejšou.  

 

V šk. roku 2018/2019 sa opätovne uskutočnila Olympiáda z anglického jazyka. Je to 
postupová súťaž pre talentovaných žiakov, ktorú zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Jej hlavným cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné 
zručnosti žiakov základných a stredných škôl.  
Dňa 23.11.2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády anglického jazyka. 

Školského kola sa zúčastnili žiaci za kategóriu 1A (5., 6., 7. ročník) a 1B (8., 9.ročník). Školské 

kolo pripravili vyučujúce anglického jazyka a zúčastnili sa ho títo žiaci: kategória 1A – Martin 
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Galgánek (7.B), Rebeka Ondrúšková (7.B) a Marek Baričiak (7.B), kategória 1B – Soňa 

Margušová (9.A), Matúš Válek (9.A) a Aneta Šadláková (8.B). Na základe vyhodnotenia 

postúpili do okresného kola v Čadci žiaci Marek Baričiak (7.B) a Aneta Šadláková (8.B), 

ktorého sa zúčastnili s p. uč. Kinierovou. Okresné kolo sa uskutočnilo dňa 16.1.2019 v Centre 

voľného času. Obaja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi OAJ.  

 

Šk. kolo ONJ sa tento školský rok neuskutočnilo.                                                                                                                   
Dňa 10.5.2019 sa na našej škole uskutočnil 1. ročník medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR – 
súťaž pre všetkých angličtinárov. Jej hlavným poslaním je propagovať anglický jazyk 
a zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov. Žiaci mali veľký 
záujem a spolu sa ich prihlásilo 55 od 3. až po 9. ročník. Každý žiak dostal diplom so svojím 
výsledkom a sladkú odmenu. Pri žrebovaní vecných odmien sme nemali šťastie, ale dúfame, 
že v tejto súťaží budeme pokračovať a žiaci prejavia záujem aj nasledujúci školský rok.  
p. uč. Nečedová sa dňa 10.5.2019 zúčastnila Oxford seminára, ktorý je organizovaný dvakrát 
ročne vydavateľstvom Oxford University Press. Seminár pre vyučujúcich na 2. stupni ZŠ sa 
uskutočnil v Krajskej knižnici v Žiline. Seminár bol zameraný na tému: 
Komunikácia, výslovnosť na hodinách anglického jazyka a metóda CLIL. Prednášajúci boli 
Zuzana Straková, Roman Činčinov a Peter Huček. Seminár zdôraznil potrebu rozvoja efektívnej 
komunikácie v anglickom jazyku, poukázal, že záleží aj na výslovnosti a ponúkol nové nástroje 
pri využívaní metódy CLIL.  
Dňa 24.5.2019 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník MiniOlympiády v ANJ. Súťaže sa zúčastnili 
naši najmenší angličtinári - žiaci 3. a 4. ročníka. Spolu bolo zúčastnených 24 žiakov. Pracovali 
v tímoch a preverili si svoje vedomosti zo slovnej zásoby, gramatiky, čítania, počúvania 
a rozprávania v angličtine. Žiakom sa súťaž páčila a najšikovnejší boli odmenení.  
Víťazi za 3. ročník: Matúš Nečeda, Juraj Sobol, Sára Šusteková (3.A) 
Víťazi za 4. ročník: Gréta Cyprichová, Sára Masariková, Klaudia Ševecová (4.A) 
 
 

Aktivity TSV: 
 

V školskom roku 2018/2019 sme sa zúčastnili týchto súťaží a kurzov:                                                

1. Plavecký výcvikový kurz –Čadca 

◦ pre triedy 3.A, 4.A, 4.B sa dňa 10.09.-14.09.2018 konal plavecký výcvik. Zúčastnilo sa ho 

celkom 51 detí. 

 2. Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ dňa 04. 10. 2018 Čadca 

 vyhodnotenie  družstva mladších žiakov: 2. miesto  

        ◦     Koščálik T., Čimbora J., Nevedel N.  

 vyhodnotenie družstva mladších žiačok: 3. miesto 

 Kuricová K., Kučerová A., Košťalová S. 

 vyhodnotenie družstva starších žiačok: 6. miesto 

 vyhodnotenie družstva starších žiakov: 9. miesto 

 vyhodnotenie mladších žiakov: 2. miesto Tomáš Koščálik 
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3. Memoriál M. Závarskej dňa 10. 10. 2018-  Čadca 

      ◦ vyhodnotenie družstva žiačok: 2.miesto 

      ◦ Kučerová A., Košťalová S., Jánošíková CH., Jánošíková N., Šadibolová L. 

4.  Športový deň  

                         Scrabble 

 

Ročník 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

5. - 6. ročník       6.B         5.A          6.A 

7. - 9. ročník       7.B          8.A          7.A 

 

Futbalový turnaj 

Ročník 1. Miesto 2. Miesto 3. Miesto 

5. – 6. Ročník  6.B                    6.A                5.A     

7. – 9. Ročník 8.A                   7.B                                 9.A    

 

Žiaci si zabehli symbolický beh Terryho Foxa. 
 

 5. Európsky týždeň športu  
 
 V mesiaci október sme sa zapojili do celoeurópskej kampane BeActive, ktorej cieľom bolo 

viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. Nadšenci pohybu na našej škole sa zapojili 
 aktivitami stolný tenis, chôdza a bicyklovanie. 
 

6. Vianočné plávanie žiakov ZŠ dňa 11. 12.2018 -  Čadca 

 

25m voľný spôsob 4.- 5. roč. Masaryk M. - 3.miesto 
 

7. LVVK šk. rok 2018/2019    

Organizačný tím Základnej školy s materskou školou v Zborove nad Bystricou,  pripravil 

v stredisku Polomka Bučník na svahoch Slovenského Rudohoria, skvelú lyžovačku. Dňa 

28.januára sme v ranných hodinách opustili známy svet a vydali sa autobusom do malebnej 

obce Heľpa. Bezproblémovú dopravu do tejto lokality zabezpečovala firma Autodoprava Stará 

Bystrica. Boli sme ubytovaní v penzióne Májk v 2.-5. lôžkových izbách s plnou penziou , 

ktorého personál prekypoval ochotou, štedrosťou a dobrou kuchyňou. Počas výcviku mali deti 

výborné snehové podmienky a priaznivé počasie, dobre udržiavané zjazdovky, skvelých 

inštruktorov, starostlivé učiteľky – animátorky a spoľahlivú zdravotníčku. Prvé družstvo 

zlyžovalo náročnejšiu  1600 metrovú zjazdovku, druhé a tretie družstvo zvládlo základy 

lyžovania a zlyžovalo menej náročný terén. V popoludňajších hodinách mali žiaci bohatý 

program a absolvovali viaceré aktivity ako plávanie v krytom bazéne, rôzne loptové hry 



 31 

v telocvični, stolný futbal, billiard, projektové premietanie filmov, diskotéku. O zdvihnutie  

hladiny adrenalínu v krvi sa postarala jazda zručnosti na kontrolnej trati a neprofesionálny 

prístup cestovnej kancelárie Fatralandia. Väčšina nákladov  s konaním kurzu bola hradená zo 

štátneho príspevku. Lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal od 28.01. - 01.02.2019, absolvovalo 

dovedna 29 žiakov, 2 pedagógovia, 3 inštruktori a 1 zdravotníčka .Aj organizovaním lyžiarskych 

kurzov je možné podnecovať u žiakov nové zručnosti, ktoré im uľahčia vstup do ich ďalšieho 

života. 

8. Kvalifikácia do okresného kola v basketbale žiakov dňa 14.02.2019 -  Čadca                                                                                                                                                   
◦Baričiak M., Behan M., Gašper P., Jedinák M., Koňuch D., Koščálik M., Košťal T.,       
Pochyba M. – 3.miesto 
 
9. Novoročný florbalový turnaj žiakov dňa 15.02.2019 -  Čadca 
         ◦Koňuch D., Kuric J., Kubica T.,Čimbora J., Vojtuš J., Šadlák P.,Jedinák M. 
 
10. Kurz korčuľovania 

◦Dňa 25.02.-01.03.2019 sa uskutočnil kurz korčuľovania v MM Aréne v Krásne nad 
Kysucou. Zúčastnili sa ho žiaci VI.A a VI.B triedy. 

                                                      
 11. Kvalifikácia do okresného kola vo florbale žiakov 11.03. 2019 - Čadca 
 3. miesto: Čimbora J.,  Kuric J.,  Šadlák P., Koňuch D., Vojtuš J., Jedinák M., Kubica T. 
 
  12.  Kvalifikácia do okresného kola vo vybíjanej žiačok 13. 04. 2019 - Čadca 
 3. miesto:  Droščáková B., Jánošíková Ch., Halvoníková S., Hanušová V., Horáková K., 
Košťalová            S., Kučerová A., Kukučková A., Mackurová V.,  Ondrušková R., Privarová L., 
Slováková S. 
 
13. Okresné kolo v malom futbale žiačok ZŠ „Školský pohár Slovenskej sporiteľne 16. 04. 
2019-  ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 
 1. miesto: Jánošíková Ch., Kuricová Ki., Pilková B., Jakubcová V., Halvoníková S., 
Podoláková S., Prívarová L., Droščáková B., Košťálová S., Kučeríková M., Kuricová Kl. 
 
14.Kvalifikácia do krajského kola v malom futbale žiačok ZŠ „Školský pohár Slovenskej 

sporiteľne“ 26. 04. 2019-  Kysucké Nové Mesto                                                                                          
◦Jánošíková Ch., Kuricová Ki., Pilková B., Jakubcová V., Halvoníková S., Podoláková S., 
Prívarová L., Droščáková B., Košťálová S., Kučeríková M., Kuricová Kl.,- družstvo nepostúpilo 
do krajského kola. 

 
15. Kvalifikácia do okresného kola v malom futbale žiakov ZŠ „Školský pohár Slovenskej 
sporiteľne“ 07.05.2019 – Stará Bystrica 

  1 . miesto: Jedinák M.,  Čimbora J., Kocifaj T., Koščalik T., Kubala Š., Kuljovský J., 
Martášek R., Pochyba M., Poliaček K., Vojtuš J. 
 
16.  Okresné kolo v malom futbale žiakov ZŠ „Školský pohár Slovenskej sporiteľne 
15.05.2019 – Raková 
2.Miesto : Jedinák M.,  Čimbora J., Kocifaj T., Koščalik T., Kubala Š., Kuljovský J., Martášek R., 
Pochyba M., Poliaček K., Vojtuš J. 
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17. Kvalifikácia do okresného kola v malom futbale starších žiakov „Futbal Cup“ 20.05. 
2019 - Čadca 
 3. miesto: Baričiak M., Kocifaj D., Koňuch D., Koščalik M., Košťal T., Pagáč Š., Poliaček 
K., Šadlák P., Vadinský O., Jarabica A.  
 
18.  Okresné kolo v malom futbale starších žiačok „Futbal Cup“ 23.05. 2019- Čadca 

5.miesto: Kameniščáková T., Zárodňanská A., Kuricová K., Jánošíková Ch., Jánošíková 
N., Lehocká E., Mitková V., Šusteková V., Harnasová B., Šotkovská S. 

 
   19. Okresné kolo v atletike družstiev žiakov a žiačok 03. 06. 2019 - Čadca 
 dievčatá: 4. miesto: Jánošíková Ch., Jánošíková N., Kuricová T., Kuflová M., Mitková 
V., Šadibolová L., Šotkovská S., Košťalová S.,  
  
 chlapci: 4. miesto:  Gašper P.,  Koščálik M., Jarabica A., Jedinák M., Kocifaj D., Koňuch 
D., Koščalik T., Minarčík M., Poliaček K., Vojtuš J., Jedinák M.   
  
 

Celkové hodnotenie pohybovej výkonnosti 
      

Ročník Dievčatá Chlapci 

5. Ročník 4 podpriemerná 3 slabá 

6. Ročník 5 priemerná 3 slabá 

7. Ročník 4 podpriemerná 5 priemerná 

8. Ročník 4 podpriemerná 5 priemerná 

9. Ročník 3 slabá 4 podpriemerná 

                                                                                                                                                                                                  

 Cenu riaditeľa za úspešnú športovú reprezentáciu školy dostali: 
 Adela Koščaliková, Tobiaš Košťal a Štefan Pagáč.  

Za vzornú reprezentáciu školy patrí poďakovanie nilen žiakom, ale aj vyučujúcim, ktorí ich do 
súťaží pripravovali.  

 
 

 

 Vyhodnotenie turistického krúžku Draci za rok 2018/2019 
 
 

Turistický oddiel Draci pracuje na  ZŠ už 11 -rokov. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych 

športových a turistických akcií. Je pravidelným účastníkom Kysuckého pohára, Slovenského 

pohára, okresného a krajského kola, Majstrovstiev Slovenska a Medzinárodného kola 

v TOB.(Turisticko-orientačný beh).Tento rok oddiel organizuje v spolupráci so ZŠ a obcou aj 3. 

kolo Kysuckého pohára,  na ktorom sa zúčastnia aj iné oddiely v rámci Kysúc. Uskutoční sa 20. 

9. 2019. 

Zimné turistické preteky na bežkách a plnenie rôznych disciplín sa  uskutočnili v Nesluši- 

30.01.2019 

Staršie žiačky: 
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1.miesto: L. Šadibolová, 2. miesto: A. Koščaliková, 3. miesto: B. Harnasová 

Mladší žiaci: 

5.miesto: M. Masaryk, 6. miesto: J. Masaryk 

Dospelí: 

6. miesto: E. Zemaníková 

 

1. kolo Kysuckého pohára – Raková  - 11.05.2019 

Prípravka: 

5. miesto: Jakub Hugo Kormanec 

6. miesto: Milan Križan 

Najmladší žiaci: 4. miesto – E. Jedináková 

Mladšie žiačky:  3. miesto – Anabela Drábová 

Starší žiaci:     3. miesto – Štefan Pagáč 

Staršie žiačky: 1. miesto: L. Šadibolová 

Staršie žiačky: 3. miesto: L. Riečičiarová 

Dorastenci: 1. miesto: M. Harnas 

 
 

2. kolo Kysuckého pohára  - Nesluša - 01.06.2019 

Prípravka: 

2. miesto: Milan Križan 

Starší žiaci:    3. miesto: Š. Pagáč 

Staršie žiačky:   2.miesto: L. Šadibolová 

Dorastenci:      1. miesto: M. Harnas 

 

3. kolo Kysuckého pohára  - Zborov nad Bystricou – ešte len bude ... 

 

Krajské kolo TOB – Nesluša - 01.06.2019 

Starší  žiaci:         1.miesto – T. Košťal     

Staršie žiačky:    2. miesto - A. Koščaliková, 4. miesto: L. Riečičiarová 

 
1. kolo Slovenského pohára TOB – Dubnica nad Váhom -  sme sa nezúčastnili! 

 
2. kolo Slovenského pohára TOB – Oščadnica – 08.06.2019 

Prípravka:                  3. miesto: Jakub Hugo Kormanec 

Staršie  žiačky:     2. miesto – A. Koščaliková 

 
3. kolo Slovenského pohára TOB – Hubová – 22.06.2019 

Najmladšie žiačky:        2. miesto.  D. Hauslerová 

Mladšia žiačka:              1. miesto: S. Košťalová 

Starší žiak:                      3. miesto: M. Galgánek 

Staršia žiačka:                3. miesto: L. Šadibolová 
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Žiaci z krajského kola a slovenských pohárov  postupujú na Majstrovstvá Slovenska, ktoré 

sa uskutočnia – 14. 09. 2019 v  Častej- 12 žiakov.  

Teší nás, že za náš oddiel pretekajú aj naši bývalí žiaci.  

Touto cestou sa chceme v mene Drakov poďakovať všetkým rodičom a dobrovoľníkom za 

super podporu fungovania nášho krúžku. 

 

Vyhodnotenie krúžku  - Atletika  

Z tých najväčších úspechov jednotlivých pretekárov spomeniem nasledovné : 

Nicol Jánošíková - 8. miesto v behu na  60 m na Halových majstrovstvách Slovenska BA 

                                  3. miesto v skoku do diaľky na Majstrovstvách Stredného Slovenska 

                                  2. miesto v skoku o žrdi na Majstrovstvách Stredného Slovenska BB 

Chiara Jánošíková - 8. miesto v chôdzi na Majstrovstvách Slovenska BB 

                                    5. miesto v behu na 1500 m na halových Majstrovstvách Stredného  

                                         Slovenska DNV 

Nicol Jánošíková a Chiara Jánošíková ako súčasť družstva AK Čadca vyhrali 1. miesto v súťaži 

družstiev v kategórii mladšie žiačky 

Nicol Jánošíková a Chiara Jánošíková ako súčasť družstva AK Čadca vyhrali 2. miesto v súťaži 

družstiev na MS v cez. Behu v Dudinciach 

Marián Nečeda  - 4. miesto v behu na 200 m na Majstrovstvách Stredného Slovenska DNV 

Matúš Nečeda – 7. miesto v behu na 150 metrov na Majstrovstvách Stredného Slovenska BB 

Spoločné zmiešané družstvo obsadilo -  2. miesto na súťaži Hľadáme nových olympionikov 

KNM. Aj ďalší žiaci, ktorí navštevovali krúžok Atletika vzorne reprezentovali Základnú školu 

v Zborove nad Bystricou. 

  

Aktivity výchovného a kariérneho poradenstva poradenstva: 

K najdôležitejším  realizovaným akciám v oblasti kariérového poradenstva patrili Dni voľby 

povolania na ZŠ, ktoré organizuje každoročne CPPPaP v Čadci, Expo Kariéra, ktorú organizuje 

CPPPaP. V tomto  školskom roku sa predstavilo na Expo Kariére oveľa menej stredných škôl 

ako minulý rok. Boli to  SŠ iba z okresu Čadca a Kysuckého Nového Mesta, čo znamenalo slabý 

záujem zo strany žiakov a ich rodičov. 
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V spolupráci s CPPPaP v Čadci a ÚPSVR v Čadci sa 16. októbra  2018  uskutočnili Dni voľby 

povolania s týmto programom: 

1. vyučovacia hodina  

- Voľba povolania  

- prednáška(zabezpečili pracovníci CPPPaP),  

- orientačný  intelektový test (zabezpečila pracovníčka CPPPaP – p. Byrtusová ) 

2. vyučovacia hodina  

– záujmový test na profesijnú orientáciu (CPPPaP) 

3. až 4.  vyučovacia hodina 
 – individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi (CPPPaP).  
 
            Boli to  aktivity pre správnu profesijnú orientáciu žiakov vzhľadom na sebapoznávanie 
a sebahodnotenie žiakov deviateho ročníka. Tak isto ako v minulom školskom roku bola účasť 
rodičov na  DVP veľmi slabá, hoci mali možnosť osobne sa informovať o možnostiach svojich 
detí. Tí, čo prejavili záujem, boli prekvapení, keď zistili, že podľa testu má ich dieťa predpoklady 
na úplne iný odbor ako si vybralo. 
            Pre rodičov žiakov 9. ročníka sa uskutočnilo rodičovské združenie, na ktorom rodičia 
dostali podrobné informácie o spôsobe vypisovania prihlášok, o prijímacích pohovoroch, 
o spôsobe zápisu na stredné školy formou zápisných lístkov, ktoré žiaci dostali hneď po 
prijímacích skúškach. Rodičia i žiaci boli oboznámení  s internetovou stránkou: 
www.svs.edu.sk, na ktorej si môžu zistiť najaktuálnejšie informácie o všetkých stredných 
školách a odboroch, ktoré sa na Slovensku otvárajú. Na chodbe bola vytvorená nástenka 
výchovného poradcu, ktorá bola pravidelne aktualizovaná. Informácie na nej mali pomôcť 
predovšetkým deviatakom a ich rodičom pri výbere strednej školy.  
            V tomto školskom roku sa konala prezentácia SŠ už druhý - krát pod záštitou CPPPaP 
v Čadci pod názvom EXPO KARIÉRA. Priebeh tejto akcie bol obohatený dotazníkom: KARIÉRNA 
TRIEDNA OLYMPIÁDA, ktorý mali vyplniť žiaci  9. ročníkov z celého okresu. Trieda, ktorá 
odpovedala správne na otázky v dotazníku, bola zaradená do žrebovania o pizzu pre celú 
triedu. Súťaž bola vyhodnotená pri zahájení Expo Kariéry dňa 12.02.2019 v Dome kultúry 
v Čadci. Novinkou bola aj Cena CAMIP za Kariérové poradenstvo – boli vyhodnotené najlepšie 
práce. Prezentácia  SŠ sa začala kultúrnym programom a potom prebehlo žrebovanie 
a vyhodnotenie prihlásených prác do Ceny CAMIP. Pizzu v tomto roku vyhrala trieda zo ZŠ 
Rázusova z Čadce.  

Žiaci na tejto akcii  získali podrobné informácie k voľbe povolania nielen v Žilinskom 
kraji.  Na Expo Kariére 2019 sa zúčastnili tieto SŠ: Gymnázium Čadca, SZŠ Čadca, PaSA Čadca, 
SOŠO a S Čadca, OA Čadca, SOŠ technická Čadca, SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad 
Kysucou, SŠ Kysucké Nové Mesto, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, Gymnázium Turzovka, 
Střední škola Kostka Vsetín a Střední škola letecká Kunovice.  

Na burze mali zastúpenie aj zamestnávatelia z rôznych firiem: KIA MotorsSlovakia, 
SCHAEFFLER Kysuce, MOBIS Slovakia Gbeľany.... Informácie podávali aj zamestnanci ÚPSVaR 
Čadca a CPPPaP Čadca. Expo Kariéra pomohla iba niektorým žiakom pri výbere SŠ, ostatní si 
vyberali veľmi ťažko. Mnohým oveľa viac pomohli Dni otvorených dverí na stredných školách, 

http://www.svs.edu.sk/
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ktoré navštívili žiaci v sprievode rodičov. Tu  sa mohli zoznámiť s prostredím SŠ a videli na 
vlastné oči možnosti, ktoré im dáva každá konkrétna SŠ.     

Pozitívne na žiakov zapôsobili aj návštevy výchovných poradcov z rôznych SŠ na našej 
škole:  SOŠ drevárskej a stavebnej  Krásno nad Kysucou, SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom 
Meste a SOŠ technickej v Čadci. Tieto besedy boli pre žiakov veľmi podnetné.  

 
Spresnila sa evidencia profesijných záujmov žiakov a pravidelne sa evidovali zmeny 

voľby povolania. Žiaci boli priebežne informovaní o nových odboroch  na stredných  školách. 
Predbežný záujem žiakov 9.roč. bol posielaný do ŠVS – Liptovský Mikuláš exportom 
z programu Proforient v elektronickej podobe. Všetky hlásenia a prihlášky boli odoslané 
v stanovenom termíne.   
             Výber SŠ bol orientovaný na základe dosiahnutých výsledkov na ZŠ, ďalším kritériom 
bola oblasť záujmu žiakov a uplatnenie sa po skončení SŠ. 
              

Rodičia deviatakov boli informovaní o postupe pri podávaní prihlášok na SŠ 
a o prijímacom konaní na stredné školy na januárovom rodičovskom združení. Podrobné 
informácie boli vyvesené aj na triednej nástenke v obidvoch triedach, na nástenke na hlavnej 
chodbe na prízemí a na internetovej stránke školy. 

V tomto školskom roku sa zber záujmu deviatakov uskutočnil 3-krát: v januári, 
vo februári a v apríli. Kariérové poradenstvo sa realizovalo v programe Proforient.  
           Niektoré stredné školy robili prípravné kurzy pre žiakov deviateho ročníka, aby zistili ich 
talent. Gymnázium v Kysuckom Novom Meste malo prípravné stretnutie 25.04.2019 zo SJL 
a 02.05.2019 z Matematiky vždy o 14:00, aby žiaci nevymeškávali vyučovanie. Zúčastnili sa ich 
dve žiačky: Jantošová Aneta a Kuricová Natália. 

Po polročnom vysvedčení do 28. februára 2019 boli odoslané prihlášky na SŠ 
s odbormi, ktoré majú talentové skúšky. Bolo odoslaných 17 prihlášok:  Gymnázium Čadca – 
bilingválne štúdium – Koščaliková Adela, Šíblová Aneta - neprijatí pre nedostatok miesta, 
Obchodná akadémia Čadca – bilingválne štúdium – Koščaliková Adela, Podmanický Šimon, 
Šadláková Aneta, Šíblová Aneta  - prijatí, Jantošová Nikola, Margušová Soňa, Šadibolová Larisa 
– neprijaté, SOŠ pedag. Čadca – učiteľstvo pre ZŠ Backová Natália – prijatá, Poláková Karin - 
prijatá na odvolanie, Stasinková Ivana –prijatá na odvolanie, Pišteková Petra – neprijatá pre 
nedostatok miesta, SZŠ Žilina – Jantošová Nikola – prijatá na odvolanie, Lehocká Erika – 
neprijatá, Šiška Peter – neprijatý, SOŠ pedag. Turčianske Teplice – Backová Natália – 
nezúčastnila sa prijímacieho pohovoru, lebo bola už prijatá. 

Do 28. februára 2019 si žiaci posielali aj prihlášky, ktorí mali záujem o duálne 
vzdelávanie. Najväčší záujem bol o duál vo firme Schaeffler v Kysuckom Novom Meste – 
mechanik nastavovač: Baričiak Sebastián, Koňuch Dominik, Koščalik Marek – prijatí. Do KIA 
Motors Žilina- mechanik špecialista automobilovej dopravy  si poslali prihlášku dvaja žiaci: 
Backa František – prijatý, Jedinák Milan – nezúčastnil sa na pohovore – prijatý na iný odbor. 
Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávatelia, škola a žiak. Tvoria spolu dobre 
fungujúci systém, z ktorého profitujú všetky strany. Tým sa zaručí, že ak bude študent šikovný,  
po skončení SŠ bude mať hneď zamestnanie. 
            Do 20. apríla 2019 boli odoslané prihlášky ostatných deviatakov na stredné školy. 
O štúdium  žiakov piateho ročníka na osemročnom  gymnáziu v Čadci nebol záujem. Všetci 
žiaci boli pozvaní na prijímacie pohovory, pretože nikto nedosiahol 90 % úspešnosť pri 
Testovaní 2018, okrem žiakov, ktorí si podali prihlášky na 3 – ročné učebné odbory: Backa 
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František, Gašper Patrik, Jedinák Milan, Kubala Adam – boli prijatí na základe dosiahnutých 
výsledkov na ZŠ. 
V školskom roku 2018/2019 bolo prijatých na SŠ  29 žiakov deviateho ročníka a 5 žiakov 
ôsmeho ročníka.  
             Osemnásť žiakov sa odvolalo proti neprijatiu, pretože skúšky urobili a neprijali ich iba 
pre nedostatok miesta. Štyria žiaci: Lehocká Erika, Mitková Veronika, Šiška Peter a Vojtušová 
Laura sa zúčastnili druhého kola, skúšky urobili  a boli prijatí. 
               V oblasti kariéroveho poradenstva sa realizoval zber záujmu o povolania od 4. 
ročníka, čo bolo v tomto roku novinkou. Žiaci 6. ročníka sa zoznámili s databázou povolaní na 
celom Slovensku a vyplnili test profesijnej orientácie. Pri teste sa poriadne zapotili, lebo 
mnoho profesií vôbec nepoznali: výpravca, notár, normovač, sociálny kurátor... Žiaci 7. 
a 8.ročníka sa zoznámili so stránkou: www.istp.sk, niektorí sa tam aj zaregistrovali a hľadali si 
ponuky.   

Naplánovaný zber záujmu v  6. až 8. ročníku bol splnený. Výchova k voľbe povolania sa 
realizovala formou internetových stránok: www.povolania.eu , www.svs.edu.sk a stránok 
jednotlivých stredných škôl.  

Práca s  deviatakmi je každý rok náročnejšia, vôbec si neuvedomujú vážnosť svojho 
rozhodnutia. Všetko robia na poslednú chvíľu. Niektorí rodičia sa zaujímali o odbory na 
stredných školách počas celého školského roka, ale niektorí nemali ochotu prísť do školy 
a poradiť sa.  

Vypĺňanie vstupných informácií do programu Proforient  prebiehalo v tomto školskom 
roku až od polovice júna, pretože ešte neboli prijatí všetci žiaci deviateho ročníka. Na 
konci júna boli  pripravené vstupné podklady žiakov ôsmeho ročníka aj so známkami   pre 
program Proforient a export jeho údajov do Školského výpočtového strediska v Liptovskom 
Mikuláši, ktorý treba odoslať do 09.07.2019.  
               V tomto školskom roku bolo riešených oveľa viac porušení školského poriadku, ako 
v minulosti. 
Všetky problémy boli riešené za prítomnosti rodičov, triednych učiteľov, žiakov a svedkov. 
Horšie to bolo v druhom polroku. Za celý školský rok sa udelilo: 19 pochvál, 53 NTU, 49 PTU, 
20 PRŠ a jedna dvojka zo správania žiakovi 4. A triedy za ublíženie spolužiakovi. Všetky 
priestupky sú zhrnuté v tabuľke. 
 
 
Počet prijatých žiakov na SŠ v školskom roku 2017/2018: 
 

1. Gymnázium Čadca :  
1 žiak – Pagáč Štefan 

                                                                                                                                                   
2. Dopravná akadémia Žilina:  

3 žiaci –  Kocifaj Dávid – dopravná akadémia ( 4-ročný ) 
                         Kuflová Helena – prevádzka a ekonomika dopravy ( 4 – ročný ) 
                           

3. Obchodná akadémia Čadca: 
5 žiakov – Koščaliková Adela – obchodná akadémia - bilingválne ( 5-ročný ) 
                Šadláková Aneta  – obchodná akadémia - bilingválne ( 5-ročný ) 

                           Šíblová Aneta – obchodná akadémia - bilingválne ( 5-ročný )   
                           Podmanický Šimon – obchodná akadémia - bilingválne ( 5-ročný )   

http://www.istp.sk/
http://www.povolania.eu/
http://www.svs.edu.sk/
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                           Privarčáková Karin – obchodná akadémia  ( 4-ročný )    
                                                                                                         

4. SOŠ obchodu a služieb Čadca:  
5 žiakov – Behan Martin–  kuchár ( 4 – ročný ) 
              Margušová Soňa - hotelová akadémia ( 5-ročný )                                                  

    Šusteková Veronika – hotelová akadémia ( 5-ročný ) 
   Mitková Veronika – kuchár ( 4 – ročný ) 
  Vojtušová Laura – pracovník marketingu  ( 4 – ročný ) 
 
      5.  SŠ – SPŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto:  
          1 žiak – Čelko Peter – mechatronika ( 4-ročný ) 
                                                                                   

6.SOŠ technická Čadca:  
2 žiaci – Kubala Adam  – autoopravár - mechanik ( 3 – ročný ) 

                        Papik Tobiáš  -  mechanik stavebno-inštalačných zariadení  ( 4-ročný )  
1. SOŠ strojnícka KNM:  

4 žiaci-  Baričiak Sebastián  – mechanik nastavovač ( 4 – ročný ) DUÁL 
                        Koňuch Dominik -  mechanik nastavovač ( 4 – ročný )   DUÁL 
                        Koščalik Marek – mechanik nastavovač ( 4 – ročný )   DUÁL 
 Backa František – mechanik špecialista automobilovej výroby ( 3 – ročný )  
 
 

2. Stredná zdravot. škola Trnava:  
1 žiačka -  Špiláková Magdaléna – farmaceutický  laborant ( 4 – ročný ) 

                            
3. Gymnázium Kysucké Nové Mesto: 

 1 žiačka -  Kuricová Natália 
 

4. PaSA Čadca: 
3 žiačky: Backová Natália – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ( 4 – ročný ) 
                Stasinková Ivana – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ( 4 – ročný ) 
                Poláková Karin  – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ( 4 – ročný ) 

 
5. Stredná zdravotná škola Čadca: 

2 žiačky – Jantošová Aneta – zubný asistent ( 4 – ročný ) 
 Pišteková Petra – praktická sestra ( 4 – ročný ) 
 

6.   Stredná zdravotná škola Žilina:  
1 žiačka – Jantošová Nikola – masér ( 4 – ročný )  
 

7. SOŠ sv. J. Robotníka Žilina: 
1 žiak – Jedinák Milan – autoopravár elektrikár ( 3 – ročný ) 
  

8. SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou: 
4 žiaci – Gašper Patrik – stolár ( 3 – ročný ) 
              Kučák Marcel – stolár ( 3 – ročný ) 
              Lehocká Erika – manažment drevárskej výroby ( 4 – ročný ) 
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              Šiška Peter – manažment drevárskej výroby ( 4 – ročný ) 
 

9.  Hotelová akadémia Žilina: 
1 žiak – Válek Matúš                         

 

Vyhodnotenie činnosti ŠKD 
            
Školský klub pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou 
Počet oddelení: 2 
Počet detí prihlásených do ŠKD: 54 
Počet pedagogických zamestnancov: 2 
Kvalifikovanosť: 100% 
 
           Začiatok školského roka sme odštartovali klasicky, a to výzdobou priestoroch ŠKD 
s jesennou tematikou. Počas nasledujúcich jesenných mesiacov sme usporiadali Šarkaniádu, 
jesenné dielničky, vychádzky do okolia,  aktívne sme sa zapájali do čistenia a úpravy areálu 
školy, pričom sme dbali na separovanie odpadu. Deti ukázali spoje športové nadanie počas 
Európskeho týždňa športu. Počas pracovno-technických činností deti často pracovali 
s jesennými listami , vďaka ktorým boli práce jedinečné.  
             Jesennú výzdobu vystriedala zimná, čo znamenalo, že sa blíži sviatok sv. Mikuláša 
a aktivity s týmto sviatkom spojené. Deti sa radovali z Mikulášskej sánkovačky a stavania 
snehuliakov. Obyvateľov z DSS Harmónia potešili svojim Mikulášskym listom, ktorý im osobne 
doručili a rozveselili ich peknými piesňami. V zimných mesiacoch detí čakali ešte ďalšie 
aktivity, a to koncert detí zo ZUŠ, karneval, písanie listu Ježiškovi, Vianočná besiedka 
a opätovná návšteva Harmónie, no tento krát mali deti pre starkých pripravené bábkové 
divadlo, so známymi bájkami.  
             Tohtoročná jarná výstavka sa niesla v duchu „ Jar na našom dvore“ , s ktorou sme sa 
zapojili aj do súťaže na www.talentagent.sk. Jarné aktivity sme odštartovali čitateľskou 
súťažou“ Malý čitateľ „. Pokračovali sme ďalšími zaujímavými aktivitami, a to chemickou 
súťažou „Malý chemik“ , Poľovníckou výstavou  pod záštitou Poľovníctva Kysúc  a Veľkonočnou 
výstavou, na ktorej sme mali možnosť vystaviť na obdiv práce našich detí. Apríl mesiac lesov 
si deti uctili skupinovým projektom „ Môj les“ a zelenanie lúk sme využili na zakladanie 
Herbárov. Keďže sa snažíme udržať krok so záujmami detí, uskutočnila sa v našich oddeleniach 
Slizománia, čo deti nesmierne bavilo.  
              V letnom mesiaci Jún na deti čakala súťaž v jazde na kolobežkách, koncert detí zo ZUŠ 
a nemohla chýbať ani obľúbená koncoročná súťaž „ ŠKD hľadá talent“. Horúce dni sme si 
s deťmi spríjemňovali našimi malými kúpeľmi a oblievačkou.  V poslednom mesiaci deti ešte 
raz navštívili DSS Harmónia, aby starkých obdarovali „ Veselou poštou“ a známymi ľudovými 
piesňami, ktoré si spolu zaspievali. Činnosť sme ukončili rozlúčkou s deťmi zo 4. ročníka , ktorí 
trávili posledné dni v priestoroch ŠKD. Obdarovali sme ich malými balíčkami na pamiatku 
a vyhodnocovali sme najvzornejšie deti počas celého školského roka z každého ročníka 
knihami.  
1.roč.- Pagáč Michal, 2.roč.- Nevedelová Zuzana, 3. Roč.- Hujo Samuel, 4.roč.- Masariková 
Sára. 
Akcie konané v ŠKD sme zaznamenali fotkami, ktoré sú k nahliadnutiu na webe školy. 
Počas celého školského roka sme si s  deťmi pripomínali všetky sviatky, či už cirkevné, štátne 
ale aj Deň matiek, Deň otcov, Deň detí, Deň učiteľov , Deň narcisov, Modrý gombík, Downov 
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syndróm, a iné,  ktorých význam sme si vysvetľovali a na jednotlivé sviatky sme sa poctivo 
pripravovali.  
Činnosť v ŠKD prebiehala v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Deti sme viedli k pravidlám 
slušného správania a k spolupráci. Priestorové a materiálne vybavenie ŠKD je na dobrej úrovni, 
deti majú dispozícii nielen miestnosť ŠKD, ale aj telocvičňu, kde majú k dispozícii  športové 
náčinie na oddych a relax a učebňu PC. 
 
V školskom roku 2018/2019 absolvovala v ŠKD týždňovú náčuvovú prax študentka 2. ročníka 
z PaSA sv. Márie Goretti v Čadci: Zuzana Završanová. Študentky 4. ročníka z PaSA sv. Márie 
Goretti v Čadci absolvovali v ŠKD súvislú prax. . Júlia Šusteková a Simona Jediáková . Študentka 
3. ročníka Stanislava Jedináková z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre absolvovala týždňovú 
odbornú prax v ŠKD. 
 
Aktivita práce školského špeciálneho pedagóga: 

 

V tomto školskom roku bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga spolu 15 žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prvého (1) a druhého stupňa (14). Všetci sa 
vzdelávali formou individuálneho začlenenia v bežnej triede základnej školy, vo výchovno-
vzdelávacom procese postupovali podľa individuálnych vzdelávacích programov. 
 

Individuálne výchovno-vzdelávacieho programy:  

•VPU, NKS .............. 9 žiakov 

•ADHD, Porucha aktivity a pozornosti ..................... 3 žiaci 

•Porucha správania.............. 1 žiak 

•Porucha zraku......... 1 žiak 

•Telesné a zdravotné oslabenie... 1 žiak  

Všeobecné výchovno-vzdelávacie predmety, hlavne slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk 
sa vzdelávali pod vedením vyučujúceho v kmeňovej triede ale aj pod vedením asistenta 
učiteľa, ktorý sa venoval žiakom . Podľa potreby pracovali individuálne, mimo triedy, pod 
vedením vyučujúceho alebo školského špeciálneho pedagóga.  
Na vyučovacej hodine v kmeňovej triede pracovali 3 žiaci za prítomnosti asistenta učiteľa – 
Mgr. Emília Ondrušková. Výchovné predmety sa vyučovali spolu s triedou.  
 
Všetci individuálne začlenení žiaci mali vypracované individuálne vzdelávacie plány. Ich 
edukačné výsledky boli hodnotené podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 
žiakov základnej školy, Príloha č.2 k metodickému pokynu č.22/2011 –zásady hodnotenia žiaka 
so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, platné od 1.5.2011. 
Pri hodnotení učebných výsledkov pedagógovia rešpektovali psychický, fyzický  
a zdravotný stav žiakov, druh a stupeň postihnutia, ak mal vplyv na úroveň a výsledky práce 
žiaka v príslušnom predmete. Vyučujúci rešpektovali závery a odporúčania špeciálno-
pedagogických a odborných lekárskych vyšetrení a v celom vyučovacom procese uplatňovali 
ich špeciálno-pedagogické potreby. 
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Žiaci sa individuálnych intervencií u školského špeciálneho pedagóga zúčastňovali pravidelne. 
Všetky špeciálno-pedagogické metódy a formy realizované so žiakmi smerovali k ľahšiemu 
prekonávaniu konfrontácie s vlastným neúspechom a k vyrovnávaniu podmienok vzdelávania 
so skupinou intaktných spolužiakov. 
Pri korekcii narušených čiastkových funkcií sa využívali pracovné listy A. Malatincová: 
Prevencia a korekcia dyslexie 1.-3. časť, V. Kyseľová: Náprava dysortografie, S. Batiková –K. 
Chovanová: Makovička (čítanka pre žiakov s vývinovou poruchou čítania), RAABE – Žiak so 
ŠVVP... Rôzne dostupný materiál v podobe kníh, časopisov a internetu. 
 
Školský špeciálny pedagóg konzultoval špecifiká vzdelávacieho procesu s vyučujúcimi 
jednotlivých predmetov, s triednymi učiteľmi, s rodičmi osobne alebo telefonicky. Učitelia pri 
vzdelávaní a hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením vychádzali z individuálnych 
vzdelávacích plánov, ktoré sú súčasťou jednotlivých vzdelávacích programov podľa 
postihnutia.  
Starostlivosť o žiakov so ŠVVP je tímová kooperatívna práca, preto snaženie a práca školského 
špeciálneho pedagóga mala široký záber pôsobenia. Školský špeciálny pedagóg pravidelne 
konzultoval so zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva, so psychológom, 
špeciálnym pedagógom, logopédom... 

 
 

Každoročne sa zapájame do celoslovenských charitatívnych zbierok: 

21.03.2019 sme Svetový deň Downovho syndrómu podporil na škole aj my oblečením si 

rôznych a farebných ponožiek. 

 Deň narcisov - 13. apríl 2019 sa niesol v znamení žltého kvetu narcis. Deň narcisov je jedinečná 

verejná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa uskutočnil už 22. ročník unikátneho projektu 

na Slovensku. Na našej škole sa opätovne uskutočnila zbierka, ktorú zorganizovala p. 

zástupkyňa Harnasová spolu s p. uč. Kinierovou a Pavelkovou. Žiaci – členovia školského 

parlamentu boli rozdelení na tri skupiny. Finančné príspevky sa zbierali v škole i po dedine. 

Všetky finančné prostriedky boli zaslané na účet spomínaného občianskeho združenia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli . 

V máji  2019 sa naša škola, pod vedením p.uč. Nečedovej,  už po tretí krát zapojila do zbierky 

Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje Unicef.  Zbierali sme len na našej škole, finančné 

prostriedky boli zaslané na účet Unicefu, výťažok tohtoročnej zbierky poputuje deťom na 

Ukrajinu. Sme radi, že sme aspoň takýmto spôsobom mohli prispieť tam, kde je pomoc 

potrebná.  

Na škole pracoval tento rok aj školský parlament. Tvorili ho žiačky 7., 8. a 9. roč. .Spoločne sa 

podieľali na organizovaní školských i mimoškolských aktivít. Ich pôsobenie začalo návštevou 
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DSS Harmónia pri príležitosti Dňa úcty k starším. Pomáhali pri organizovaní Imatrikulácii pre 

najmenších. Moderovali Vianočnú besiedku, pomáhali pri zbierke ku Dňu narcisov a iné. 

Počas celého roka sme aktívne spolupracovali s DSS Harmónia v Zborove nad Bystricou. 

Od apríla sme rozbehli na škole Mliečny program , ktorý má na starosti p. uč. Karimová 

a program má veľký ohlas zo strany detí i rodičov. 

6.12. 2017 chodil po škole ako tradične Mikuláš a rozdával deťom  drobné sladkosti, za 

zakúpenie ktorých sa chceme poďakovať rod. Podmanickej. 

Poďakovanie patrí aj ostatným rodičom , ktorí podporujú dianie na škole i pri mimoškolských 

aktivitách. 

10. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé 

 Infovek (vďaka projektu Infovek máme na škole zabezpečené internetové pripojenie 

a antivírusové programy), 

 Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a 

prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 

pracovných zručností a práce s talentami, 

 E- testovanie (projekt v rámci ktorého si môžu žiaci vyskúšať priebeh testovania 

v online prostredí), 

 Digiškola (projekt v rámci ktorého sme získali tablety a prístup k online úložisku 

digitálnych materiálov na portále digiškola), 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (Premena tradičnej školy 

na modernú). Naša škola je v súčasnosti v období po skončení projektu ale sa stále 

sledujú dopady realizácie projektových aktivít, 

 IT - akadémia 

 Mliečny program 

 Školské ovocie 

 Adopcia na diaľku (charitatívny program prostredníctvom ktorého podporuje 

vzdelávanie troch žiakov v Afrike) 

B) Krátkodobé 
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  „Zbieram Baterky“– školský program selektívneho zberu 

Škola je druhý rok zapojená do celoštátneho programu pre ochranu životného prostredia 

prostredníctvom školského programu selektívneho zberu pod názvom „Zbieram Baterky“. 

Cieľom súťaže je popularizovať zber použitých prenosných batérií a akumulátorov postavený 

na bezprostrednej motivácii. Žiaci po nazbieraní určitého množstva bateriek sú 

odmenení bodmi, ktorými môžu voľne narábať. Prostredníctvom E-shopu si vymieňajú body 

za darčeky. Tiež mali možnosť zberať body spoločne s kamarátmi a vybrať si spoločný darček. 

  Projekt WoW 

          Naša škola sa zapojila do Nemecko - Česko - Slovenského projektu WoW (World of Work 

= Človek a svet práce) v ktorom sa žiaci prostredníctvom inovovaných metodických materiálov 

zoznamujú s obsahom techniky na II. stupni základnej školy. Tento projekt vznikol ako reakcia 

na zvýšený počet hodín techniky od roku 2012, kedy sa začala nová školská reforma a 

opätovne sa začal okrem iných kompetencií klásť dôraz aj na technické zručnosti žiakov. 

Žiakom sa prostredníctvom tohto projektu pomôže aj pri výbere ich profesijnej orientácie. 

 

           IT Akadémia – projekt 

          Naša škola sa zapojila do projektu IT Akadémia. Projekt má zlepšiť vzdelávanie v oblasti 

informatiky a prírodných vied. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie efektívneho modelu 

vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej 

spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a informačno-

komunikačných technológií (IKT).  

       Vedomostný ostrov 

       Škola sa zapojila v tomto školskom roku do projektu Vedomostný ostrov. Projekt 

podporuje inovatívne formy vzdelávania na základných školách a sprístupňuje ich všetkým 

žiakom. Cieľom projektu je naučiť žiakov pútavým spôsobom, ako spájať teoretické poznatky 

s praxou, a pomôcť im pri výbere strednej školy. Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s 

tromi dotykovými obrazovkami a zaujímavým vedomostným obsahom. Vedomostný ostrov 

poskytuje interaktívne vedomosti a veselé kvízy pre žiakov aj pre učiteľov. 

Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe 

animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého 
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jazyka, ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov, ktoré sa 

dajú realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj 

v logu Vedomostných ostrovov. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne 

učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika.  Ocenia ich nielen žiaci, ale aj učitelia, 

ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu. 

          „Poďme von – pestovať“    
          Škola sa zapojila do projektu „Poďme von – pestovať“ vďaka p. Mosorovej, Harnasovej 

a p. Križanovi. Cez enviromentálnu organizáciu „Škola života“, naša škola získala finančné 

prostriedky na osadenie vyvýšených záhonov, sadenie rastlín a následnú starostlivosť 

o rastlinky. 

          Tesco – projekt 
Škola bola zapojená do projektu pod vedením p. riaditeľa M.Križana a p. zástupkyne J. 

Harnasovej. 

          „Záhrada, ktorá učí“ – cieľom projektu je vybudovať školskú záhradku a sprístupniť 

celoročné vzdelávanie v rámci prírodovedy a biológie, zvýšiť tiež manuálnu zručnosť u žiakov. 

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí našu školu podporili zbieraním žetónov v predajni Tesco 

v Krásne nad Kysucou a vďaka tomu naša škola získala krásne 2. miesto a finančné prostriedky 

na realizáciu toho projektu. 

  Mliečny program – v rámci ktorého, si žiaci môžu zakúpiť mliečne výrobky 
Zbierame vrchnáčiky z PET fliaš, pre jedno dievčatko. 

11. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19. september 2012 

Druh inšpekcie: následná 

Inšpekcia  vykonaná v šk. roku 2017/2018 : Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského 
testovania žiakov 9. roč. v ZŠ - 21.3.2018 

Výsledky inšpekcie: bez opatrení 

12. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Vyučovací proces v školskom roku 2018/2019 bol realizovaný v dvoch samostatných 

budovách. V hlavnej budove  máme 13 tried, jedna trieda slúži na vyučovanie technickej 
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výchovy a 2 počítačové učebne.   V budove 1.stupňa máme umiestnené  2 oddelenia ŠKD. Stále 

nám chýbajú  kabinety na umiestnenie učebných pomôcok, laboratóriá, sklady... Škola má 

bezpečnostné zariadenie a vybavená je kamerovým systémom.  

Pri škole máme vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré v čase vyučovania, počas prázdnin, 

i počas víkendov využíva spolu s telocvičňou široká verejnosť. 

Škola je vzhľadom na niekoľko prebiehajúcich projektov veľmi dobre vybavená učebnými 

pomôckami i IKT. Každá učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou. Na hlavnej chodbe 

pribudla oddychová zóna s vedomostným ostrovom. Zakúpili sme nový nábytok do ŠKD 

a vešiaky na hlavnú chodbu. Vybudovali sme skladovú budovu. 

Zrekonštruovali sme  elektroinštaláciu na 1. poschodí v hlavnej budove v kmeňových triedach 

a vymaľovali sa triedy a znížili a vyrovnali stropy. Takisto je potrebné zakúpiť nový plynový 

kotol v budove 1.stupňa.  

Plánujeme vytvoriť učebňu, v ktorej bude vytvorená knižnica v školskom roku 2019/2020. 
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13. Vyhodnotenie príslušných cieľov koncepčného rozvoja školy 

Dôležitou a nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu je kvalitný pedagogický personál, ktorý pracuje v pozitívnej klíme školy. Jednotlivé 

ciele v oblasti personálneho zabezpečenia: 

o zabezpečovať pre všetkých zamestnancov optimálne pracovné podmienky, 

o rozvíjať dobré medziľudské vzťahy na báze otvorenej komunikácie s jasne 

vymedzenými kompetenciami, 

o vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

V oblasti priestorovo-materiálnych podmienok sme takisto splnili čiastočne 

zámery koncepcia rozvoja rekonštrukciou vnútorných priestorov (triedy na I. NZP, 

rekonštrukcia spálne v škôlke). Postupne sa snažíme rozbehnúť projekt na vybudovanie 

prírodovedného laboratória a knižnice. Súčasne sme splnili cieľ na vybudovanie vonkajšej 

záhradky na pestovanie zeleniny a liečivých byliniek. Priebežne sa snažíme v rámci 

finančných podmienok dopĺňať učebné pomôcky a starnúce IKT technológie na škole. 

 

14. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 
 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Osobné náklady: 128 235,13 EUR 
Prevádzkové náklady: 23 306,81 EUR 
Spolu za obdobie 09 až 12/2018: 151 541,94 EUR 
 
Osobné náklady: 336 429,13 EUR 
Prevádzkové náklady: 46 918 EUR 
Spolu za obdobie 01 až 08/2019: 336 348,07 EUR 

Riešenie havarijnej situácie: 30 000 EUR 

Vzdelávacie poukazy: 7 775 EUR 

Prostriedky na LVK: 4 500 EUR 

Prostriedky ŠkVP: 2 100 EUR 
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15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 
sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 
návrhov opatrení 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

 Oblasť telesnej a športovej výchovy na úrovni krajských kôl i MS 
 

 Prednes poézie a prózy  
 

 Výtvarná výchova  
 

 Anglický jazyk  
 

 Súťaží CO,... 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

 Oblasť čitateľskej a matematickej gramotnosti 
 

 Oblasť čítania s porozumením  

Návrh opatrení: 

 zamerať sa na vyučovaní na výraznejšiu motiváciu k čítaniu doma 

 v stavbe vyučovacej hodiny budú vyučujúci dbať na to, aby nechýbalo zhrnutie a 

utvrdenie učiva.  

 rôznymi didaktickými metódami prehlbovať a upevňovať poznatky o vetách 

 viesť žiakov i učiteľov k uvedomovaniu si významu pravidelnej školskej a domácej 

prípravy so zameraním na čitateľskú gramotnosť a rozbor úloh 

 rozvíjať správnosť písania slov a slabík pomocou základných odporúčaní pre prácu pri 

písaní diktátov, odpise, či prepise so žiakmi so ŠVVP – mnohé z nich sú vhodné i pre 

ostatných žiakov v 1.ročníku 

 nadaným žiakom vytvoriť možnosti na zapájanie sa do súťaží a všetkým žiakom 

možnosť zapájať sa aktivít mimo vyučovania 

 viesť žiakov i učiteľov k uvedomovaniu si významu spätosti  matematickej a literárnej 

gramotnosti  

 zamerať sa na rozšírenie časovej dotácie venovanej premene jednotiek, 

zaokrúhľovaniu 
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 vo väčšej miere uplatňovať praktické didaktické metódy vo vyučovaní 

 pri riešení matematických úloh by sa mal klásť väčší dôraz na efektívny zápis úlohy, na 

zručnosti v kreslení a rysovaní 

 viesť žiakov k uvedomovaniu si významu samostatnej práce pre svoj rast 

 dodržiavať metodické pokyny, učiť podľa platných osnov a vzdelávacích štandardov; 

 dôsledne a premyslene sa pripravovať na vyučovanie; 

 zvýšenú pozornosť venovať práci s textom, výraznému čítaniu, čítaniu s porozumením, 

rýchlemu čítaniu; 

  rozvíjať u žiakov kritické myslenie; 

 viesť žiakov k samostatnému štúdiu; 

 rozvíjať tvorivosť žiakov, využívať IKT v predmete; 

 pre obohatenie slovnej zásoby využívať všetky dostupné jazykové príručky aj internet; 

 využívať medzipredmetové vzťahy; 

 dbať na čistotu jazyka; 

 vo vyučovacom procese diferencovať úlohy a činnosti s ohľadom na rozdielne 

vzdelávacie schopnosti a zručnosti žiakov; 

 pri riešení úloh vo výchovno-vzdelávacom procese využívať skupinovú prácu;  

 podporovať a rozvíjať  sebahodnotenie žiakov; 

 rozvíjať digitálnu gramotnosť žiakov; 

 aktívna spolupráce školy s rodičmi, 

 poznať žiaka, spôsob jeho učenia, učebné štýly; 

 poradiť žiakom, ktorí majú problémy s učením; 

 hodnotiť zlepšenia učenia v triede; 

 prejavovať záujem o názory a potreby žiakov; 

 pri učení umožniť vybrať žiakom ľahšie a ťažšie úlohy; 

 diskutovať o tom, čo sa nám vo vyučovaní nepáči a hľadať riešenia. 

 na konci učenia umožniť žiakom vyjadriť sa, ako sa im pracovalo, čo sa naučili; 

 umožniť žiakom prezentovať svoje práce pred ostatnými žiakmi. 

 venovať sa žiakom, ktorí majú problémy; 

 dodržiavať dohodnuté pravidlá; 
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 usmerňovať, poradiť žiakom, ako si majú vzájomne pomáhať, poradiť,  keď sa nevedia 

niečo naučiť,  

 rozprávať sa so žiakmi o tom, ako sa majú učiť, aby boli v učení dobrí; 

 robiť so žiakmi projekty; 

 učiť sa skupinovo, vo dvojiciach. 

 začínať vyučovanie zaujímavou otázkou, situáciou zo života, v súvislosti s tým, čo sa 

ideme učiť; 

16. Voľnočasové aktivity školy 

 

Názov záujmového krúžku Vedúci 

"BeFit" športový Mgr. Soňa Kovalčíkova 

Ako pracuje technika PaedDr. Milan Križan 

Atletika  Jozef Jánošík 

Dohovoríme sa po rusky? Ing. Milada Abdul Karimová 

Florbal I.,II.  PaedDr. Miroslav Truchlik 

Florbalová liga   PaedDr. Miroslav Truchlik 

Futbal ml. žiaci  Peter Podolák 

Futbal st. žiaci  Pavol Podolák 

Hravá matematika 1. a 2. sk. Mgr. Martina Masariková 

Hravá matematika  Ing. Milada Abdul Karimová 

Loptové hry František Madaj 

Tvorivá matematika PaedDr. Jana Riečičiarová 

Rapotáčik Mgr. Gertrúda Kormancová 

Spevácky DSS Nezábudka Janka Fojtíková 

Šikovné rúčky Anna Targošová 

Turistický krúžok I. Mgr. Jana Harnasová 

Turistický krúžok II.  Erika Zemaníková 

Turistický krúžok III.  Jana Kubicová 

  

Výtvarný krúžok Mgr. Dana Pavlíková 
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17. Záver 

Vypracoval: PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy ..................................................... 

V Zborove nad Bystricou, 27. augusta 2019 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27. augusta 2019  

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou odporúča na 

schválenie zriaďovateľovi školy predloženú Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za rok 2018/2019. 

V Zborove nad Bystricou, 27.9.2019 

PaedDr. Jana Riečičiarová,  ................................................... 

predsedkyňa RŠ pri ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou v Zborove nad Bystricou. 

 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Obec Zborov nad Bystricou ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Zborove 

nad Bystricou, zastúpená starostom obce PaedDr. Jurajom Hlavatým schvaľuje predloženú 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2018/2019. 

 

V Zborove nad Bystricou, dňa 29.11.2019   

PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce Zborov nad Bystricou 
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18.  Prílohy 


