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I. Základné údaje o škole 
 

I. 1. Identifikačné údaje školy 

 
 

Názov školy 

 

Súkromná základná škola  

 

 

Adresa školy 

 

010 01 Žilina, Oravská cesta 11  

 

Kontakty 

 

 

Telefón 

 

riaditeľka školy:                            0903 558 335 

zástupca RŠ pre 1. st.:                  0911 804 408 

zástupkyňa RŠ pre 2. st.:              0911 558 335 

ekonómka školy:                          041/5683006 

sekretariát školy:                          041/5683006 

 

e-mail 

 

škola:                         szs@zoznam.sk 

 

riaditeľka školy :      zuzanaolearova@yahoo.com 

 

ZRŠ 1. st.:                 martin.istenik@gmail.com 

ZRŠ 2. st.:                 l.tvrda@gmail.com 

ekonómka školy:       jsibylova@azet.sk         

 

učitelia:  

sú k dispozícii na webovom sídle školy (forma 

emailovej adresy: priezvisko@sukrzsza.sk 

 

 

Web 

 

 

www.sukrzsza.sk 

 

Zriaďovateľ 

 

 Mgr. Zuzana Oleárová 

 

 

 

I. 2. Vedúci zamestnanci školy 

 
 

Riaditeľka školy – štatutárny zástupca školy 

 

 

Mgr. Zuzana Oleárová 

 

Zástupca riaditeľky školy 1. stupeň  

 

 

Mgr.  Martin Isteník 

 

Zástupkyňa riaditeľky školy 2. stupeň  

 

 

Mgr.  Lenka Tvrdá 

 

 

Výchovná poradkyňa 

 

Mgr. Bc. Ivana Paúrová 

 

Vedúca Súkromného školského klubu detí 

 

 

 Mgr. Monika Bálintová 

 

Vedúca Súkromného centra voľného času 

 

Mgr. Bc. Ivana Paúrová 

 

Ekonómka školy 

 

Ing. Júlia Sibylová 

mailto:szs@zoznam.sk
mailto:zuzanaolearova@yahoo.com
mailto:martin.istenik@gmail.com
mailto:l.tvrda@gmail.com
mailto:jsibylova@azet.sk
http://www.sukrzsza.sk/
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I. 3. Iniciatívne a poradné orgány školy 

 
 

Rada školy 
 

Skladá sa z 11 členov 

 

 

Pedagogická rada 
 

Skladá sa z pedagogických zamestnancov (PZ) SZŠ 

 

 

Metodické združenia 

 

Skladajú sa z pedagogických zamestnancov    

1.- 4. roč. a školského klubu 

 

 

Predmetové komisie /prírodovedná, 

spoločenskovedná, cudzie jazyky/ 

 

 

Skladajú sa z pedagogických zamestnancov  

vyučujúcich odborné predmety 

 

 

 

 

I. 3. 1. Zloženie Rady školy 

 

Rada školy 

 

Predseda 

 

Mgr. Karin Hoffmannová /rodič SZŠ/ 

 

Členovia 

 

Helena Raabová /rodič SZŠ/  

 

 

Michaela Chlebecová /rodič SZŠ/ 

 

 

Andrea Tašková /rodič SZŠ/ 

 

 

Ing. Tibor Baranec /rodič, za zriaď. SZŠ/ 

 

 

Mgr. Elena Adamíková /PZ.SZŠ/ 

 

 

Ing. Marcel Prievoznik / PZ.SZŠ/ 

 

 

Ing. Veronika Gašková / NPZ. SZŠ/ 

 

 

Mgr. Marián Prievozník /za zriaďovateľa SZŠ/ 

 

 

 Ľubica Lagovská /za zriaďovateľa SZŠ/ 

 

 

Mgr. Monika Bálintová /za SŠKD/ 
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I. 3. 2. Implementácia prvkov školskej reformy  

Platnosť nového školského zákona č. 245/2008 Z.z. a následne šiesty rok realizácie školskej 

reformy  si vyžaduje počas  školského roka: 

1. Naďalej implementovať pokyny a poznatky zo stretnutí a školení o danej problematike do 

prostredia pedagogického zboru. 

2. Dôsledne sledovať a analyzovať prebiehajúci výchovný a vzdelávací proces v 1. až 9. 

ročníku. 

3. Pravidelne každý štvrťrok na zasadnutiach MZ a PK dôsledne analyzovať uplynulé 

obdobie realizácie školského vzdelávacieho programu. 

4. V júni 2014 zhodnotiť, analyzovať a prijať východiská týkajúce sa ŠkVP pre nový školský 

rok 2014/2015. 

5. Prostredníctvom webového sídla školy pravidelne oboznamovať všetkých pedagogických 

zamestnancov s novou platnou legislatívou. 

6. Riaditeľka školy ustanovila koordinátorov pre školskú reformu a školský vzdelávací 

program. 

 

Koordinátori pre Školský vzdelávací program: ISCED 1 – Mgr. Martin Isteník 

                                   ISCED 2 -  Mgr. Lenka Tvrdá 

 

      Koordinátori pre  Školský výchovný program: SŠKD -  Mgr. Monika Bálintová 

               SCVČ -  Mgr. Bc. Ivana Paúrová 
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I. 3. 3. Zloženie pedagogickej rady SZŠ 

 
 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

TU 

 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Mgr. Zuzana Oleárová – predseda 

 

 

RŠ 

 

Mgr. Martin Isteník 

 

 

ZRŠ 1.st. 

 

Mgr. Lenka Tvrdá 

 

 

ZRŠ 2.st. 

 

Mgr. Elena Adamíková 

 

I.MR PaedDr. Miroslava Trippé V.FA 

Mgr. Katarína Balková I.MO 

 

Mgr. Ivan Fiala 

 

V.FB 

 

PaedDr. Janka Brxová 

 

 

I.LN 
Mgr. et Mgr. Forbaková Lucia VI.SA 

 

Mgr. Martina Haladová 

 

II.JŽ Mgr. Kaňová Jana VI.SB 

Mgr. Iveta Ligdayová 

 

III.CHR 

 

Ing. Prievozník Marcel VII.SVA 

Mgr. Zdena Isteníková III.VČ 

 

Mgr. Pastorková Iveta 

 

 

VII.SVB 

 

Mgr. Marta Vengrická 

 

IV.DF Ing. Jarab Martin VIII.EA 

Mgr. Zuzana Krňová IV.ŽB 

 

Mgr. Kaisová Jana 

 

VIII.EB 

 

 

Mgr. Poláčková  Mária 

 

IX.NA 

 

Netriedni učitelia 

 

Mgr. Lenka Brodňanová,  PhDr. Katarína Cisariková,  

Mgr. Bc. Ivana Paúrová,  Peter Sweeney, Yamile Berry 

Mgr. Ivana Pilhovičová 

 

 

Vychovávateľky 

 

1. oddelenie – Mgr. Božena Brezovská     

2. oddelenie – Mgr. Mária Súlovcová 

3. oddelenie – Mgr. Monika Bálintová  

4. oddelenie – Bc. Ivana Kolláriková 

5. oddelenie -  Alžbeta Cesneková 

 

 

Lektori 

 

Yamile Berry 

Peter Sweeney 
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I. 3. 4. Zloženie metodického združenia vyučujúcich roč. 1. - 4. 
 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Vyučuje 

 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Vyučuje 

 

PaedDr. Janka Brxová 

 

Vedúca    

2.,3.,4. r. 
Mgr. Katarína Balková 1., 4. r. 

 

Mgr. Marta Vengrická 

 

 

2.,3.,4. r. 

 

Mgr. Martina Haladová 

 

2.,4. r. 

 

Mgr. Zuzana Krňová 

 

 

4. r. 

 

Mgr. Iveta Ligdayová 

 

3.,4. r. 

 

Mgr. Elena Adamíková 

 

 

1., 4. r. 

 

Mgr. Zdena Isteníková 

 

3. r. 

 

Mgr. Martin Isteník 

 

1., 2. r.  

 

I. 3. 5. Zloženie metodického združenia Súkromného školského klubu detí 
 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Vyučuje 

 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Vyučuje 

 

Mgr. Mária Súlovcová 

 

Vedúca MZ    

2.odd. 
Bc. Ivana Kolláriková 4.odd. 

 

Mgr. Monika Bálintová 

 

3.odd. 

Vedúca 

SŠKD 

Alžbeta Cesneková 5.odd. 

 

Mgr. Božena Brezovská 

 

1.odd.  

 

 

I. 3. 6. Zloženie predmetovej komisie prírodovedných predmetov 
 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Vyučuje 

 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Vyučuje 

Mgr. et Mgr. Lucia Forbaková 
Vedúca 

MAT 

 

Mgr. Jana Kaňová 

 

 

CHE, BIO 

 

 

Mgr. Mária Poláčková 

 

MAT 

 

Mgr. Ivan Fiala 

 

INF,SEE, 

THD 

 

Ing. Martin Jarab 

 

BIO, GEG Ing. Marcel Prievozník GEG, INF 

 

Mgr. Bc. Ivana Paúrová 

 

INF Mgr. Ivana Pilhovičová FYZ 
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I. 3. 7. Zloženie predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov 
 

Meno a priezvisko 
 

Funkcia 

 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Vyučuje 

 

Mgr. Jana Kaisová 

 

Vedúca 

SJL, OBN 
Mgr. Lenka Brodňanová 

VYV, VUM, 

HUV 

 

Mgr. Lenka Tvrdá 

 

 

SJL 

 

 

Mgr. Ivan Fiala 

 

 

TSV 

 

 

PaedDr. Miroslava Trippé 

 

DEJ Ing. Marcel Prievozník HUV 

 

Mgr. Bc. Ivana Paúrová 

 

NBV, OBN Mgr. Mária Poláčková OBN 

 

Mgr. Iveta Pastorková 

 

SJL, ETV  

 

I. 3. 8. Zloženie predmetovej komisie cudzích jazykov 
 

Meno a priezvisko 
 

Funkcia 

 

Meno a priezvisko 

Funkcia 

Vyučuje 

 

Ing. Marcel Prievozník 

 

Vedúci ANJ 

 

Mgr. et Mgr. Lucia Forbaková 

 

 

ANJ 

 

 

Mgr. Lenka Brodňanová 

 

 

FRJ 

 

 

Peter Sweeney 

 

  

KAJ 

 

Mgr. Jana Kaňová SJA PhDr. Katarína Cisariková NEJ 

 

Yamile Berry 

 

ANJ 

 

Mgr. Janka Kaisová 

 

 

ANJ 

 

 

I. 3. 9. Určenie úloh nad rámec výchovných a  vzdelávacích povinností 

Inventarizačná komisia 

Ing. Júlia Sibylová, Mgr. Martin Isteník, 

Ing. Veronika Gašková 

Dopravná výchova 

Mgr. Zdena Isteníková, Mgr. Bc. Ivana 

Paúrová 

Koordinátor primárnej prevencie Mgr. Bc. Ivana Paúrová 

Koordinátor Environmentálnej výchovy Ing. Martin Jarab 

Zástupca zamestnancov Ing. Júlia Sibylová 

Objednávka časopisov Mgr. Katarína Balková 

Školská a metodická knižnica Mgr. Iveta Pastorková 

Spolupráca s materskými školami Mgr. Bc. Ivana Paúrová 

Webmaster Ing. Marcel Prievozník 

Elektronická evidencia žiakov (ASC agenda) + tlač 

vysvedčení Ing. Marcel Prievozník 

Správa telocvične, koordinátor informatizácie Mgr. Ivan Fiala 

Evidencia úrazov Mgr. Martin Isteník, Mgr. Lenka Tvrdá 

Koordinátor matematických súťaží 

Mgr. Zuzana Krňová, Mgr. Martina 

Haladová, Mgr. et Mgr. Lucia Forbaková 

Koordinátor výtvarných súťaží 

  

Mgr. Elena Adamíková, Mgr. Katarína 

Balková, Mgr. Lenka Brodňanová 

Koordinátor literárnych súťaží 

  

Mgr. Elena Adamíková, Mgr. Iveta 

Ligdayová, Mgr. Iveta Pastorková 
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II. Zameranie a koncepcia školy 
 

II. 1. Zameranie a koncepcia  školy do roku 2016 

 
     Strategický plán a koncepcia školy sú vypracované na základe kvalitnej analýzy výsledkov 

práce školy.  

 
Dlhodobé ciele 

    

1. Vytvoriť stabilizovaný tím zamestnancov, ktorý sa stotožní s  humanistickými 

a tvorivými zásadami výchovy a vzdelávania. 

2. Profilovať zameranie školy na jazykovú a počítačovú gramotnosť žiaka,  podporovať 

výsledky experimentálneho bilingválneho slovensko-anglického vyučovania s využitím 

metodiky CLIL a zavádzať do vyučovacieho procesu nové prvky modernizácie 

a inovácie.  

3. Zabezpečiť, aby moderné informačné technológie boli samozrejmosťou pri vyučovaní 

jednotlivých predmetov a boli včlenené do vyučovacieho procesu tak, aby boli 

prostriedkom k dosahovaniu výchovno-vzdelávacích cieľov. Využívať najmodernejšie 

interaktívne tabule a  edukatívne softvéry, pokračovať v modernizácii výpočtovej 

techniky vo všetkých miestnostiach pripojených na internet. 

4. Budovať školu otvorenú rodičovskej a ostatnej verejnosti.  

5. Rozširovať systém medzinárodnej spolupráce minimálne s 2 školami v zahraničí v rámci 

medzinárodnej spolupráce e-Twinning alebo Comenius, získať pre spoluprácu aspoň 

jednu školu v anglicky hovoriacej krajine. 

6. Získať 100 % pedagogických zamestnancov pre využívanie moderných informačných 

systémov vo vzdelávaní. Dospieť k flexibilite myslenia, tolerovať mnohoznačnosť a vôľu 

experimentovať s tým, ako môžu byť technológie využité vo vzdelávaní. Vedieť posúdiť 

prínos technológií a ich následné využitie pre zdokonalenie pedagogickej práce v rámci 

daného predmetu. 

7. Po vytvorení legislatívnych možností prispôsobiť školské kurikulum základnému cieľu : 

Vychovať z dieťaťa slušného a samostatne tvoriaceho človeka, vybaveného základnými 

vedomosťami, schopného získavať, triediť a spracovať informácie, efektívne 

používajúceho  moderné informačné systémy  a aktívneho v používaní dvoch cudzích  

jazykov. 

 

 

 

 

II. 2. Analýza plnenia základných cieľov v rámci koncepcie a zameranie  školy 

v školskom roku 2012/2013 

 
     Hlavným cieľom v školskom roku 2012/2013 bola úspešná implementácia  školského 

vzdelávacieho programu do praxe a pokračujúca realizácia bilingválneho slovensko-anglického 

vyučovania s podporou metodiky CLIL (Content Learning Integrated English). 
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II. 2. 1. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Výchovno – vzdelávacie aktivity 
S

E
P

T
E

M
B

E
R

 
 

 Ochrana života a zdravia, Lesopark Žilina (5. – 9. roč.) 

 Zábavné dopoludnie na kolobežkách – dopravná výchova 

 Pasovanie prvákov 

 Noc s netopiermi, Považská hvezdáreň (5. roč.) 

 MO v cezpoľnom behu žiakov (6. – 8. roč.) 

 Noc výskumníka, Aupark Žilina (4. a 7. – 9. roč.) 

 Výlet Šútovská dolina (7. a 8. roč.) 

 Historická prehliadka Žiliny (6. roč.) 

 Didaktické hry na atletickom ihrisku, Vlčince (1. – 4. roč.) 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

 Poznávacia exkurzia (7. roč.) – Paríž 

 Halloween party – diskotéka v strašidelných kostýmoch 

 Šarkaniáda – súťaž o najkrajšieho šarkana 

 Cezpoľný beh 

 Dni nádeje 2012 - štafeta (5. – 8. roč.) 

 Dni nádeje 2012 – plávanie (6. a 7. roč.) 

 Záchranárske dni pre rodinu 

 Súťaž: Čo vieš o ústnej hygiene? 

 Čarodejnícka noc (2. - 4. roč.) 

 Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

 Remeslá v okolí Žiliny, Považské múzeum (6. a 7. roč.) 

 Záchranárske dni (4. a 5. roč.) 

 Ako vznikla hora, ŠVP Varín (1. roč.) 

 Environmentálne vyučovanie o cicavcoch, ŠVP Varín (4. roč.) 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

 Gvoboj 

 Majstrovstvá žiakov v šachu 

 Projekt Modrý kruh 

 Divadelné predstavenie O myške (SŠKD) 

 Stanica Záriečie – glazovanie keramiky 

 Detská rozprávková Žilina – vyhodnotenie súťaže (5.roč.) 

 Okresný súd v Žiline – exkurzia (8. roč.) 

 Poznávacia exkurzia v Kremnici (4. roč.) 

 Poznávacia exkurzia HUMAN BODY v Bratislave (7.- 9. roč.) 

 Návšteva Krajskej knižnice v Žiline (3.,5. a 6.roč.) 

 Poznávacia exkurzia – Orava – Po stopách literátov (7.- 8. roč.) 

 Beh 17. novembra (5., 6. a 9. roč.) 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

 Mikulášska veselica 

 Vianočná burza – charitatívna akcia 

 Zber papiera 

 Lentilky (slovenský pohár) 

 Vianočný workshop 

 Vianočné besiedky (1.- 4. roč.) 
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J
A

N
U

Á
R

 

 Šaliansky Maťko – okresné kolo 

 Fašiangy – výtvarná súťaž 

 Komparo 

 Čítať sa oplatí! (4. roč.) 

 Návšteva Krajskej knižnice v  Žiline (2., 3. roč.) 

 

 

F
E

B
R

U
Á

R
 

 Červený a čierny - súťaž v písaní poézie a prózy vo FRJ 

 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, okresné kolo 

 Šachový turnaj - O pohár Domu Matice slovenskej 

 Lyžiarsky výcvik, Tatranská Lomnica (7. a 8. roč.) 

 Fašiangový crazzy karneval 

 Valentínske „rozdávanie sa“ + Valentínska pošta– tvorba Valentínok 

M
A

R
E

C
 

 Súťaž o najkrajšie vajíčko (SŠKD) 

 Literárna Ilava 

 Pytagoriáda (školské kolo) 

 Slávik Slovenska (1.-4. roč.) 

 Matematický klokan 

 Lyžiarske preteky o pohár primátora mesta Žilina 

 Fašiangy 2013 – výtvarná súťaž 

 Matematický klokan – celoslovenské kolo 

 Shakespeare's Day (školské kolo) 

 Výstava „Fašiangy, turíce,...“ - kaštieľ Radoľa (1.roč.) 

 Voda a mokrade – Škola ochrany v prírode, Varín (2. a 3. roč.) 

 Krajská knižnica Žilina – Putovanie poslov (6. a 7. roč.) 

 Divadelné predstavenie – Kata, dcéra Kata  -  (6. – 8. roč.) 

 Krajská knižnica – Tréning mozgu (3. roč.) 

 Exkurzia – Martin (4. a 5. roč.) 

 Projekt – Marec mesiac knihy 

 Bezsvedomie (koncert) – multikultúrna výchova 

 Kanisterapia – 1. – 4. roč. 

 Happy Easter predstavenie 

 

A
P

R
ÍL

 

 Na bicykli bezpečne – školské a okresné kolo 

 Vlakom do múzeí a galérií (5.,6.,8. a 9. roč.) 

 Exkurzia u výsadkárov (3. roč) 

 Projekt Minúta počúvania - Minute of Listening (1.-5. roč.) 

 Peter Black - div. Predstavenie v ANJ 

 Návšteva krajskej knižnice - Ako vznikli knihy (1. roč.) 

 Shakespeare's Day (mestské kolo) 

 Jazykový kvet - krajské kolo (1. roč.) 

 Turnaj vo vybíjanej o Pohár riaditeľky SZŠ 

 Návšteva Krajskej knižnice (1. roč.)  

 Návšteva Krajskej knižnice (3. roč.) - Voda a mokrade 

 Exkurzia – Severoslovenské vodárne v Žiline (7. roč.) 

 Hľadanie veľkonočného vajíčka (SŠKD) 
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M
Á

J
 

 Akadémia ku Dňu matiek 

 Plavecký výcvik – (3. a 5. roč.) 

 Tvorivá keramická dielňa – Stanica Záriečie 

 Koncoročný výlet – Habakuky (4. roč.) 

 Návšteva Krajskej knižnice (1.roč.) – beseda  

 Supertrieda – obvodné kolo (7. roč.) 

 Poznávacia exkurzia – Košice (8. roč.) 

 Žilina - moje mesto (výtvarná súťaž) 

 Putovanie fantáziou (súťaž) 

 Biologická olympiáda (okresné kolo) 

 Enviropopoludnie - súťaž 

 Spellingová súťaž 

 Slávik Slovenska 

 Pikomat (celoslovenské kolo) 

 Písmom a jazykom za poznaním – celoškolský projekt 

 Beseda s prvákmi o USA 

 Invázne rastliny – beseda (8. a 9. roč.) 

 Videokonferencia so SZŠ BellAmos v Martine 

 Snehová kráľovná – predstavenie  divadielka Vrabčiaci  

 Bábkové divadlo "Na hojdačke" - "Žabí princ" (SŠKD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záujmová činnosť 

          

          Záujmová činnosť na našej škole sa realizovala od septembra do decembra 2013 pod 

názvom Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť 

Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina. 

 

          Od 1. januára 2013 na základe legislatívy nastala zmena názvu školského zariadenia na 

Súkromné centrum voľného času, Oravská cesta 11, Žilina ako súčasť Súkromnej základnej školy, 

Oravská cesta 11, Žilina (SCVČ). 

J
 Ú

 N
 

 FUNNY DAY - MDD – Deň plný zábavy a hier 

 Florbalový turnaj o Pohár riaditeľky školy 

 Návšteva Krajskej knižnice (1.,4. roč.) – beseda  

 Ochrana človeka a prostredia  – okolie Žiliny (3. roč.) 

 Školské výlety, exkurzie  

- RS Horný Vadičov (1. roč.) 

- Stará Bystrica (4. roč.) 

- Vodné dielo Žilina  ( 5. roč.) 

- Habakuky, Donovaly  (2. a 3. roč.) 

- Viedeň (5.,8. a 9. roč.) 

- Výlet do lanového parku (7.roč) 

 Plavecký výcvik – (SŠKD) 

 Beh olympijského dňa 2013, Žilina, Park SNP (5.,6.,7. a 9. roč.) 

 Ochrana človeka a prírody – canisterapia 

 Divadelné predstavenie – Aladín (SŠKD) 

 Sudoku, Klokanko, Maksík – úspešné hodnotenie v matematických 

súťažiach 

 Môj vlastný album cudzieho jazyka – celoslovenská súťaž (7. roč) 

 Jazykový kvet  - súťaž - (celoslovenské kolo) 
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          Svoju  celoročnú  prácu  vykonávalo v súlade  so  ,,Štatútom,, a v súlade  s vlastným   

výchovným a vzdelávacím  programom. 

         V popoludňajších hodinách sa žiaci našej školy aktívne zapájali do krúžkovej činnosti. 

V školskom roku 2012/2013 pracovalo na našej škole 18 záujmových útvarov, ktoré viedli skúsení  

pedagógovia a 1  nepedagogický vedúci. Celkom v krúžkoch  SCVČ pracovalo približne 200 

žiakov školy. Snahou školy je vytvárať širokú ponuku voľnočasových aktivít, ktoré podporujú 

zmysluplné využitie voľného času našich detí s cieľom dbať na všestranný rozvoj osobnosti 

dieťaťa s akceptovaním jeho individuality. 

 

 

Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2012/2013    
 

 

Por.č. Názov záujmového útvaru 

1. Angličtina 

2. Učíme sa angličtinu 

3. Angličtina – príprava na certifikát 

4. Keramika 

5. New Happy Hands 

6. Lienka – folklórny súbor 

7. Multimediálny I. 

8. Multimediálny II. 

9. Divadielko Vrabčiaci 

10. Cvičenia z matematiky  

11. Matematika pre ôsmakov 

12. Cvičenia zo slovenského jazyka 

13. Francúzština 

14. Futbal – 3. – 4. roč. 

15. Futbal – 5. – 9. roč. 

16. Volejbal 

17. Buď fit 

18. Bezpečne na bicykli 

 

 

      Štruktúru  útvarov  možno  pokladať  za  vyváženú, nakoľko v nej  žiaci   mohli  nájsť; 

 

1. zdokonaľovanie  v cudzích  jazykoch, 

2. literárnu  a dramatickú  tvorbu, 

3. zdokonaľovanie  v práci  s výpočtovou  technikou, 

4. šport   a telovýchovu, 

5. osvojovanie  si   slovenského  jazyka a matematiky na Testovanie 9, 

6. ochranu   a   tvorbu  zdravého životného  prostredia, 

7. bezpečnosť  na  cestách. 

 

 

        Dôležitou  súčasťou  práce  SCVČ  bolo  vytvárať  podmienky pre  organizovanie 

príležitostnej záujmovej činnosti, napr. vianočné besiedky, návštevy    kultúrnych  a športových  

podujatí, akcie s environmentálnym zameraním, športové súťaže, školské exkurzie a výlety... 
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Realizácia kurzov slovenského jazyka pre deti cudzincov 

 

Sme multikultúrna škola, ktorá vo výchovno-vzdelávacom procese vyučuje slovensko-anglicky 

metodikou CLIL aj deti cudzincov. Od školského roka 2012/2013 realizujeme pre nich kurzy 

slovenského jazyka vzhľadom k tomu, že veľké percento detí cudzincov má problémy 

s adaptáciou – kultúrna, náboženská a predovšetkým jazyková bariéra. Učiteľ pristupuje  k žiakovi 

individuálne, pre lepšiu názornosť žiakovi (ak sa dá) sa preberaný jav vizualizuje s využitím 

dostupnej PC techniky a rozmanitých didaktických pomôcok, aby porozumel zadaniu.  

     Základný jazykový kurz je určený pre žiakov, ktorí vôbec nekomunikujú v slovenskom jazyku 

alebo ho ovládajú iba na elementárnej úrovni, nevedia písať a čítať. Rozširujúci jazykový kurz je 

určený pre žiakov, ktorí majú zvládnutú základnú slovnú zásobu a jazykové zručnosti, majú 

osvojené základné zručnosti písania, t.j. vedia písať latinkou. 

     Podľa úrovne komunikácie v slovenskom jazyku sú rozdelení do niekoľkých vybraných 

skupín. Cieľom jazykových kurzov je deťom cudzincov zabezpečiť primerané osvojenie 

slovenského jazyka, uľahčiť im adaptáciu v novom prostredí, pomôcť im úspešne získať základné 

vzdelanie v Slovenskej republike. 

     Realizované jazykové kurzy na škole podľa doterajšej praxe preukazujú svoju opodstatnenosť, 

pedagogickí zamestnanci školy vnímajú pozitívne možnosť realizácie jazykových  kurzov, bez 

nich by deti cudzincov nemohli napredovať vo vzdelávaní a osobnom raste. 

 

 

Súťaže – úspešnosť 

 

   Okresné kolo: 

 Pytagoriáda – matematická súťaž – kategória P3 a P4 – úspešní riešitelia v okresnom kole - 

Petra Halamová, Jakub Grof, Richard Piovár 

 Na bicykli bezpečne – dopravná súťaž – kolektív žiakov : Natália Brosová, Barbara 

Kocúrková, Patrik Hraško, Matej Pevný – 3.miesto 

 

 

Regionálne, obvodné  kolo: 

 Bežecká štafeta v rámci protidrogového festivalu „Dni nádeje“  – Simona Stillová, 

Carolina Knorst da Silva,  Diana Juríková, Linda Lichnerová, Kristína Timková, Katarína 

Saganová, Anna Šparcová, Veronika Kuparová -  1. miesto 

 Majstrovstvá žiakov v šachu – kategória mladších žiakov -  1. miesto 

 Biologická olympiáda – kategória D – Dominik Štolfa – 1.miesto 

 Súťaž v modernom tanci Nelux Dance Cup – kategória Dance Show mini kids – Tamara 

Bodoríková -  1. miesto 

 Majstrovstvá žiakov v šachu o pohár Domu Matice slovenskej – kategória chlapci do 14 

rokov – Filip Priečinský – 1.miesto 

 Fašiangy 2013 – výtvarná súťaž – kategória Plošné práce (žiaci ZŠ vo veku 13 - 15 rokov) 

- ocenenie za vynikajúce dielo – Alexandra Surová 

 Shakespeare´s Day – súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku 

Veronika Kuparová – 3.miesto 

 Lyžiarske preteky o Pohár primátora Žiliny: 

kategória  1. – 2. roč. - Maxim Magát – 3. miesto 

kategória  3. – 4. roč. – Patrik Hraško – 1. miesto 

kategória  5. – 6. roč. – Aneta Hrnková – 2. miesto 

kategória  7. – 9. roč. – Peter Večeřa  – 1. miesto 

kategória  7. – 9. roč. – Linda Lichnerová  – 2. miesto 

                                      Martin Sudek  – 2. miesto 

kategória  7. – 9. roč. – Viktória Weberová  – 3. miesto 
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 Putovanie fantáziou – výtvarná súťaž v ilustráciách – čestné uznanie pre kolektív triedy 

IV.MO  

 Žilina – moje mesto – výtvarná súťaž - Goyoung Young – 3.miesto 

 Beh olympijského dňa – športová súťaž vo vytrvalostnom behu  

– kat. 2000/2001 – Martin Jendruch – 3.miesto 

– kat. 1998/1999 – Kristína Timková – 3.miesto 

 

Krajské kolo: 

 Jazykový kvet 2013 – súťaž v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku  

Kategória – angl.jazyk  – Václav Fiala - 1.miesto 

Kategória – angl.jazyk -  Marína Majtánová - 2.miesto  

 

Celoštátne kolo: 

 Červený a čierny – súťaž v písaní poézie a prózy vo francúzskom jazyku 

1.miesto – kategória poézia  - Gabriela Grofová 

2.miesto – kategória poézia – Karolína Hodasová 

3.miesto – kategória poézia – Gwyneth Shepperson 

 

1.miesto – kategória próza  - Dominika Trnková 

2.miesto – kategória próza – Gabriela Grofová 

 

 Jazykový kvet 2013 – súťaž v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku  

Kategória – angl.jazyk – 1.miesto – Václav Fiala 

Jazykový kvet 2013 – súťaž v tvorbe vo franc.jazyku – Môj slovník z reality – Michaela 

Horová -  1.miesto 

 

 Literárna Ilava – literárna súťaž – II. kategória – próza - Filip Figuli – 2.miesto 

 

 Klokanko – matematická súťaž – úspešní riešitelia – Miroslav Böhme, Maxim Magát, 

Petra Halamová, Danka Uherová, Daniel Figuli 

 

Medzinárodné súťaže: 

 Európsky projekt SUPERTRIEDA – trieda VII.SVB pod vedením tried. učiteľky Mgr. 

Kaisovej – čestné uznanie za tanečný výkon.  

 

 

 

Projektová činnosť v školskom roku 2012/2013 

 

        V školskom roku 2012/2013 sa SZŠ zapojila do regionálnych a európskych medzinárodných 

projektov: 

 Projekt experimentálneho overovania  na  1.stupni ZŠ -   Didaktická  efektívnosť   metódy 

CLIL  na prvom  stupni  základnej    školy vo   vyučovaní    cudzích  jazykov   
      od 1. 9. 2008, organizovaný ŠPÚ Bratislava. 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 
      Projekt organizovaný ÚIPŠ a ESF. 

 Škola priateľská k deťom 
Projekt zameraný na výchovu k ľudským a detským právam organizovaný UNICEF 

Slovensko. 

 Modrý kruh 

Projekt zameraný na prevenciu ochorenia cukrovky. 

 Projekt Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 

 eTwinning: Zdieľanie vedeckých skúseností a vedomostí (Share scientific knowledge) 



 15 

- projekt realizovaný v spolupráci s partnerskou školou z Francúzska – Champagne – Ardenne. 

 eTwinning: Veselá Veľká noc (Happy Easter)  

- projekt realizovaný v spolupráci s partnerskou školou z Poľska – Lodž. 

 Pomáhaj človeku, pomôž prírode! 

- projekt zameraný na globálne vzdelávanie ako medzipredmetovej formy vyučovania. 

 Supertrieda – celoštátny projekt zameraný na podporu rozvoja kreativity, kultúrnejšieho 

života a talentu.  

 Písmom a jazykom za poznaním 

- projekt venovaný 1150. výročiu príchodu Cyrila  a Metoda na Veľkú Moravu. 

 Brainbreaker - školský korešpondenčný seminár - Prostredníctvom tohto projektu žiaci 

riešia náročnejšie úlohy v anglickom jazyku s dôrazom na medzipredmetové vzťahy, 

využívajú informačné možnosti - internet, publikácie. 

 Minúta počúvania (Minute of Listening) – tvorivý projekt zameraný na spoznávanie 

rozmanitostí hudby a zvukov v spolupráci s anglickou lektorkou p. Judith Robinson. 

 

 

 

 

 

 

 
Údaje o výsledkoch kontrolnej a inšpekčnej  činnosti     

 

Počet hospitácií:  56 

z toho:  pedagogických pracovníkov: 53 

prevádzkových pracovníkov:   3 

 

Vyjadrenie ku kontrolnej činnosti  
 

             Pedagogickí  pracovníci: dodržiavanie tematických výchovno – vzdelávacích plánov, 

aplikácia metodiky CLIL vo vyučovaní, hodnotenie žiakov, atmosféra v triede, aktivita žiakov, 

metódy práce, využívanie didaktickej techniky, kontrola písomností.  

V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná žiadna inšpekcia ŠŠI. 

          Vo februári 2013 Ing. Magdaléna Janurová  vykonala na SZŠ finančný audit – Overenie 

účtovnej závierky za rok 2012.  

                   

                              

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

        Škola od svojho vzniku – od 01. 09. 2004 sídli v školských priestoroch na Oravskej 11, 010 

01 Žilina a od začiatku školského roka 2005/2006 sídli v prenajatých priestoroch HLAVA, s.r.o. 

na Oravskej ceste 11 v Žiline. V priestoroch je 17 multifunkčných učební (v každej sa nachádza 

dataprojektor, PC s prístupom na internet, keramická tabuľa), Infocentrum so školskou knižnicou 

(s prístupom na internet), 2 počítačové učebne (v oboch interaktívna tabuľa), projekčná miestnosť 

Cinema, jazykové laboratórium, 2 odborné učebne (matematiky a fyziky, biológie a chémie s 

interaktívnou tabuľou), 5 prednáškových miestností (5 dataprojektorov, PC s prístupom na 

internet, 3 interaktívne tabule), 3 telocvične, posilňovňa, umelá lezecká stena, Súkromný školský 

klub detí (dataprojektor, PC s prístupom na internet, keramická tabuľa, interaktívna tabuľa), detské 

dopravné ihrisko, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, mini arborétum – 

učebňa botaniky v prírode. V areáli školy sa nachádzajú oddychové zóny, altánok s možnosťou 

vyučovania vo vonkajších priestoroch, umelá lezecká stena, administratívne priestory, školská 

jedáleň, zubná ambulancia.  
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        V priebehu školského roka 2012/2013 sa zlepšila materiálno – technická vybavenosť školy: 

 vymaľovanie väčšiny učební a sociálnych zariadení, 

 inštalácia interaktívnej tabule v projekčnej miestnosti CINEMA, 

 nainštalovanie 4 nových školských tabúľ –  I.LN, II.VČ, IV.MO, IV.MR, 

 zakúpenie didaktických pomôcok – postery, mapy a závesné obrazové plagáty, 

 nákup kníh do školskej knižnice, 

 nákup  učebníc cudzích jazykov,  

 nákup učebníc a didaktických pomôcok - kurzy slovenského jazyka pre cudzincov, 

 dobudovanie parapetných múrov a výmena starých parapetných dosiek. 

 dokúpenie hračiek a spoločenských hier pre SŠKD, 

 nákup kolobežiek a bicyklov a oprava asfaltovej plochy a vodorovného dopravného 

značenia pre DDI 

 

 
Údaje o finančnom a  hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

Zdroje financovania SZŠ: 
 

1.  Prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR), podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 597/2003 Z.z.):  

 

a) finančné prostriedky poukazované prostredníctvom Krajského školského úradu v Žiline do 

31.12.2012, od 01.01.2013 poukazované prostredníctvom Obvodného úradu Žilina, odboru 

školstva: 

- normatívne – normatív na žiaka podľa § 4 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z.z., určené na mzdy, 

odvody a prevádzkové náklady v pomere stanovenom MŠVVaŠ SR. 

- nenormatívne – účelovo určené prostriedky na vzdelávacie poukazy, výchovu a vzdelávanie  

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 

b) príspevky originálnych kompetencií  poukazované z rozpočtu Mestského úradu v Žiline - 

určené na mzdy, odvody a prevádzkové náklady : 

-  súkromného školského klubu detí ( ďalej SŠKD) 

-  školskej jedálne 

-  súkromného školského strediska záujmovej činnosti ( ďalej ŠSSZČ)- do 31.12.2012  

pre všetky deti navštevujúce SŠSZČ 

- súkromného centra voľného času ( ďalej SCVČ) – od 01.01.2013 pre deti s trvalým bydliskom 

v meste Žilina. 

 

 

2. Príspevky od rodičov žiakov navštevujúcich SZŠ a SŠKD určených na mzdy, odvody, 

prevádzku a materiálno-technické . 

 

3. Dary a príspevky fyzických osôb a organizácií. 

         

 

 

II.3. Zameranie školy a  stanovenie základných úloh školy v školskom roku 

2013/2014 

 
     Súkromná základná škola  Oravská cesta 11, 010 01 Žilina bude v tomto školskom roku 

napĺňať v zmysle stanovených dlhodobých cieľov a svojho zamerania  5 priorít: 
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1. Udržanie úrovne a kvality výchovy a vzdelávania. 

2. Kvalitná príprava žiakov  v oblasti cudzích jazykov - hlavne anglického. 

3. Realizácia bilingválneho vyučovania  prostredníctvom metodiky CLIL. 

4. Realizácia projektu experimentálneho overovania „Metodika CLIL v nižšom 

sekundárnom vzdelávaní“.  

5. Vzdelávanie žiakov a učiteľov v oblasti moderných informačných technológií. 

 

 

Základné úlohy na školský rok 2013/2014 

 

1. Realizácia školského vzdelávacieho programu: 

 šiesty rok overovania a štvrťročné analýzy ŠkVP v ostatných ročníkoch, 

 pri realizácii týchto úloh dbať na tímovú spoluprácu.  

 

2. Prevencia a ochrana pred  šikanovaním: 

 konštituovanie žiackej školskej rady - september 2013, 

 každodenné monitorovanie správania sa žiakov triednymi učiteľmi, 

 individuálne rokovanie koordinátora žiackej školskej rady so zástupcami tried na 

každom zasadnutí k tejto problematike, 

 zameranie triednych učiteľov na tzv. skryté formy šikanovania a drobné náznaky 

šikanovania, 

 náznaky a prejavy šikanovania po dôkladnom prešetrení triednym učiteľom posúdiť 

a riešiť v súlade so Školským poriadkom a následne cestou riaditeľa školy ich 

podľa potreby a situácie hlásiť orgánom činným v trestnom konaní, 

 téme šikanovania sa triedni učitelia budú venovať na triednických hodinách, na 

každom zasadnutí ZRŠ v triede a vedenie školy na plenárnom zasadnutí ZRŠ. 

 

3. Prevencia a ochrana pred drogami: 

 každodenné monitorovanie správania sa žiakov všetkými vyučujúcimi v komunite 

triedy a evidovanie každej zmeny správania sa žiaka, 

 preventívna kontrola prostredia tried v spolupráci s PZ SR, 

 každú zmenu správania žiaka konzultovať s rodičmi žiaka a vedením školy, 

 škola bude vytvárať ešte viac podmienok pre voľnočasové aktivity žiakov a tým 

bude preventívne pôsobiť proti možným rizikám v tejto oblasti. 

 

 

4. Dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa: 

 spolupracovať, podporovať aktivity a organizovať workshopy a besedy s 

medzinárodnou organizáciou podporujúcou práva detí UNICEF,  

  „Vzdelanie pre všetkých?“ – spoločná aktivita detí v SCVČ podľa metodickej 

príručky KOMPAS zameranej na vzdelanie, globalizáciu, občianstvo , 

 Modrý gombík – zapojenie sa do národnej zbierky v rámci Týždňa modrého 

gombíka, 

 Darček pre súrodenca - spoločná aktivita detí v SCVČ podľa metodickej príručky 

zameranej na rodovú rovnosť. 

 

5. Prevencia a výchova k zodpovednému správaniu sa na komunikáciách mesta: 

 v rámci prierezovej témy Dopravná výchova uskutočniť prednášku spojenú 

s besedou a následnou praktickou ukážkou správania sa chodcov, cyklistov na 

verejných komunikáciách, 

 zapojiť žiakov do dopravných súťaží organizovaných CVČ Spektrum, 

 pravidelne využívať školské detské dopravné ihrisko,  
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 zorganizovať cyklickú školskú súťaž „Na bicykli bezpečne“ s dopravnou 

problematikou a problematikou prvej pomoci. 

 

6. Kvalitné vyučovanie cudzích jazykov: ANJ, FRJ, NEJ, SJA 

 

 zabezpečiť zo strany vedenia školy materiálne podmienky na kvalitné vyučovanie 

metodikou CLIL, 

 zabezpečiť zo strany vedenia školy materiálne podmienky pre doplnenie 

vyučovacieho procesu doplnkovou literatúrou a vyučovacím softvérom, 

 vyučovanie v rámci vyučovacej hodiny zamerať na konverzáciu v danom cudzom 

jazyku, 

 počas roka zabezpečiť cez webové kamery komunikáciu s partnerskými školami 

v anglickom jazyku a prezentáciu projektov na spoločnú tému. 

 

7. Materiálne zabezpečenie výchovy a vyučovania: 

 modernizácia počítačových učební, 

 vyškolenie zamestnancov školy na využívanie techniky, 

 vyškolenie pedagogických zamestnancov v metodike CLIL,  

 priebežne dopĺňať knižničný fond v školskej knižnici, 

 zabezpečiť materiálne odborné učebne fyziky, chémie a biológie. 

 

8. Ďalšie úlohy:  

 realizovať usporiadanie športového dňa olympizmu, 

 organizácia lyžiarskeho výcviku,  

 organizácia plaveckého výcviku, 

 vypracovať nové projekty na získanie finančných prostriedkov,  

 skvalitňovať prezentáciu školy na verejnosti  

 popoludňajšiu činnosť žiakov orientovať na napĺňanie cieľov definovaných 

v prioritách č. 2. – 5.   

 

 

 

 

III. Opatrenia na zlepšenie výchovno–vzdelávacích výsledkov 

v jednotlivých predmetoch 

 
     Pomenovanie a následná analýza  nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese sú 

zaznamenané vo vyhodnocovacej správe za školský rok 2012/2013. Úlohy na školský rok 

2013/2014 sú stanovené v plánoch práce predmetových komisií a metodických združení, ktoré sú 

prílohou tohto plánu. 

 

 

III. 1. Opatrenia na zlepšenie výsledkov v ročníkoch 1. - 4.  

 
 Výmena pedagogických skúseností, ich zovšeobecnenie.  

 Sledovanie inovácií v najnovších publikáciách a ich uplatňovanie v dennej praxi. 

 Prezentácia nových metód a foriem výučby s akcentom na metodiku CLIL a jej podporné 

metódy a formy. 

 Tvorba databázy úloh, návrhov kontrolných prác, štvrťročných písomných prác 

a využívanie už pripravených metodických materiálov. 
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 Skvalitnenie vypracovávania pracovných listov vo vyučovaní odborných predmetov 

s metodikou CLIL. 

 Vo väčšej miere sa zamerať na vzájomné hospitácie a výmenu skúseností. 

 Opakovať a utvrdzovať učivo z predchádzajúceho ročníka, venovať dostatočné množstvo 

času opakovaniu, hlavne na hodinách SJL a MAT. Vykonať viac pravopisných cvičení s 

danou tematikou, zamerať sa na rozbor chýb. 

 Viesť k samostatnosti rečového prejavu, samostatnému tvoreniu viet.  

 Rozvíjať vzťah k literatúre a k čítaniu formou odporúčaného čítania v netradičnom 

prostredí v školskej knižnici. 

 Vyučovanie slovenského jazyka zamerať na zdokonaľovanie čítania, čítania 

s porozumením. Využívať spoluprácu so školskou  knižnicou a Krajskou knižnicou v 

Žiline. 

 Dbať na správny zápis slovných úloh v predmete matematika. 

 Dbať na presný výber algoritmov. 

 Dbať na čistotu rysovania, správne držanie a používanie pomôcok. 

 Na všetkých vyučovacích hodinách využívať netradičné a variabilné formy práce. 

 Na hodinách matematiky klásť dôraz na upevňovanie sčítania a odčítania s prechodom 

cez 10. 

 V matematike zábavnou formou  precvičovať a utvrdzovať malú násobilku v obore do 

100. 

 Na hodinách anglického jazyka naďalej rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov 

v cudzom jazyku a vytvárať pozitívny vzťah k vyučovaniu cudzích jazykov.  

 Vo výchovno – vzdelávacom procese využívať interaktívne tabule a modernú výpočtovú 

techniku.  

 Aktivizovať nadaných žiakov vo vedomostných či talentových  súťažiach a olympiádach. 

 

 

 III. 2. Opatrenia na zlepšenie výsledkov v ročníkoch 5. – 9.  

         z matematiky 
 

 Naďalej utvárať u žiakov záujem o predmet 

 Motivovať a aktivizovať žiakov k účasti na súťažiach, podporovať ich súťaživosť, 

usporiadať medziročníkové súťaže.  

 V rastúcej miere využívať vyučovanie prostredníctvom metodiky CLIL. 

 Využitím netradičných foriem práce a interaktívnym vyučovaním neustále prehlbovať 

individuálnu prácu s talentovanými a slabšie prospievajúcimi žiakmi.  

 Na hodinách využívať voľnejšie, zábavné formy práce žiakov podporujúce ich tvorivosť. 

 Na zasadnutiach PK venovať pozornosť zisteným nedostatkom. 

 Zefektívniť rozbory hospitačnej činnosti, aby nemali len formálny charakter. 

 Domáce úlohy individuálne zameriavať na problémové časti učiva, zamerať sa na kvalitu. 

 Klásť dôraz na spätnú väzbu a sebahodnotenie žiakov v edukačnom procese.  

 Zabezpečiť efektívnejšiu komunikáciu vyučujúcich 4. ročníka s vyučujúcimi 5. ročníka 

s cieľom uľahčenia prechodu žiakov z I. stupňa  na II. stupeň. 

 Aktivizovať nadaných žiakov vo vedomostných či talentových  súťažiach a olympiádach. 

 

 

III. 3. Opatrenia na zlepšenie výsledkov v ročníkoch 5. - 9. zo              

         slovenského jazyka 

 
 

 Viesť žiakov k samostatnosti a neustále trénovať čítanie s porozumením. 
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 Motivovať žiakov k čítaniu literatúry, budovať pozitívny vzťah ku knihám. Aktívne ich 

zapojiť do práce v školskej knižnici. 

 Intenzívnejšie precvičovať problémové učivo a dosiahnuté chyby analyzovať s cieľom 

nápravy. 

 Problémové úlohy analyzovať v rámci PK. 

 Hospitácie zameriavať na zistenie metód práce na vyučovacích hodinách s dôrazom na 

tvorivú zložku, na sebahodnotenie žiakov a spätnú väzbu. 

 Ťažisko práce preniesť na vyučovaciu hodinu, nezadávať rozsiahle domáce úlohy. 

 Zabezpečiť efektívnejšiu komunikáciu vyučujúcich 4. ročníka s vyučujúcimi v 5. ročníku 

s cieľom uľahčenia prechodu žiakov z I. stupňa  na II. stupeň. 

 

 

 

 

III. 4 Opatrenia na zlepšenie výsledkov v ročníkoch 5. - 9. z ostatných  

predmetov 

 
Prírodovedné predmety  

 

     Na vyučovacích hodinách sa zamerať na environmentálnu výchovu, zosúladiť prácu s 

environmentálnymi cieľmi výchovy a vzdelávania. Zapájať sa do súťaží, podporovať zdravú 

súťaživosť, viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode. 

 

 

 

 

Dejepis 

 

     Realizácia vyučovania dejepisu po novom – Dejepis bez bariér. Zapájanie sa do súťaží, viesť 

žiakov k prirodzenému vlastenectvu, vytvárať pozitívny vzťah k mestu a regiónu. Aktivizovať 

žiakov ku skúmaniu a zisťovaniu tradícií nášho regiónu. Poznávanie kultúrnych pamiatok, 

predovšetkým v našom regióne. Dejepisné vyučovanie je preto zamerané na aktivity objavovania, 

konštruovania, vytvárania významov a rozvíjania tvorivosti, umožňujúce dosiahnutie obsahového 

a výkonového štandardu a na jeho základe hlbšie poznanie regiónu. Zmyslom dejepisného 

vzdelávania nie je memorovanie dát, ale je prostriedkom humanizácie sveta. Podieľa sa na 

formovaní hodnotových postojov a etických zásad spolu s výchovou k demokracii, tolerancii 

a názorovej pluralite, vysvetľuje korene patologicko-sociálnych javov, kultivovať občiansku 

a národnú identitu. 

 

Výtvarná výchova, hudobná výchova  

 

     Návšteva výstav výtvarných prác v galériách, tvorivé dielne, poznávanie výtvarníkov z nášho 

regiónu a Slovenska. 

     Na exkurziách poznávať ľudové zvyky našich predkov, v hudobnej oblasti vedieť v praxi 

rozlíšiť hudobné formy a poznať ich základné znaky. 

 

Telesná výchova  

 

     Učiť žiakov na 2. stupni ovládať základy jednotlivých športových disciplín a hier. Využívať 

zábavnou formou telovýchovné minútky, pestovať sezónne športy. Čo najviac žiakov zapojiť do 

športových krúžkov v našej škole. Všetci žiaci by mali zvládnuť základy plávania, cyklistiky, 

lyžovania. 
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     Organizovať športové súťaže – školské olympijské hry, lyžiarsky a plavecký výcvik, 

cyklistické preteky s dopravnou výchovou. Športom viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. 

 
Vo všetkých predmetoch  

 
 naučiť žiakov správne komunikovať medzi sebou (neskákať do reči, vedieť počúvať, 

naďalej v triedach trénovať pravidlá spolužitia a sociálne zručnosti) 

 budovať vzájomnú úctu medzi žiakom a učiteľom, žiakom a žiakom, zdravé sebavedomie 

 objektívne hodnotiť žiakov, dať im možnosť vyjadriť sa k hodnoteniu a vytvoriť priestor 

na sebahodnotenie žiakov a hodnotenie spolužiakov navzájom 

 v každej odpovedi hľadať niečo správne, hľadať to, čo žiak ovláda, nie to čo neovláda, pri 

skúšaní pôsobiť povzbudivo 

 častejšie používať pochvaly a pozitívne hodnotenie 

 dbať na správne znenie zadania úloh, jeho jednoznačnosť, neodrádzať žiakov negatívnym 

hodnotením ich názorov, ale naučiť sa ich vzájomne akceptovať  

 nevnucovať žiakom svoj názor a postoj ako jediný správny 

 na vyučovaní primerane používať dostupnú didaktickú techniku, softvérové pomôcky, 

zbaviť sa vyučovania len systémom krieda – tabuľa 

 zavádzať do vyučovania hravé a súťaživé formy a samostatné práce, využívať projektové 

vyučovanie (aj prostredníctvom IKT) 

 udržiavať na vyučovaní pokojnú a pracovnú atmosféru, predchádzať stresovým situáciám 

 otázky zadávať stručne, jasne, aby ich žiak pochopil na prvý raz 

 zviditeľniť a zintenzívniť prácu triedneho učiteľa, stavať na spolupráci s rodičom formou 

konzultácií, so žiakmi sa nestretávať len pri negatívnych prejavoch správania, ale vytvárať 

prostredie na vzájomnú komunikáciu o svojich problémoch. Využívať na tento účel 

triednické hodiny a hodiny etickej výchovy. 

 nesiahať žiakovi na jeho dôstojnosť, zachovať integritu osobnosti 

 skvalitniť prácu triedneho učiteľa, častejšie navštevovať triedy aj mimo triednických 

hodín, nenavštevovať triedy len vtedy, keď sa vyskytne priestupok voči vnútornému 

poriadku. 

 

 

IV. 4. Stratégia vyučovania  cudzích jazykov 

 
     Vyučovanie cudzích jazykov v škole sa bude uskutočňovať v zmysle stanovených základných 

priorít pri výchove a vzdelávaní a v zmysle Štátneho/Školského vzdelávacieho programu a 

požiadaviek rady školy.  

 

Vyučovanie  ANJ na 1. stupni ZŠ     

 vyučovanie v 1. až  4. ročníku sa uskutoční v rámci ŠkVP dotáciou 4 hodín  

 vyučovanie sa bude uskutočňovať najmä hravou a žiakom primeranou formou 

 pri vyučovaní vyučujúci budú vo zvýšenej forme využívať doplnkové materiály na výučbu 

– piesne, tance, básne, rozprávky na CD, AUDIO, DVD, VIDEO, multimediálne programy 

 vyučovanie sa bude uskutočňovať aj prostredníctvom učebníc schválených MŠVVaŠ SR  

 z dôvodu vyššej efektívnosti osvojovania si cudzieho jazyka vo  výchovno-vzdelávacom 

procese sa využíva moderná výchovno-vyučovacia metodika CLIL aj v ostatných 

predmetoch mimo anglického jazyka 

Vyučovanie  CJ na 2. stupni ZŠ   

 v 5. až  9.  ročníku sa uskutoční vyučovanie ANJ, KAJ, FRJ, NEJ, SJA podľa ŠkVP.  

 z dôvodu vyššej efektívnosti osvojovania si anglického jazyka vo  výchovno-vzdelávacom 

procese sa využíva moderná výchovno-vyučovacia metodika CLIL aj v ostatných 

predmetoch mimo anglického jazyka 
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V škole, 1. – 9. ročník, sa tiež realizuje partnerské vyučovanie (Partnership lessons), ktoré 

má charakter kooperačného vyučovania predmetového učiteľa a zahraničného lektora (učiteľ 

s materinským anglickým jazykom). Lektor na vyučovacej hodine pôsobí ako mediátor 

a predmetový učiteľ ako koordinátor.       

 

IV. 5. Prevencia proti drogám, drogovej závislosti a šikanovaniu 

 
     V rámci prevencie proti drogám a ostatným nežiaducim javom /alkohol, fajčenie, šikanovanie/ 

škola bude vyvíjať predovšetkým preventívne aktivity. V prípade ich odhalenia spolupracovať 

s odborníkmi na túto problematiku.  

 

Stanovené úlohy v rámci prevencie pre všetkých pedagogických zamestnancov školy: 

1. Každodenné sledovanie správania, vystupovania a zdravotného stavu žiakov na každej 

vyučovacej hodine. 

2. Každodenné monitorovanie správania  žiakov so zameraním na konanie pod možným 

vplyvom alkoholu, prípadne drog. 

3. Sledovanie a monitorovanie správania a činnosti žiakov počas prestávok, so zameraním 

predovšetkým na priestory bočných chodieb, WC, šatní a priestorov v okolí školy, hlavne 

počas dozorov a poobedňajších činností. 

4. Každé podozrenie v prvom rade konzultovať s výchovným poradcom, koordinátorom 

prevencie a triednym učiteľom v tíme, nikdy nie samostatne. Po objektívnom prešetrení 

a stanovení postupu informovať o tomto riaditeľku školy. 

5. Prísne dbať na objektívne prešetrenie skutočností tak, aby nedošlo k prípadnému 

pochybeniu. 

6. Spolupracovať s odborníkmi a pozývať ich na besedy.  

 

Stanovené úlohy v rámci prevencie pre triednych učiteľov: 

1. Minimálne raz za deň navštíviť triedu so zámerom sledovania správania sa žiakov. 

Zamerať sa predovšetkým na skryté formy šikanovania, napr. vyžadovanie si drobných 

„službičiek“ a pod. 

2. Štyri triednické hodiny v školskom roku venovať uvedeným javom s dôrazom na 

nasledovné aspekty: 

 možné následky pri požití drogy /poškodenie zdravia, návyk/ 

 kde a akým spôsobom je možné stretnúť sa s drogou a alkoholom 

 formy šikanovania /drobné službičky, vylúčenie spolužiaka z činnosti../ 

 možné následky pri zistení šikanovania 

 empatický pohľad na prežívanie šikanovania. 

 

 

IV. 6. Výchova k demokracii a ľudským právam 
 

Výchova k uznávaniu demokratických hodnôt sa bude uskutočňovať nasledovne: 

 Vo vyučovacom procese vymedziť základné pojmy a zručnosti, ktoré by si mal žiak 

osvojiť až po úroveň aplikácie prostredníctvom interaktívneho, participatívneho, 

zážitkového učenia. 

 Posilňovať demokratické vzťahy v triede a škole. Na zisťovanie požiadaviek a predstáv 

žiakov slúži žiacka školská rada. Koordinátorkou je výchovná poradkyňa Mgr. Bc. Ivana 

Paúrová.  
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 Vytvorením prostredia pre žiakov, kde sa uplatňujú a sú samozrejmé princípy 

zodpovednosti, slobody a chápania následkov svojho správania, dosiahnuť zvnútornenie 

ľudských práv.   

 Zapojiť žiakov do aktivít predchádzajúcim všetkým prejavom intolerancie v mimo 

vyučovacom čase. 

 Motivovať pedagógov k samovzdelávaniu v oblasti výchovy k ľudským právam.  

 Dať možnosť žiakom vyjadriť svoj názor, zdôveriť sa s akýmkoľvek problémom osobne 

pedagógom alebo anonymne prostredníctvom schránky dôvery. 

 

 

IV. 7. Výchova k vlastenectvu a národnému cíteniu 
 

     Výchovu k zdravému, nie formálnemu, vlastenectvu a národnému cíteniu napĺňať s dôrazom na 

nasledovné aspekty: 

 Pri výchove bude potrebné zohľadniť fakt, že SR je členom EÚ. Z tohto uvedeného 

dôvodu bude potrebné žiakom vysvetľovať pojmy - občan EÚ, Slovák, občan SR, 

príslušník národa, únia, štát... 

 Vysvetliť skutočnosť, že vznik EÚ neznamená zánik národov, naopak silné národy tvoria 

silnú úniu. 

 Objasniť žiakom, že byť občanom EÚ neznamená zabudnúť na to, odkiaľ pochádzam, kto 

sú moji predkovia, kto sa zaslúžil o vznik môjho štátu, kto storočia pracoval na kultúrnom 

a spoločenskom pozdvihnutí Slovákov. 

 

K dosiahnutiu uvedených cieľov nám budú slúžiť nasledovné aktivity a formy práce: 

 vopred premyslené vyučovacie hodiny DEJ, SJL, OBN, ETV a NBV, na ktorých má byť 

preberané učivo s uvedenou tematikou, 

 na uvedených vyučovacích hodinách nenásilnou formou pestovať u detí zdravý vzťah 

k vlasti, k predkom, ale aj k Európe národov, 

 školské exkurzie zamerať na miesta a osobnosti slovenských dejín, 

 počas školských exkurzií prostredníctvom mikrofónu v autobuse uskutočniť krátke vstupy 

zamerané na kultúrne pamiatky, popri ktorých prechádzame. K uvedenému cieľu využiť aj 

školské výlety. Výsledok tematickej exkurzie rozobrať so žiakmi krátko na nasledujúcej 

vyučovacej hodine po exkurzii, 

 k významným udalostiam našich  dejín pripraviť PPT projekty a prezentovať ich pred 

spolužiakmi a učiteľmi. 

 

 

IV. 8. Plán školských podujatí 

 
Lyžiarsky výcvik 
Lyžiarsky výcvik v tomto školskom roku absolvujú žiaci 7.ročníka. 

 

Zodpovedný je Mgr. Ivan Fiala. 

 

Škola v prírode 
5-dňovú školu v prírode budú realizovať učitelia a žiaci 2. ročníka. 

 

Zodpovední za tieto akcie:  príslušní TU  

 

Plavecký výcvik 

Plaveckého výcviku sa zúčastnia žiaci 3. a 5. ročníka v mesiaci máj 2014. 

Výcvik sa uskutoční na mestskej plavárni v Žiline. 
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Zodpovední za realizáciu sú triedni učitelia TSV v 3. a 5.ročníku. 

 

Vychádzky a exkurzie 
Vychádzky a exkurzie sa budú organizovať v zmysle plánu exkurzií, ktorý vypracujú a schvália 

vedúci PK a MZ.  

 

 

 

V. Stravovanie v školskej jedálni 
 

Technické záležitosti stravovania : 

 školskú jedáleň prevádzkuje súkromný prevádzkovateľ – partnerské Súkromné 

gymnázium v Žiline 

 stravovanie je zabezpečené elektronickým systémom – prostredníctvom čipových 

kariet 

 možnosť výberu z 2 jedál 

 odhlasovanie stravy je možné denne do 8. hodiny ráno telefonicky alebo osobne 

 jedálny lístok bude pravidelne zverejňovaný na webovom sídle školy  

 distribúciu šekov a vydávanie stravných lístkov má na starosti p. Ľubica Lagovská, 

vedúca ŠJ 

 žiaci I. stupňa, navštevujúci SŠKD, majú prihlasovacie čipové karty u svojej 

vychovávateľky, žiaci II. stupňa u seba. 

 obedy sa vydávajú od 11:30 do 14:15 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Plán zasadnutí  pedagogických rád a pracovných porád 

 
Pedagogické rady 

 

28. 08. 2013 

 1. zasadnutie v školskom roku 

●    Školský vzdelávací program  (ISCED 1, ISCED 2),Výchovný program SŠKD, 

Výchovný program SCVČ, Školský poriadok, Rozvrh hodín, začiatok vyučovania, 

poradie a dĺžky prestávok, hodnotenie a klasifikácia predmetov na 1. a 2. stupni ZŠ, 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2012/2013, Vzdelávacie projekty, Štruktúra 

kariérových pozícií. 

 

13. 11. 2013  

 2. zasadnutie v školskom roku 

 hodnotenie prospechu a správania za 1. štvrťrok 2013/2014 

 vystúpenie vedúcich MZ a PK– hodnotenie činnosti za prvý štvrťrok 

 príprava Dní otvorených dverí a návrhy spolupráce s MŠ 

 

27. 01. 2014 

 3. zasadnutie v školskom roku 

 hodnotenie prospechu a správania za 1. polrok 2013/2014 
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14. 04. 2014  

 4. zasadnutie v školskom roku 

 hodnotenie prospechu a správania za 3. štvrťrok 2013/2014 

 

24. 06. 2014 

 5. zasadnutie v školskom roku 

 hodnotenie prospechu a správania za 2. polrok 2013/2014 

 

30. 06. 2014 

 6. zasadnutie v školskom roku  

 hodnotenie práce školy za školský rok 2013/2014 

 hodnotenie plnenia a analýza školského vzdelávacieho programu 

 

 

 

 

Operatívne pracovné porady 
Podľa harmonogramu: 

1.stupeň ZŠ 2.stupeň ZŠ 

02.09.2013 

01.10.2013 02.10.2013 

03.12.2013 04.12.2013 

04.02.2014 05.02.2014 

04.03.2014 05.03.2014 

06.05.2014 07.05.2014 

Mimoriadne operatívne pracovné porady budú zvolávané podľa potreby. 

 

Gremiálne porady 

Zvoláva riaditeľka školy každý týždeň vždy v utorok o 09,00 hod., resp. podľa potreby. 

 
 

VII. Plán plenárnych a triednych zasadnutí RZ 
 
03. 09. 2013 (1. ročník), 17. 09. 2013 (2. ročník) a 15.10. 2013 (3.- 9.ročník) 

 triedne zasadnutie  ZRŠ 

 Školský poriadok a Vnútorný poriadok BOZ 

 voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SZŠ 

 vyhodnocovacia správa za školský rok 2012/2013 

 plán práce na školský rok 2013/2014 

 

10. 12. 2013 

Individuálne konzultačné ZRŠ pre rodičov žiakov  5. – 9.ročníka 

 Hodnotenie správania a práce žiakov 
 

14. 01. 2014 

Individuálne konzultačné ZRŠ pre rodičov žiakov  1. – 4. ročníka 

 Hodnotenie polročnej práce žiakov 

 

15.04. 2014 

Individuálne konzultačné ZRŠ pre rodičov žiakov  1. – 9. ročníka 

 

27. 05. 2014 
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Individuálne konzultačné ZRŠ pre rodičov žiakov  5. – 9. ročníka 

 

 

    Program zasadnutí si stanoví triedny učiteľ, okrem úvodného zasadnutia, ktorého program 

stanoví riaditeľ školy. 

 

Povinným bodom programu pri triednych zasadnutiach pre triednych učiteľov bude vždy : 

 hodnotenie prospechu a správania za predchádzajúce obdobie 

 prevencia proti šikanovaniu 

 prevencia proti závislosti na niektorých látkach /fajčenie, alkohol, drogy.../ 

 

Okrem triednych konzultácií sú na webovom sídle školy zverejnené konzultačné elektronické 

adresy, dni a hodiny. 

 

Z každého zasadnutia ZRŠ je triedny učiteľ povinný vyhotoviť zápis, ktorého kópiu odovzdá 

zástupcovi riaditeľky školy, pričom zachytí v zápisnici predovšetkým požiadavky rodičov na 

vedenie školy a ostatných vyučujúcich. 

Okrem uvedených zasadnutí si triedny učiteľ podľa potreby zvolá zasadnutie alebo  určí 

konzultácie. Mimoriadne zasadnutie triedneho RZ môže iniciovať v odôvodnených prípadoch aj 

vedenie školy, ale vždy po dohode s triednym učiteľom. 

 

 

VIII. Plán informačného systému  

 
Vnútorný informačný systém školy 

1. Aktuálne správy a požiadavky zo strany vedenia školy, sa zamestnanci dozvedia 

prostredníctvom mailov, interného školského  portálu a oznamu na nástenke 

v zborovni.  

2. Správy a informácie, ktoré nemajú súrny charakter, budú prerokované na zasadnutí 

PR, prípadne na pracovnej porade. 

3. Informácie pre externých zamestnancov školy, sú vedením školy pravidelne 

zaslané, resp. preposielané zamestnancom školy elektronickou formou na pracovné 

mailové adresy.  

4. Okamžité informácie pre vyučujúcich od rodičov prostredníctvom školských 

telefónov budú zaslané triednym učiteľom elektronickou formou, resp. oznámené 

osobne. 

5. Dokumenty, ktoré využívajú všetci zamestnanci školy a nemajú dôverný, tajný 

charakter, sú umiestňované na školskej počítačovej sieti.  

Vonkajší informačný systém školy 

 Hlavným informačným spôsobom voči rodičovskej verejnosti budú triedne 

zasadnutia ZRŠ, v prípade hromadných oznamov webové sídlo školy. 

  Doplňujúcou formou  komunikácie s rodičovskou a ostatnou verejnosťou bude 

internetová žiacka knižka a elektronická pošta. K uvedenému účelu boli zriadené 

pracovné e-mailové adresy všetkých zamestnancov a ich zverejnenie pre rodičov. 

 Všetky informácie do tlače, rozhlasu, televízie musia byť konzultované s vedením 

školy. 

 

Prílohy plánu práce školy na tento školský rok, ktoré sú plnohodnotnou súčasťou plánu práce 

školy: 

 

1. Plány predmetových komisií a metodických združení  

2. Plán výchovného poradenstva 

3. Plán koordinátora primárnej prevencie 
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4. Plán koordinátora environmentálnej  výchovy 

5. Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti  

6. Rozvrh vyučovania predmetov v jednotlivých triedach 

7. Úväzky pedagogických pracovníkov školy 

 

V Žiline 01. 09. 2013     

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Oleárová 

               riaditeľka škol
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