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o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
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Predkladá: Mgr. Ingrid Matúšová
 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE:

Názov školy: Súkromná základná škola, 
Adresa školy: Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
Telefónne číslo: 044/4325250
Fax: 044/4325250
Internetová adresa: www.nasaskola.sk
E-mailová adresa: info@nasaskola.sk
Zriaďovateľ: PaedDr. Elena Šlávková

Vedúci zamestnanci školy

Funkcia Meno a priezvisko
riaditeľka školy Mgr. Ingrid Matúšová
poradca riaditeľa Mgr. Dagmar Dutková
bezpečnostný technik Jozef Mikuš

Rada školy 

Rada školy pri SZŠ bola ustanovená v súlade so zákonom NR SR č. 545/2008 Zb. z. o výchove 
a vzdelávaní v   znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 596/2003 Zb. z o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom: 
08. 09. 2008 na obdobie 4 rokov. Predsedom RŠ sa stala Mgr. Mária Podkopčanová.

Členovia rady školy

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
   1. Mgr. Mária Podkopčanová predseda pedagogických pracovníkov
   2. Mgr. Miriam Uhríková člen pedagogických pracovníkov
   3. Mgr. Bibiána Kľačková člen pedagogických pracovníkov
   4. Mgr. Peter Kinik člen zriaďovateľa 
   5. Monika Šalplachtová člen nepedagogických zamestnancov
   6. Milada Macková člen rodičov
   7. Iveta Vallušová člen rodičov

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2008/2009
- Počet zasadnutí RŠ  - 4
- Problematika, ktorou sa RŠ zaoberala a jej pomoc pri plnení poslania a úloh školy

Rada školy na svojich zasadnutiach sa vyjadrovala k:
- plánu práce školy
- výchovno-vzdelávacej činnosti
- školskému vzdelávaciemu programu, jeho hlavným cieľom a zameraniu
- výsledkom hospodárenia a návrhu rozpočtu
- ustanovila novú RŠ na nové funkčné obdobie

V priebehu školského roku 2008/2009 RŠ neobdržala zo strany rodičov žiadne podnety na 
prerokovanie v rade školy, či podnet na riešenie problému.
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PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY –  METODICKÉ ZDRUŽENIE 

Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy:

Metodické združenie:  MZ – 1. - 4. ročník         Vedúca: Mgr. Miriam Uhríková

Členmi  MZ sú  pedagogickí  zamestnanci  školy.  Na svojich  zasadnutiach  sa  zaoberajú 
problematikou výučby jednotlivých predmetov. Vychádzajú z plánu práce, ktorý je vypracovaný 
na jeden školský rok.  V ňom sa premietajú hlavné ciele stanovené pre daný predmet.
MZ  plní v systéme riadenia funkciu:
- metodickú
- kontrolnú
- organizačno-materiálnu
- usmerňovaciu

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy, rozpracovanie 
plánu práce školy do plánov poradných orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov 
zo strany vedenia školy apod.

 
Plán práce MZ vychádza z plánu práce školy.  Raz za štvrťrok sa stretávajú členovia MZ, aby 
priebežne  riešili  úlohy  vyplývajúce  z plánu  práce.  Riaditeľka  školy  sa  pravidelne  zúčastňuje 
zasadnutí  MZ.  Na  zasadnutí  pedagogickej  rady  v čase  polročnej  a koncoročnej  klasifikácie 
vedúca MZ  informuje o jeho činnosti ostatných členov pedagogického zboru.  

Počet žiakov školy za školský rok 2008/2009

Ročníky Počet tried Počet žiakov Indiv. 
integrovaní

1. 1 12 0
2. 1 15 0
3. 1 14(1 externý ž.) 0
4. 1 15(1 ž. odišiel) 6

Spolu 1. stupeň 4 56 6
5. 1 8 1
6. 1 11 3
7. 1 5 2

Spolu 2. stupeň 3 24 6
S P O L U 7 80 12
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Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy
Počet žiakov 

spolu
Z celkového počtu zapísaných Počet triedDievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ

          13           6          1           13            1

Výsledky slovného hodnotenia (1. stupeň) a klasifikácie(2. stupeň) žiakov

TRIEDA ROČNÍK Počet žiakov
PV PVD P

1. 1.  12  0  0
2. 2.    7  6  2
3. 3.    9  3  1
4. 4.    5  2  7
5. 5.    4  2  2
6. 6.    4  4  3
7. 7.    3  1  1

SPOLU 44 18 16

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009
Výchovno-vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roku 2008/2009
Počet žiakov dievčatá chlapcI Neprospeli dievčatá chlapci

79 19 26 0 0 0

Prospeli dievčatá chlapci Žiaci so známkou  4 dievčat chlapcov

79 19 26 1 0 1
Žiaci  s priemerom 
1,0 dievčat chlapcov Pokarhania od RŠ dievčat chlapcov

36 17 19 0 0 0

Pochvaly od RŠ dievčat chlapcov
Znížená známka zo správania

dievčat chlapcov

16 8 8 0 0 0
       

Ročník Trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 
podľa tried

Sj M ANJ Z/G P/B D F I Ø 
triedy

5. 5. 2 1,8 1,6 2,25 1,75 1 1 1,63
6. 6. 2,45 1,9 1,8 1,64 2 1,45 1,64 1,84
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7. 7. 1,6 1,5 1,3 1,4 2 1,4 1,8 1,57
Ø jednotlivých 

predmetov 2,02 1,73 1,57 1,76 1,92 1,28 1,72 1,00 1,68
         
DOCHÁDZKA za školský rok 2008/2009  

Trieda Vymeškané ø/ž.
Ospra-
vedlnené ø/ž.

Neospra-
vedlnené ø/ž.

I.   675   56,25   675   56,25 0 0
II. 1270   84,66 1270   84,66 0 0
III. 1616 115,42 1616 115,42 0 0
IV.  987   70,50 987   70,50 0 0
V.  553   69,12 553   69,12 0 0
VI.  693   63,00 693   63,00 0 0
VII.  277   55,40 277   55,40 0 0

SPOLU 6071 76,85 6071 76,85 0 0

POČET ZAMESTNANCOV A PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 

Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie

V októbri 2008 sme rozviazali pracovný pomer s Mgr. Renátou Juríkovou. 
Od novembra 2008 nastúpil Jozef Benyak (učiteľ TV).  
V januári 2009 odišli na materskú dovolenku: Mgr. Eva Hrbeková (uč. 1. stupeň) a Mgr. Mária 
Šimeková (ANJ + VV)
Vo februári 2009 nastúpila Lenka Húsková (učiteľka ANJ), Mgr. Kristína Skočíková (učiteľka 1. 
stupňa).

Základná škola Počet
kmeňoví/externí

Počet pedagogických spolu 7/3

- kvalifikovaní 6/3
- nekvalifikovaní 0
- doplňujú si kvalifikáciu 1

- špeciálny pedagóg 1
Počet nepedagogických spolu 2
upratovačka 2
kurič - školník 0
Spolu počet zamestnancov 13/3
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V máji 2009 sme rozviazali pracovný pomer s Mgr. Kristínou Skočíkovou.
V máji 2009 ukončila 1.stupeň vysokoškolského štúdia na KU anglický jazyk a literatúra – náuka 
o spoločnosti v Ružomberku Lenka Húsková.

ODBORNOSŤ VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009

Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie na našej škole. 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 2007/2008

Meno pedagóga Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia Stav štúdia

Mgr. E.Hrbeková 82–ZŠ1-4 Ako 
vytvoriť projekt MC Banská Bystrica neukončené

/ MD /

Mgr. M.Uhríková 82-DID-5  Tréning 
účinných metód MC Banská Bystrica ukončené

Mgr. M.Podkopčanová 82-DID-5  Tréning 
účinných metód MC Banská Bystrica ukončené

Mgr. B.Kľačková 82-ZŠ1-1  ITV  na  1. 
a 2.stupni ZŠ MC Banská Bystrica ukončené

Mgr. M.Šimeková
82-ANJ  Využitie 
aktuálnej  ponuky  z 
internetu

MC Banská Bystrica neukončené
/ MD /

Mgr. Ingrid Matúšová Funkčné vzdelávanie MC Žilina prebieha

Mgr. Dagmar Dutková Funkčné vzdelávanie MC Žilina prebieha

Mgr. Miriam Uhríková Funkčné vzdelávanie MC Žilina prebieha

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

 webová stránka – informácie o dianí v škole
 príspevky do regionálnej tlače / Ružomberský hlas, Spoločník, Liptov /o dianí v škole
 vystúpenia pri rôznych príležitostiach 
 slávnostná akadémia k celoročnému projektu DOTYK S MESTOM

V školskom roku 2008/2009 naša škola organizovala alebo sa zúčastnila nasledovných podujatí. 

SEPTEMBER
2. Slávnostné otvorenie školského roka

– úvodné slovo zriaďovateľky PaedDr. Eleny Šlávkovej, ktorá uviedla do 

funkcie riaditeľky školy Mgr. Ingrid Matúšovú

– uvedenie nových zamestnancov (Dutková, Podkopčanová, Juríková, 

Rassu-Nagy, Guothová, Macko)
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– scénka o Pánovi krtovi (Xaver Kamhal), ktorý sa dočítal v novinách 

o piatych narodeninách Súkromnej základnej školy  Naša škola v 

Ružomberku

– privítanie 11 nových prváckych tvárí

26. Ochrana človeka a prírody

– účelové cvičenia pre žiakov 2. stupňa

– žiaci najprv pod odborným vedením pána učiteľa Macka absolvovali 

zdravotnícku prípravu, počas ktorej si sami vyskúšali určenie diagnózy, 

ošetrenie zraneného a presun zraneného na svojich spolužiakoch

– presun žiakov na hrad Likava

– účasť na akcii, ktorú na hrade Likava pripravilo Liptovské múzeum – 

cieľom akcie bolo oboznámiť žiakov so životom v stredoveku – trhy, 

turnaje, výzbroj bojovníkom, súdy...

– návrat do školy

OKTÓBER
8. Ochrana človeka a prírody spojená so Šarkaniádou

– didaktické hry pre žiakov 1. stupňa

– žiaci najprv v škole absolvovali prednášku o zdravej výžive, ktorá bola 

spojená s tvorivými dielňami, v ktorých sa ako výrobný materiál 

využívali ovocie a zelenina

– presun žiakov na Kalváriu

– púšťanie šarkanov

–  návrat do školy

16. Pinocchio 

– návšteva bábkového divadla Na Rázcestí v Banskej Bystrici

24. Pes policajt

– akcia pre žiakov 1. stupňa, ktorú pripravili členovia Policajného zboru 

v Ružomberku v spolupráci so SŠKD

NOVEMBER
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5. Babadlo, čo nás nezjedlo

–  divadelné predstavenie pre žiakov 1. stupňa, ktoré bolo pre žiakov 

pripravené v spolupráci so SŠKD 

26. Astrostop 2008

– astronomická vedomostná súťaž – zúčastnení: 

Šalplachta Dávid (4.r.), 

Mataj Filip (6.r.)

26. Hudba z Očovej 

– výchovný koncert pre žiakov 1. a 2. stupňa, ktorý pre žiakov pripravil 

a prezentoval pán Anton Budinský

– žiaci sa oboznámili s hudobnými nástrojmi typickými pre Slovensko, 

mohli si pozrieť názorné ukážky hry na tieto hudobné nástroje a nakoniec 

si niektorí žiaci mohli i zatancovať s pani učiteľkami

DECEMBER

6. Mikuláš

– hneď zrána sa žiaci zapojili do súťaží, ktoré pre ne pripravovali 

a moderovali pani učiteľky

– okolo 10. hodiny sa žiaci 1. a 2. stupňa stretli v divadelnej sále 

s Mikulášom, ktorý vyhodnotil doobedňajšie súťaže a všetky deti a tiež 

vyučujúcich obdaroval

6. Mím

– po odchode Mikuláša a jeho nebeského sprievodu sa deti stretli 

s mímom Adrianom, ktorý sa pokúšal čarovať – do predstavenia boli 

zapojení nielen žiaci, ale i vyučujúci

 

6. Sezamko

– celoslovenská korešpondenčná matematická súťaž – zúčastnení:

Šalplachta Dávid (4. r.), 

Matulová Veronika (5.r.), Andreidesová Rebeka (5.r.), 

Kamhal Armín (6.r.), Páll Dominik (6.r.)

8



11. Dejepisná olympiáda

– školské kolo dejepisnej súťaže – zúčastnení: 

kategória F

Mataj Filip (6.r.), Poliačik Andrej (6.r.)

12. Luciáda 

– akcia pripravená pre žiakov SŠKD

– žiaci sa zapojili do pečenia vianočných oblátok a rôznych činností, 

ktoré súviseli s tradíciami na Deň svätej Lucie

– samozrejme nechýbalo ani strašenie

15. Pytagoriáda pre 3. – 5. ročník

– školské kolo matematickej súťaže – zúčastnení:

Chlepková Kritstína, Kardošová Bibiana, Buschbacher Nicolas, Majer 

Dominik,

Mojš Richard – 3.ročník

Šalplachta Dávid, Pudiš Filip, Blanová Tereza, Gejdošová Neita – 4. 

ročník

Hlaváčová Alexandra, Andreidesová Rebeka – 5. ročník

15. Dancepárty

– akcia organizovaná pre žiakov 2. stupňa v spolupráci so ZŠ na 

Bystrickej ceste

15., 17. Vianočné besiedky

– v týchto dňoch prebehli vianočné besiedky jednotlivých tried

– deti sa najprv pre svojimi rodičmi predstavili so svojím programom 

a potom nasledovala voľná zábava

16. Pytagoriáda pre 6. – 7. ročník

– školské kolo matematickej súťaže – zúčastnení:

Páll Dominik, Kamhal Armín, Andreidesová Kristína, Ferenčík Jakub – 

6.ročník

Brtková Karin -7. ročník
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17. Prijímanie prváčikov

– slávnostné uvedenie prvákov do školskej obce

– akcia prvého ročníka a rodičov žiakov prvého ročníka

– žiaci pripravili krátky program a splnením jednotlivých úloh získali 

certifikát, ktorý potvrdzuje ich právoplatnú účasť v škole

6. Sezamko

– celoslovenské stretnutie úspešných riešiteľov v Žiline – zúčastnení: 

Kamhal Armín (6.r.), Páll Dominik (6.r.)

JANUÁR
19. Zápis prváčikov

– tento rok sa budúci prváčikovia na zápise stretli s Červenou čiapočkou, 

ktorá využila ich šikovnosť na to, aby prekabátila vlka

– deti skladali puzzle, kreslili, hľadali s Červenou čiapočkou lekáreň...

19. Matematická olympiáda

– okresné kolo matematickej súťaže – zúčastnení:

kategória Z5

Andreidesová Rebeka (5. r.) – 23. – 26. miesto

19. Matematické olympiáda

– školské kolo matematickej súťaže – zúčastnení: 

kategória Z4

Brček Adam (4.r.), Šalplachta Dávid (4.r) 

26. Slávnostné odovzdávanie vysvedčení

– návšteva kina – film: Nikova cesta ku hviezdam

– odovzdávanie vysvedčení

– karneval pre 1. stupeň SZŠ

FEBRUÁR
4. Dejepisná olympiáda

–  okresné kolo dejepisnej súťaže – zúčastnení:

kategória F
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Mataj Filip (6. r.) – 10. miesto

13. High School Musical

– návšteva kina

13. Fašiangiáda

–  vystúpenie tanečnej skupiny Dancegroup pod vedením Maxima zo 

SZUŠ

– tanečná zábava pre žiakov 2. stupňa organizovaná v spolupráci so 

SŠKD

26. Európa v škole

– školu reprezentovala Zuzana Zacharová v tretej kategórií: 

multimediálna práca

MAREC
2. – 6.                           Jarný prázdninový camp

– už tradične organizované stretnutie detí počas prázdnin pod vedením 

učiteľov, vychovávateľov a trénerov 

– účastníci nielen za SZŠ, ale tiež z detského domova a iných škôl boli 

podľa záujmu rozdelení do dvoch skupín:

1. skupina, ktorá sa striedavo venovala aktivitám v anglickom jazyku 

a športovým aktivitám

2. skupina, ktorá striedala len všestranné športové aktivity

– pre deti boli pripravené aktivity ako: zimné športy a športový obchod 

po anglicky, korčuľovanie, plávanie, loptové hry, hokejový turnaj...

16.                                Mrázik

– divadelné predstavenie pre žiakov 1. a 2. stupňa, ktorým sa predstavili 

členovia ZUŠ a  v ktorom okrem iných účinkovali aj naši žiaci Armín 

Kamhal a Xaver Kamhal

18. Čo vieš o hviezdach?

– okresné kolo astronomickej súťaže – zúčastnení: 

Dávid Šalplachta (4. r.) - v 1. kategórii 11. miesto

11



26. Turnaj hokejových klubov

– účasť žiakov na turnaji hokejových klubov – Ružomberok : Skalica

APRÍL
3. Noc s Andersenom

– spolupráca s mestskou knižnicou 

– 20 vybraných žiakov strávilo noc v knižnici v rámci nadnárodného 

projektu Noc s Andersenom  

– do projektu bola zapojená aj mestská polícia a p. Mišurová 

– cieľom tejto akcie bolo oboznámenie žiakov s vybranými dielami od 

H.CH. Andersena (Škaredé káčatko, Cínový vojačik, Malá morská 

panna, Dievčatko so zápalkami) netradičnými metódami a priblíženie 

jeho života  

– úlohou detí bola príprava obhajoby pre Andersena, ktorého zatkli pre 

jeho smutné konce rozprávok a pochmúrne deje v dielach 

7. Futbalový turnaj

– reprezentácia školy vo futbale žiakmi 1. a 2. stupňa v Liptovských Sliač

21. Láska ku trom pomarančom

– návšteva bábkového divadla v Žiline:

29. Pytagoriáda 

– okresné kolo matematickej súťaže – zúčastnení: 

Andreidesová Rebeka (5.r.) –  55. miesto, 

Dominik Páll (6.r.) – 43. miesto

30. Zemný plyn a energie tretieho tisícročia

– 6. trieda sa zapojila do celoslovenskej súťaže

MÁJ
4. Deň požiarnikov

– exkurzia na požiarnej stanici, kde boli žiaci 1. stupňa postupne 

oboznámení s požiarnou stanicou, výcvikom požiarnikov a ich prácou, 

obsahom a funkciami požiarnických áut
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– následne prebiehali názorné ukážky niektorých zručností, do ktorých sa 

mohli zapojiť ak žiaci

6. Návšteva dopravného ihriska

– akcia pre žiakov 1. stupňa 

– po krátkej teoretickej príprave, ktorú organizoval inštruktor autoškoly, 

si žiaci vyskúšali role účastníkov dopravnej premávky na dopravnom 

ihrisku

11. – 15. Škola v prírode 

– Ždiarska dolina 

– žiaci prvého stupňa

28. Cisárove nové šaty

– divadelné predstavenie pre žiakov 1. stupňa

JÚN
3. Dotyk s mestom

– prezentácia celoročného celoškolského projektu, ktorého cieľom bolo 

spoznať lepšie mesto Ružomberok

– žiaci všetkých ročníkom sa prezentovali piesňou, divadelnými 

predstaveniami, prezentáciou fotografií, ankiet a vedomostí o histórii i 

súčasnosti mesta, o významných rodákoch a iných osobnostiach 

spojených s Ružomberkom, o príležitostiach, ktoré mesto poskytuje 

nielen občanom mesta, ale tiež turistom

– prezentácie sa okrem žiakov a rodičov zúčastnili aj pani zriaďovateľka 

PaedDr. Elena Šlávková, pani viceprimátorka Jana Halušková ???

5. Deň rodiny a Medzinárodný deň detí 

– akcia prebiehala v Čutkovej doline, kam sa žiaci pešo presunuli zo 

školy
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– žiaci najprv súťažili v rôznych súťažiach zameraných nielen na fyzickú 

zdatnosť, ale aj poznatky o meste Ružomberok – v nadväznosti na 

prezentáciu projektu Dotyk s mestom

– vyhodnotenie súťaží

– občerstvenie gulášom, ktorý varili rodičia a príbuzní žiakov

– voľný program detí, rodičov i učiteľov

15. – 19. Noc v školičke

– nocovanie žiakov v škole po triedach, spojené s programom, 

súťažením, a spoločným posedením s rodičmi pri grilovačke

24.- 26. Školský výlet v Gemeri

– žiaci druhého stupňa

24. Exkurzia v Banskej Bystrici

– návšteva pamätnej tabule na pamiatku Ľuda Ondrejova na miestach, 

kde stál dom, v ktorom spisovateľ vyrastal

25. Habakuky

– školský výlet na Donovaloch – žiaci 2. stupňa

29. Habakuky 

– školský výlet na Donovaloch – žiaci 1. stupňa

30. Slávnostné ukončenie školského roka

– divadelná scénka pripravená žiakmi 2. ročníka, 

– záverečný príhovor a vyhodnotenie školského roka p. riaditeľkou,

– odovzdávanie knižných ocenení žiakom zástupkyňou rady rodičov pani 

Vallušovou a pochvaly riaditeľky školy za výborný prospech a 

vzorné správanie 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH A SÚŤAŽIACH
Názov súťaže, olympiády Umiestnenie
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Školské Regionálne kolo Celoslovenské 
kolo

Hviezdoslavov Kubín 17 žiakov Chlepková Kristína (3.r.)
Matulová Veronika (5.r.)
Amgwerdová Laura (7.r.)

Pytagoriáda Chlepková 
Kristína, 
Kardošová 
Bibiana, 
Buschbacher 
Nicolas, Majer 
Dominik,
Mojš Richard – 
(3.r)
Šalplachta 
Dávid, Pudiš 
Filip, Blanová 
Tereza, 
Gejdošová Neita 
– (4. r)
Hlaváčová 
Alexandra, 
Andreidesová 
Rebeka – (5.r) 
Páll Dominik, 
Kamhal Armín, 
Andreidesová 
Kristína, 
Ferenčík Jakub – 
(6.r)
Brtková Karin –
(7. r)

Andreidesová Rebeka 
55. miesto, 
Dominik Páll 
43. miesto

Vianočné koledy Gejdošová Neita (4.r.) 
Macková Darina (3.r.)
Jadroňová Diana (1.r.)

Olympiáda v anglickom jazyku Brček Adam (2. miesto)

Astrostop Šalplachta Dávid (4.r.)
 Mataj Filip (6.r.)

Čo vieš o hviezdach? Dávid Šalplachta (11. miesto)

Európa v škole 6 prác Zuzana Zacharová (7.r.) účasť
MO Z4 – 

Brček Adam 
Šalplachta Dávid 
(4.r)
Z5 - 
Andreidesová 
Rebeka (5.r.)

Z5 - Andreidesová Rebeka 
(5.r.) – 23. – 26. miesto

Dejepisná olympiáda Mataj Filip (6.r.), 
Poliačik Andrej 
(6.r.)

Mataj Filip (6.r.)

SEZAMKO -  celoslovenská Šalplachta Dávid 
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korešpodenčná  matematická 
súťaž

(4. r.), Matulová 
Veronika (5.r.), 
Andreidesová 
Rebeka (5.r.), 
Kamhal Armín 
(6.r.), Páll 
Dominik (6.r.)

Zemný plyn a energie tretieho 
tisícročia

6. trieda - účasť

Účasť v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2008/2009:

Hviezdoslavov Kubín: 
školské kolo I. kategória
Próza 1.miesto: Kristína Chlepková

2.miesto: Natália Záhradníková
Poézia 2. miesto: Sára Bašistová

3. miesto: Anežka Neupauerová
školské kolo II. kategória  
Poézia 1.miesto: Veronika Matulová
Próza  3. miesto: Rebeka Andreidesová
školské kolo III. kategória
Próza 1.miesto: Laura Amgwerdová

2.miesto: Kristínka Andreidesová
 

Pytagoriáda: školské kolo 16 účastníkov / 6 úspešní

PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ:
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu
Termín ukončenia 
realizácie projektu Výsledky

INFOVEK 1.2.2002 pokračuje šírenie digit. osvety

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
(Údaje vyplní škola len ak v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia po roku 2000.)

V školskom roku 2008/2009 nebola u nás vykonaná inšpekčná činnosť.

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
Ide  o plneorganizovaná  ZŠ,  umiestnenú  v dvoch  budovách  (Bystrická  cesta192, 

Štiavnická cesta 80) v ktorej je zabezpečené vyučovanie žiakov  BC - I. stupňa, ŠC - II.stupňa. 
Prevádzka školy je od 7.45 – 13.50, s obedňajšou prestávkou od 11.20- 12.20 v lete aj v 

zime. 
Vzhľadom nato, že škola funguje len 5 rokov, učebné pomôcky postupne dopĺňame podľa 

finančných možností a podľa potrieb a požiadaviek vyučujúcich. Učitelia majú k dispozícii aj 1 
dataprojektor  a 1  notebook.  Počítačová  sieť  je  zavedená  vo všetkých  učebniach.  Počítačová 
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učebňa  je  vybavená  15 PC a v ostatných  triedach   je  priemerne  5  PC.  Zborovňa  na  ŠC je 
vybavená 1 PC a tlačiarňou. Zborovňa na BC je vybavená kopírkou a v triedach sú tri tlačiarne. 

Dispozičné riešenie:
Štiavnická cesta
Prízemie: hlavný vstup 

komunikačný priestor /využívaný ako šatňa žiakov – lavičky a vešiaky/,  kabinet 
kancelária riaditeľky ZŠ , 
2 kmeňové učebne /15 miest/
Divadelná miestnosť
zariadenie  na  osobnú  hygienu  učiteľov  a zamestnancov  školy  -  2  kabíny, 
v predsieni 1 umývadlo 
miestnosť pre upratovačku– s teplou vodou

Poschodie: zborovňa,  
3 kmeňové učebne
zariadenie na osobnú hygienu dievčat a chlapcov – predsieň s 2 umývadlami,  3 
pisoáre, 3 kabíny WC.
kabinet špeciálneho pedagóga, 

Vybavenie priestorov:
Priestory sú vybavené účelovým zariadením. 
Okná sú opatrené žalúziami. 
Odvetranie – oknami. 
Osvetlenie – prirodzené, doplnené umelým žiarovkovým.
V každej  triede  je  umývadlo  so  studenou  vodou,  mydelničkou  a držiakom  na 
utierky. 

Podlahy:
Keramická dlažba sa nachádza  na toaletách  a chodbe  na  prízemí.  /  radiátory  sú 
chránené parapetnými  doskami/  Triedy,  chodba na  poschodí  a zborovňa má  plávajúcu 
podlahu. Schodište je chránené technickým protišmykovým kobercom.

Vykurovanie:  centrálne

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie je riešené verejnými inžinierskymi sieťami .
V škole je zabezpečené dostatočné množstvo pitnej vody, ktorá kvalitou zodpovedá príslušným 
predpisom,  je  pod  dostatočným  tlakom,  s rozvodnom,  s dostatočnou  ochranou  pred 
kontamináciou.
Pitnú vodu sa pravidelne kontrolujú laboratórnym rozborom pracovníci SEVAKu.
TKO je  prechodne  uskladňovaný  v kuka  nádobách,  jeho  odvoz  pravidelne  zabezpečujú 
Technické služby mesta Ružomberok.
 
Bystrická cesta
Prízemie: hlavný vstup 

komunikačný priestor /využívaný ako šatňa žiakov – lavičky a vešiaky/,  kabinet 
TV
zborovňa
2 kmeňové učebne /15 miest/
zariadenie na osobnú hygienu dievčat  a chlapcov – predsieň s 1 umývadlom, 2 
pisoáre, 2 kabíny WC.(aj pre TP)
miestnosť pre upratovačku  – s výlevkou
terasa
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Poschodie: zborovňa,  
2 kmeňové učebne
zariadenie na osobnú hygienu dievčat  a chlapcov – predsieň s 1 umývadlom, 2 
pisoáre, 2 kabíny WC.(aj pre TP), kabinet pomôcok VV,
 balkón

Vybavenie priestorov:
Priestory sú vybavené účelovým zariadením. 
Okná sú opatrené závesmi 
Odvetranie – oknami. 
Osvetlenie – prirodzené, doplnené umelým žiarovkovým.
V každej  triede  je  umývadlo  so  studenou  vodou,  mydelničkou  a držiakom  na 
utierky. 

Podlahy:
Keramická dlažba sa nachádza  na toaletách,  šatniach a chodbe.  /radiátory sú chránené 
parapetnými doskami/ Triedy a zborovňa má plávajúcu podlahu. Schodište je chránené 
linoleom.

Vykurovanie:  centrálne

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie je riešené verejnými inžinierskymi sieťami.
V škole je zabezpečené dostatočné množstvo pitnej vody, ktorá kvalitou zodpovedá príslušným 
predpisom,  je  pod  dostatočným  tlakom,  s rozvodnom,  s dostatočnou  ochranou  pred 
kontamináciou.
Pitnú vodu sa pravidelne kontrolujú laboratórnym rozborom pracovníci SEVAKu.
TKO je  prechodne  uskladňovaný  v kuka  nádobách,  jeho  odvoz  pravidelne  zabezpečujú 
Technické služby mesta Ružomberok.
Areál školy na BC  je oplotený, vybavený záhradným zariadením a detským ihriskom. 

FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
 (viď správa o hospodárení školy za rok 2008 a komentár k správe o hospodárení za rok 
2008)
Okrem financií  zo štátneho rozpočtu sme získali  finančné prostriedky z doplnkových zdrojov 
(zbery, projekty,  iné aktivity...) vo výške 21 200,- Sk (Konto Orange), 3 800 Sk (zber)  tieto boli 
využité na zakúpenie doplnkových učebníc, na nákup didaktických pomôcok  a na skvalitnenie 
priestorov školy.

CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA 
PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK  A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA

Ciele  výchovy  a  vzdelávania  na  našej  škole  sú  dané  strategickou  víziou  školy.  Pri 
stanovení priorít sme vychádzali z potrieb dieťaťa,  jeho schopností. Chceme rozvíjať osobnosť 
každého dieťaťa našej školy,  dať mu základy samostatnosti,  schopnosti orientovať sa vo svete 
informácií, schopnosti samostatne, efektívne a uvedomelo sa učiť.

V školskom roku 2008/09 sme sa zamerali na:
 
CIEĽ:

Najdôležitejšou úlohou, ktorá sa vzťahuje najmä na pedagogických pracovníkov školy, je 
neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu:

 skvalitnením prípravy detí a žiakov v oblasti cudzích jazykov a v oblasti 
informačných technológií

VÝSTUP: 
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V septembri  2008  bola  zriadená  počítačová  učebňa  s 15  PC  so  slúchadlami,  ktorú 
využívame  na  nielen  na  výučbu  informatiky  ale  aj  iných  predmetov  (matematika,  dejepis, 
anglický jazyk) Vo februári bol zakúpený kvalitný výukový softvér.
CIEĽ:

 zavádzaním  metód  a  foriem,  ktoré  uľahčujú  učenie a  ktoré  zvyšujú  vnútornú 
motiváciu žiakov pri učení:

- dramatizácia, tvorivé hry, problémové a bádateľské projekty, využívanie IKT 
vo vyučovacom procese,

VÝSTUP: 
Výsledkom  boli  pravidelné  prezentácie  prác  žiakov  jednotlivých  ročníkov  pred 

kolektívom triedy školy ale aj verejnosti (slávnostná akadémia projektu DOTYK S MESTOM) 

Darilo sa nám aj v nasledujúcich bodoch:

CIEĽ:
 rozvíjať  tvorivosť  žiakov,  ich  fantáziu  a  komunikačné  schopnosti 

a čitateľské zručnosti.
VÝSTUP:

Zapájanie do súťaží organizovaných pre školy (výtvarné, literárne, prírodovedné, dejepisné, 
matematické - Sezamko)

Spoluorganizovanie  akcie  Noc  s Andersenom,  ktorú  organizovala  mestská  knižnica  pod 
záštitou mesta Ružomberok (viceprimátorka – Mgr. Jana Halušková)

CIEĽ:
 skvalitniť starostlivosť o začlenených žiakov v našej škole a naďalej spolupracovať so 

špeciálnym pedagógom a pedagogicko-psychologickou poradňou
VÝSTUP:

príloha č. 1 – hodnotiaca správa špeciálneho pedagóga

OBLASTI,  V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY,  OBLASTI,  V KTORÝCH SÚ 
NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ (VRÁTANE NÁVRHOV 
OPATRENÍ)

Škola  dosahuje  dobré  výsledky  vo  vzdelávaní  žiakov.  Naši  žiaci  vedia  pracovať 
s počítačom, vyhľadávať si informácie na internete, spracovávať ich, využívať počítač na tvorivé 
činnosti .

Veľmi dobré výsledky dosahujú žiaci v projektovej činnosti a to už od prvého ročníka. 
Rodinné  prostredie  s kvalifikovanými  pedagógmi  dáva  priestor  na  realizáciu  každého 

nášho  zverenca  a podporuje  jeho  rozvoj  po  stránke  vedomostnej  aj  psychickej.  Prípadné 
problémy riešime v úzkej spolupráci s rodičmi a s podporou PPP v Ružomberku.

ĎALŠIE ÚDAJE O ŠKOLE:

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Našu školu navštevovalo v školskom roku 2008/2009 80 žiakov v siedmich triedach.
Všetky učebne sú svetlé, vymaľované, spĺňajú hygienické pokyny. 

Voľno-časové aktivity školy
Po skončení vyučovania žiaci  mali možnosť navštevovať Súkromný školský klub detí, 

ktorého činnosť je veľmi pestrá. Vyhľadávané boli najmä záujmové krúžky –  anglického jazyka, 
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informatiky a tvorivých dielní. Počas celého školského roku tak deti mali možnosť prežiť voľné 
chvíle činnosťou, ktorá ich zaujíma aj vďaka možnosti bezplatne navštevovať odbory SZUŠ. 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom
Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Je založená na vzájomnej dôvere a úcte. 

V prípade potreby riešenia určitého problému, podieľajú sa na jeho odstránení za účasti rodičov, 
vedenia  školy,  triedneho učiteľa.  Takouto  súhrou sa ľahšie  odstraňujú  neúspechy a zlyhania 
žiakov škole, čím sa predchádza vytváraniu negatívneho vývinu žiakovej osobnosti. 

    

Vzájomné  vzťahy  medzi  školou  a  žiakmi,  rodičmi  a  ďalšími  fyzickými  a  právnickými 
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

Vzťahy  medzi  žiakmi,  rodičmi,  pedagogickými  zamestnancami  a vedením  školy  sú 
korektné. Vzniknuté problémy riešime ihneď, aby sme predišli ich prehlbovaniu. 

Na  vyučovaní  sa  snažíme  vytvárať  pokojnú,  priateľskú  atmosféru,  aby  žiaci  radi 
prichádzali  do  školy.  Pripravuje  pre  nich  mnohé  zaujímavé  aktivity,  aby  sme  im  spestrili  
výchovno-vzdelávací proces. Na pamäti máme nielen  našich budúcich prváčikov ale aj rodičov 
a priateľov  našej  školy,  ktorým  sme  umožnili  vždy  prvú  stredu  v mesiaci  zúčastniť  sa 
vyučovacieho procesu v rámci dňa otvorených dverí. 

Na vysokej úrovni je spolupráca aj so zriaďovateľkou školy PaedDr. Elenou Šlávkovou, 
 ktorá vynakladá nemalé úsilie a finančné prostriedky na jej neustále zveľaďovanie. 

Niektorí  rodičia  a súkromní  podnikatelia  sa  snažia  škole  vypomáhať  príležitostnými 
sponzorskými darmi  (  rodina -  Švihrová,  Kalinová,  Golierová,  Gejdošová,  Pudišová,  Pállová, 
Camberová,  Vallušová,  Lengyelová,  Matulová,  Svetláková,  Pobijaková,  Michálechová, 
Kubaláková) .

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
Mgr. Ingrid Matúšová – riaditeľka školy
Milada  Macková  –  ekonomická  pracovníčka,  (Správa  o  hospodárení  za  predchádzajúci 
kalendárny rok)
Mgr. Lýdia Gejdošová – špeciálny pedagóg – príloha č. 1
Mgr. Miriam Uhríková – vedúca MZ – príloha č. 2
Mgr. Zita Galová – vedúca PK – príloha č. 3
Mgr. Dagmar Dutková – vedúca PK – príloha č. 4

Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006
3. Plánu práce SZŠ  na školský rok 2008/2009
4. Vyhodnotenia plnenia plánu práce MZ 1. –4.
5. Vyhodnotenia plnenia plánu práce PK (spoločenskovedná a prírodovedná)
6. Informácie o činnosti Rady školy pri SZŠ
7. Ďalších podkladov: - Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok

Prerokované v pedagogickej rade dňa: 30. 6. 2009
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Stanovisko rady školy:
Rada školy pri SZŠ zriaďovateľke SZŠ schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti SZŠ za školský rok 2008/2009.

Prerokované dňa  28. 8. 2009

Mgr. Mária Podkopčanová
predseda RŠ

Stanovisko zriaďovateľky:

PaedDr. Elena Šlávková  ako zriaďovateľ SZŠ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009.

V Ružomberku dňa     31.8.2009  

PaedDr. Elena Šlávková
zriaďovateľka  
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