
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠTIAVNICKÁ CESTA 80,
 034 01 RUŽOMBEROK

SPRÁVA
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

za školský rok 2009/2010



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, szsrbk@gmail.com
Zriaďovateľ: PaedDr. Elena Šlávková

Vedúci zamestnanci školy

Funkcia Meno a priezvisko
riaditeľka školy Mgr. Ingrid Matúšová
zástupca riaditeľa školy 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 2009/2010
- 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 2009/2010 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 2009/2010

Ročníky Počet tried Počet žiakov Indiv. 
integrovaní

1. 1 11 0
2. 1 13 0
3. 1 15 2
4. 1 15 0

Spolu 1. stupeň 4 54 2
5. 1 15 7
6. 1 9 2
7. 1 11 4
8. 1 10 2

Spolu 2. stupeň 3 45 15
S P O L U 8 99 17
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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                    0           13            1

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

TRIEDA ROČNÍK Počet žiakov
PV PVD P

1. 1. 10 0 1
2. 2. 12 1 0
3. 3. 10 5 0
4. 4. 14 1 0
5. 5. 8 7 0
6. 6. 3 3 3
7. 7. 3 4 4
8. 8. 6 1 3

SPOLU 66 22 11

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010
Výchovno-vyučovacie výsledky za II. polrok šk. roku 2009/2010
Počet žiakov dievčatá chlapcI Neprospeli dievčatá chlapci

0 0 0

Žiaci so známkou  4 dievčat chlapcov

0 0 0
Žiaci  s priemerom 
1,0 dievčat chlapcov Pokarhania od RŠ dievčat chlapcov

7 4 3 2 1 1

Pochvaly od RŠ dievčat chlapcov
Znížená známka zo správania

dievčat chlapcov

17 10 7 0 0 0
       

Ročník Trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

SJL M RJ AJ CH Z/G P/B D F I ON Tp
Ø 

triedy
5. 5. 1,47 1,79  1,60  1,47 1,60 1,00  1,27 1,00 1,52 1,34
6. 6. 2,00 2,44 1,33 2,44 1,77 1,88 2,11 1,77 1,77 1,66 1,33 1,33 1,82
7. 7. 2,27 2,36 1,45 1,82  1,55 1,90 1,55 2,36  1,27  1,84
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8. 8. 1,90 2,00 1,40 1,70 1,80 1,60 1,90 1,50 1,80  1,20  1,68
Ø triedy 1,91 2,15 1,39 1,89 1,79 1,63 1,88 1,46 1,98 1,47 1,20 1,43 1,72

         
DOCHÁDZKA za školský rok 2009/2010  

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

Neospra-
vedlnené ø/ž.

I. 592 53,8 592 53,8 0 0
II. 828 63,69 828 63,69 0 0
III. 988 65,8 988 65,8 0 0
IV. 1370 91,33 1370 91,33 0 0
V. 937 62,47 937 62,47 0 0
VI. 766 85,11 766 85,11 0 0
VII. 927 84,27 927 84,27 0 0
VIII. 880 88 880 88 0 0

SPOLU 7288 74,3 7288 74,3 0 0

POČET ZAMESTNANCOV A PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 

Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie

V novembri 2009 sme rozviazali pracovný pomer s Mgr. Štefanom Jamsilom. 
Od decembra 2009 nastúpil Mgr. Gerec.  
V júni 2010 sme rozviazali pracovný pomer s Mgr. Mlynárikovou, Mgr. Gerecom, Ing. Mackom, 
PhDr.

ODBORNOSŤ VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010

Základná škola Počet
kmeňoví/externí

Počet pedagogických spolu 10/4

- kvalifikovaní 9/3
- nekvalifikovaní 2
- doplňujú si kvalifikáciu 2

- špeciálny pedagóg 1
Počet nepedagogických spolu 2
upratovačka 2
kurič - školník 0
Spolu počet zamestnancov 13/4
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Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie na našej škole okrem vyučujúcej 
chémie a anglického jazyka. 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 2009/2010

Meno pedagóga Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia Stav štúdia

Bc. Húsková Ovládanie programu 
Proforient ŠVS Lipt. Mikuláš prebieha

Mgr. M.Podkopčanová
Rozvoj čitateľskej 
gramotnosti  na 
vyučovaní SJL

MC Banská Bystrica predpokladaný koniec 
okt. 2010

Mgr. Ingrid Matúšová Funkčné vzdelávanie MC Žilina ukončené 23.6

Mgr. Dagmar Dutková Funkčné vzdelávanie MC Žilina ukončené 23.6

Mgr. Grafová Mária

Národný  projekt  - 
vzdelávanie  učiteľov 
ZŠ  v oblasti  cudzích 
jazykov

ŠPÚ prebieha

Mgr. Janovcová 
Gabriela

Národný  projekt  - 
vzdelávanie  učiteľov 
ZŠ  v oblasti  cudzích 
jazykov

ŠPÚ prebieha

Mgr. Dutková Dagmar
Národný  projekt  – 
modernizácia 
vzdelávania 

ŠPÚ prebieha

Mgr. Janovcová 
Gabriela

Seminár  pre  učiteľov 
k šlabikáru Lipka

Vydavateľstvo 
AITEC

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 2009/2010 naša škola organizovala alebo sa zúčastnila nasledovných podujatí. 

SEPTEMBER
2. Slávnostné otvorenie školského roka

– úvodné slovo zriaďovateľky PaedDr. Eleny Šlávkovej

– uvedenie nových zamestnancov (Mlynáriková, Jamsila, Mlynčeková)

– scénka Škola volá
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– privítanie 12 nových prváckych tvárí

23. Okresné kolo v cezpoľnom behu – zúčastnili sa:

Adam Lengyel, Dávid Šalplachta, Ivona Klučáriková, Karina Brtková, 

Soňa Šimová, Zuzana Zacharová, Laura Amgwerdová

–

OKTÓBER
8. OČAP – II. Stupeň 

trieda dozor
5. trieda Mgr. Jamsila – Mgr. Mlynáriková Mních
6. trieda Mgr. Podkopčanová – Ing. Macko Podsuchá – Brankovský 

vodopád
7. trieda Mgr. Dutková Ľubochňa – náučný chodník
8. trieda Bc. Húsková Ľubochňa - elektráreň

9. Okresné kolo v stolnom tenise – žiačky

8. miesto

Lucia Záhradníková, Laura Amgwerdová, Natália Hanulová, Zuzana 

Zacharová

Polepetko v Košiciach

Žiaci I.stupňa boli v košickom divadle na rozprávke o Polepetkovi.

20. Okresné kolo v stolnom tenise

Lucia Záhradníková, Laura Amgwerdová, Soňa Šimová

23. OČAP

trieda dozor
1. trieda Mgr. Janovcová -  Demková Lúčky – diviačia obora
2. trieda Mgr. Kľačková - Haue Vlkolínec
3. trieda Mgr. Grafová - Kubíková Hrabovo - les
4. trieda Mgr.  Uhríková  –  Mgr. 

Matúšová
Ludrová

25. Beh okolo Sidorova

Lucia Záhradníková, Laura Amgwerdová, Zuzana Zacharová, Soňa 

Šimová

28. Spanie v škole – I. stupeň, pasovanie prvákov – Hallowen party

NOVEMBER
5. Okresne kolo v streľbe

Laura Amgwerdová, Lucia Záhradníková

12. Dobrá správa – zlo prehráva 
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Výchovno-motivačný program plný melodických pesničiek v podaní 

profesionálneho tira špičkových hudobníkov (Boris Lettrich- spevák skupin AYA)

16. Okresné kolo v šachu

Richard Mojš - 3. miesto

Klučáriková Ivona

Kamhal Armin

Ferenčík Jakub

English maratón – 4.roč

Bibiana Kardošová – 3. miesto

Richard Mojš

Kristína Chlepková 

30. Okresné kolo v plávaní

Adam Lengyel – 2 krát 2. miesto

Matej Mišovič, Dávid Šalplachta, Ivona Klučáriková

DECEMBER

4. Mikuláš

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

a moderovali pani učiteľky

– okolo 10. hodiny sa žiaci 1. stupňa stretli v relaxačnej miestnosti 

s Mikulášom a Snehulienkou, ktorí vyhodnotili doobedňajšie súťaže 

a všetky deti i vyučujúcich obdarovali

14. Návšteva škôlkárov

Žiaci  piateho ročníka pripravili bábkové divadlo „Zlatá priadka“  pre 

budúcich   prvákov. 

15. Pytagoriáda – P 3,4,5

16. Pytagoriáda – P 6,7,8

14 – 18. týždeň jazykov – žiaci 1. stupňa sa celý týždeň učili spievať koledy 

v cudzích jazykoch – prváci - ruština, druháci -  taliančina,  tretiaci - 

čeština, štvrtáci - francúština

18. anjeličkovia v meste – žiaci prvého stupňa v uliciach mesta spríjemnili 

predvianočnú atmosféru spievaním kolied, ktoré sa naučili počas 
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týždňa jazykov a rozdávali vlastnoručne upečené medovníčky 

obyvateľom Ružomberka

21. Zimná rozprávočka – žiaci prvého stupňa pripravili pre rodičov 

a priateľov školy divadelné predstavenie s pesničkami ako vianočné 

prekvapenie a poďakovanie

JANUÁR
8. Kapustnica

Vzájomné poďakovanie učiteľov, rodičov a zriaďovateľky sa nieslo vo 

veselom duchu. Kapustnica aj nálada bola výborná.

19. Karneval

Tradičným podujatím našej školy je karneval. Aj tohto roku bola výborná 

nálada.

Holiday party

Kým sa mladší žiaci zabávali na karnevale, starší to roztočili na holiday 

party.

22. Kvalifikácie o postup do obvodného kola v basketbale žiakov

4.miesto

FEBRUÁR

1. Zápis do prvého ročníka

– tento rok sa budúci prváčikovia na zápise stretli so Zlatou priadkou

– deti skladali puzzle, kreslili

15. EGEM  I

Prváci tvorili reklamu pre firmu EGEM

Na tvorbe reklamných predmetov sa podieľali aj žiaci druhého stupňa.

15 – 19 Lyžiarsky výcvik

Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku.

29. Slávnostné odovzdávanie vysvedčení

MAREC

3. Little Red Riding Hood

návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku

8. Kvalifikácia vo vybíjanej ZŠ
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Európa v škole

Do celoslovenského kola postúpili dve práce Adam Brček II. kategória 

a Juraj Páluš III. kategória.

12. Nestlé Basket Cup

3.miesto

  Marek Staš, Dominik Páll , David Šalplachta , Mato Mišovič,
  Zdeno Cicko, Filip Mataj, Ján Majko, Juraj Kupčo,  Andrej Camber, 
Adam Brček, Daniel Valuš, Filip Pudiš

15. návšteva výchovného koncertu „Dance show“

25. sme  sa  v rámci  11.ročníka  Týždňa  slovenských  knižníc zúčastnili 
celoslovenského  čitateľského  maratónu.  Deti  po  celom Slovensku  čítali 
presne určenú knihu ("Zverinec  na siedmom poschodí " od slovenského 
spisovateľa P. Gajdošíka) a to tak, že každý zapojený čitateľ prečítal jednu 
stranu.

25. Exkurzia - Demänovská dolina – 8. trieda

25-26. 56. ročník Hviezdoslavovho Kubína

PRÓZA – 3. miesto Laura Amgwerdová

26. Noc s Andersenom 

– 24 vybraných žiakov strávilo noc v knižnici v rámci nadnárodného 

projektu Noc s Andersenom  

– 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  

 
30. SVET ROZPRÁVAČKY

Počas  mesiaca  marec  žiaci  pracovali  na  svojich  mesačných  prácach, 
ktorých  cieľom  bola  tvorba  vlastnej  rozprávky.  Žiacke  práce  boli 
relizované  v 2  formách  Prvá  forma:   písomná  podoba  v dokumente 
Microsoft  Word  a Power  Point,  pričom  zo  zozbieraných  detských  prác 
vznikla jedna rozprávková kniha. Druhá forma:   ročníkové predstavenie, 
na ktorom sa spolupodieľali všetci žiaci I. stupňa.

APRÍL
12. Jednota Futbal Cup - žiaci

4. miesto

14. McDONALD´s CUP – žiaci

3. miesto
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16. Dalton

Po  prvýkrát  sme  vyskúšali  daltonské  vyučovanie  na  druhom  stupni 
u šiestakov.  Predmety  slovenský  jazyk,  anglický  jazyk,  matematika 
a informatika  boli  prepojené  témou  Varenie  a recepty.  Počas  vyučovania, 
ktoré  bolo  organizované  blokovo,  šiestaci  v spolupráci  s  piatakmi 
vypracovávali  úlohy,  ktoré  smerovali  k úprave  receptu  tak,  aby  bol 
použiteľný  v praxi.  Vyvrcholením  celého  vyučovania  bola  príprava 
konkrétneho  jedla  žiakmi.  O úspechu  jedla  ani  vyučovacej  metódy 
u šiestakov nemožno pochybovať.

21. Jednota Futbal Cup – žiačky

3. miesto

22. Deň Zeme

Tohtoročný  Deň  Zeme  sme  zrealizovali  za  dverami  našej  školy  – 
v spolupráci so základnou školou Biely Potok, SVP – Povodím horného 
Váhu, rybárskym zväzom a KU Ružomberok. V doobedňajšom čase žiaci 
čistili  brehy  rieky  Revúca,  zbierali  v odpadky  vo  vybraných  lokalitách 
Ružomberka smerom k Bielemu Potoku. Poobedie sme prežili v areáli ZŠ 
Biely  Potok,  kde  prebiehalo  zážitkové  vyučovanie  na  tému  Životné 
prostredie a jeho ochrana formou súťaží, hier,...

MÁJ
1 – 2 MS v hokejbale.

4 Vzdelávací program DRAVCE  - pracovníci bojnickej ZOO pripravili 

ukážky  lovu dravcov spojené s odborným výkladom

Návšteva dopravného ihriska – 4 trieda

12. Výchovný koncert SZUŠ 

Hudobný odbor SZUŠ DOTYK pripravil pre našich žiakov výchovný 

koncert.

13. Mýty a legendy

V rámci Bambiriády sme navštívili Kostolík všetkých svätých v 
Ludrovej, kde nám pracovníci         Liptovského múzea priblížili mýty a 
legendy dolného Liptova.

22. BAMBIRIÁDA
Prezentácia činnosti na našej škole v rámci Dní mesta (pódiové vystúpenie a prezentačná 

akcia v stánku)

JÚN
1. Deň detí – Kasárne
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Žiaci v rámci dňa otvorených dverí navštívili vojenský útvar, ktorý sídli 

v našom meste a mali možnosť vidieť ukážky obrannej techniky, zbraní 

a spojovacej techniky, ktorú využíva naša armáda

7. DOTYK S MESTOM

Prezentácia druhého ročníka celoročného projektu zameraného na faunu a 

flóru nášho regiónu sa uskutočnila v priestoroch Kina kultúra

Žiaci v multimediálnom a viacjazyčnom pásme plnom melodických piesní 

a tancov predstavili svoje vedomosti, ktoré získavali v priebehu celého 

školského roka.

8. odborná exkurzia v „Centre popularizácie fyziky“ v Martine so žiakmi 7. 

a 8. triedy

9. divadelné predstavenie „O lakomej Barbore“

vystúpenie žiakov SZUŠ Ľudovíta Fullu

10 spanie v škole 7 a 8 trieda

10 – 11. Driečany – exkurzia

Piataci vystihli dobré počasie a tak sa na výlete mali fantasticky.

23. výlet 7. a 8. trieda – Bratislava – návšteva parlamentu a Bratislavského 

hradu

25. výlet – Zázrivá – 6. trieda

28. Náhradný deň detí – Čutkovo

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

akciu zahájilo chodúľové divadlo s rozprávkou o troch bosorkách

b. žiaci najprv súťažili v rôznych súťažiach zameraných  na fyzickú zdatnosť 

(zlaňovanie, prekážkový beh, streľba)

c. mali možnosť vidieť ukážky práce policajného, záchranného  a hasičského zboru 

a ukážky práce policajných psov

30. Slávnostné ukončenie školského roka

– divadelná scénka pripravená žiakmi 1. stupňa, 

– 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 
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DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH A SÚŤAŽIACH
Názov súťaže, olympiády Umiestnenie

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

Európa v škole 6 prác Brček, Páluš účasť

Účasť v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2009/2010:

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
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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
Chráňme  lesné 
kráľovstvo   - 
Let´s  save  the 
forest  kingdom 
-

9.2009 pokračuje Projekt bol zameraný na poznávanie 
a ochranu lesa. Deti sme motivovali 
rôznymi spoločenskými 
a ekologickými hrami, ktorých 
zámerom bolo zlepšenie vzťahov detí 
k prírode a k sebe navzájom. Počas 
vychádzok do lesa mali za úlohu 
pozorovať lesné kráľovstvo, rastliny, 
živočíchy... Svoje pozorovanie 
zdokumentovali, vytvorili 
prezentácie, kreslili prírodu, tvorili 
z prírodných materiálov. 
Zaujímavou časťou bola tvorba 
príbehu o chlapcovi, ktorý 
znečisťoval les. Príbeh začali deti 
v českej škole (Litoměřice – Na 
Valech)  a ostaní účastníci projektu 
mali za úlohu ho dokončiť. Deti 
príbeh ilustrovali vlastnými kresbami 
a preložili do angličtiny. 
Projektu sa zúčastnilo 7 škôl 
( Z Litvy, Poľska, ČR, SR, 
Rumunska, Turecka a Španielska). 
Každá škola uverejnila prezentáciu 
o sebe a  dokumenty o svojej činnosti 
na spoločnom blogu: 
http://forest2009.spaces.live.com 
a v spoločnom priestore: http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p16674 
Naša škola s českou zrealizovala dve 
videokonferencie, počas ktorých si 
vymenili svoje skúsenosti a 
poznatky, okrem toho sa navzájom 
naučili niekoľko pesničiek. 

Výsledky prijímacích skúšok na osemročné gymnázium
Prijatí: Blanová, Brček, Gejdošová – 100% úspešnosť.

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 2009/2010 nebola u nás vykonaná inšpekčná činnosť.
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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 – 14.50, s obedňajšou prestávkou od 11.30- 12.30 v lete aj v 

zime. 
Vzhľadom nato, že škola funguje len 6 rokov, učebné pomôcky postupne dopĺňame podľa 

finančných možností a podľa potrieb a požiadaviek vyučujúcich. Učitelia majú k dispozícii aj 3 
dataprojektor  a 4  notebook.  Počítačová  sieť  je  zavedená  vo všetkých  učebniach.  Počítačová 
učebňa  je  vybavená  15 PC a v ostatných  triedach   je  priemerne  8  PC.  Zborovňa  na  ŠC je 
vybavená 2 PC a tlačiarňou.  Zborovňa na BC je vybavená kopírkou, 1 PC 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
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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

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 2009 a komentár k správe o hospodárení za rok 
2009)

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 2009/10 sme sa zamerali na:
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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: 
Od septembri 2009 bola zriadená počítačová učebňa s 15 PC so slúchadlami na prvom 

stupni a na druhom stupni v 6 triede pribudlo 5 nových počítačov vrámci projektu modernizácie 
vzdelávania na základných školách, ktoré využívame  nielen na výučbu informatiky ale aj iných 
predmetov (matematika, dejepis, anglický jazyk) 
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, 
Vianočná rozprávočka, anjeličkovia v meste, Svet rozprávočky) 

Na prvom stupni prebiehali počas celého školského roka „daltonské piatky“ na druhom 
stupni sme si takúto formu vyučovania vyskúšali na Mikuláša a pred spaním v škole.

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)
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.
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ĎALŠIE ÚDAJE O ŠKOLE:

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Našu školu navštevovalo v školskom roku 2009/2010 99 žiakov v ôsmich 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 SCVČ a SŠSZČ– 
anglického jazyka,  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, Majková, ) .

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
Mgr. Ingrid Matúšová – riaditeľka školy
Lucia Lacová – ekonomická pracovníčka, (Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny 
rok), príloha č. 5
Mgr. Lýdia Záhumenická – špeciálny pedagóg – príloha č. 1
Mgr. Miriam Uhríková – vedúca MZ – príloha č. 2
Mgr. Mária Podkopčanová– 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
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3. Plánu práce SZŠ  na školský rok 2009/2010
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: 1. 7. 2010

Stanovisko rady školy:
Rada školy pri SZŠ zriaďovateľke SZŠ schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti SZŠ za školský rok 2009/2010.

Prerokované dňa  28. 8. 2010

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 2009/2010.

V Ružomberku dňa     31.8.2010  

PaedDr. Elena Šlávková
zriaďovateľka  
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