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 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE: 
 

Názov školy: Súkromná základná škola,  
Adresa školy: Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok 
Internetová adresa: www.nasaskolasukromna.edupage.org 
Internetová adresa:  www.dotyk.eu;  

E-mailová adresa: szsrbk@gmail.com; szs@dotyk.eu 
Zriaďovateľ: PaedDr. Elena Šlávková 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľka školy Mgr. Alexander Buchta 

zástupca riaditeľa školy Mgr. Dagmar Dutková 

bezpečnostný technik Pavol Moric, BOZIPO,s.r.o. Martin 

 

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. Prebehla voľba novej Rady školy 

z dôvodu ukončenia funkčného obdobia. Funkčné obdobie začalo dňom: 12. 09. 2016  na obdobie 

4 rokov. Predsedom RŠ bol opätovne zvolený Mgr. Ján Ondrík. 

 

Členovia rady školy 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

   1. Mgr. Ján Ondrík predseda zriaďovateľa 

   2. Mgr. Lenka Húsková člen pedagogických pracovníkov 

   3. Mgr. Miriam Uhríková člen pedagogických pracovníkov 

   4. Monika Macková člen rodičov  

   5. Monika Šalplachtová člen rodičov 

   6. Milada Macková člen rodičov 

   7. Michaela Moravčíková člen zriaďovateľa 

 

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017 

- počet zasadnutí RŠ  - 1 

- 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 

- prípravou výberového konania na funkciu riaditeľa školy 

 

V priebehu školského roku 2017/2018 RŠ neobdržala zo strany rodičov žiadne podnety na 

prerokovanie v rade školy, či podnet na riešenie problému. 

 

 

 

 

http://www.dotyk.eu/
mailto:szsrbk@gmail.com
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PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY: 
 

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 a pod. 

 

1. Metodické združenie – príloha č. 1  

2. Predmetová komisia prírodovedných predmetov – príloha č. 2 

3. Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov – príloha č. 3 

   

Počet žiakov školy za školský rok 2017/2018 

Stav k 15.9.2018 

 

Ročníky Počet tried Počet žiakov 
Indiv. 

začlenení 

Externí 

študenti 

1. 1 18 0 0 

2. 1 18 2 1 

3. 1 17 2 1 

4. 1 16 4 0 

Spolu 1. stupeň 4 69 8 2 

5. 1 19 0 0 

6. 1 16 5 2 

7. 1 19 6 0 

8. 1 19 7 0 

9. 1 16 4 0 

Spolu 2. stupeň 5 88 22 2 

S P O L U 9 158 30 4 

 

Stav k 30.6.2018 

Ročníky Počet tried Počet žiakov 
Indiv. 

začlenení 

Externí 

študenti 

1. 1 18 0 0 

2. 1 18 2 1 

3. 1 17 2 1 

4. 1 16 4 0 

Spolu 1. stupeň 4 69 8 2 

5. 1 19 0 0 

6. 1 15 4 2 

7. 1 19 6 0 

8. 1 19 7 0 
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9. 1 16 4 0 

Spolu 2. stupeň 5 88 21 2 

S P O L U 9 157 29 4 

 

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy 
Počet 

žiakov, 

ktorí sa 

zúčastnil

i zápisu 

spolu 

Z celkového počtu 

zapísaných 

Počet 

tried 

Počet 

prijatých 

žiakov 

Z celkového počtu  

prijatých 

Dievč

atá 
Odklady 

Nezaškolení 

v MŠ 

dievčatá Nezaškolení 

v MŠ 

18 8 6 0 1 18 8 0 

 

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

TRIEDA ROČNÍK 
Počet žiakov   

PV PVD P NP Neklasif. 

1. 1. 18 0 0 0 0 

2. 2. 17 0 0 0 1 

3. 3. 15 1 0 0 1 

4. 4. 13 3 0 0 0 

5. 5. 15 3 1 0 0 

6. 6. 9 2 2 0 2 

7. 7. 10 5 4 0 0 

8. 8. 13 3 3 0 0 

9. 9. 5 4 7 0 0 

SPOLU 115 21 17 0 4 

 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

  

 Klasifikácia tried 
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DOCHÁDZKA za školský rok 2017/2018 
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POČET ZAMESTNANCOV A PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU  
 

Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODBORNOSŤ VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 
 

Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie na našej škole. 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 2017/2018 

 
 

Meno pedagóga Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Stav štúdia 

Mgr. Dutková Dagmar 
 Funkčné inovačné pre 

vedúcich ped. 

zamestnancov. 
MPC Žilina ukončené febr. 2018 

Mgr.  Tomáňová 

Monika 

Edukačná príprava na 

vykonanie  

prvej atestácie 
KU Ružomberok ukončené 

Mgr. Žilová Petra 
Edukačná príprava na 

vykonanie  

prvej atestácie 
KU Ružomberok ukončené 

Mgr. Klein Pavol 
Školenie proti extrémizmu 

„Romantické násilie“. 

OZ Človek 

v ohrození. 
ukončené 

 

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 webová stránka a internetová kronika školy– informácie o dianí v škole 

 facebooková  stránka Dotyk Ružomberok 

 príspevky do regionálnej tlače / Ružomberský hlas, Spoločník, Liptov /o dianí v škole 

 vystúpenia pri rôznych príležitostiach  

 triedne prezentácie celoročných projektov žiakov pred rodičmi a príbuznými 

 

Základná škola Počet 

kmeňoví/externí 

Počet pedagogických spolu  14/3 

- kvalifikovaní 14/3 

- nekvalifikovaní 0 

- doplňujú si kvalifikáciu 0 

- špeciálny pedagóg  1 

Počet nepedagogických spolu 6 

upratovačka 1 

kurič - školník 0 

Spolu počet zamestnancov  20/3 
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V školskom roku 2017/2018 naša škola organizovala alebo sa zúčastnila nasledovných podujatí.  

dátum názov akcie 

4.9.2017 Slávnostné otvorenie školského roka 

22.9.2017 Traja veteráni - Divadelné predstavenie - Martin 

28.9.2017 Cezpoľný beh - okresné kolo 

29.9.2017 OŽaZ - II.stupeň - Hrabovo 

4.10.2017 Dopravné ihrisko - 3.ročník 

12.10.2017 SteelPark Košice - exkurzia 

7.10.2016 Dalton II.stupeň - rodina 

16.10.2017 Športový deň Dotyk 

17.10.2017 Daltonský deň - I.stupeň - Mária Terézia 

20.10.2017 Daltonský deň - I.stupeň - Deň jablka 

24.10.2017 Každým slovom krok k umeniu - ocenenie víťazných prác 

26.10.2017 Dopravné ihrisko - 4.ročník 

26.10.2017 Prijímanie prvákov + spanie v škole 1.ročník 

27.10.2017 Netradičné jablko - ocenenie víťazných prác 

27.10.2017 Halloween party  

3.11.2017 Obecná škola prof. J. Mistríka - Špania dolina - 3.ročník 

9.11.2017 Stolný tenis dievčatá - OK 

9.11.2017 Pitva - KU Ružomberok 

10.11.2017 Spanie v škole 7. 

14.11.2017 Stolný tenis chlapci - OK 

15.11.2017 Streľba zo vzduchovky - OK 

16.11.2017 Spanie v škole 8 

16.11.2017 Daltonský deň - 17.november - I.stupeň 

16.11.2017 Komparo 9  

21.11.2017 Daltonský deň - zrod spisovnej slovenčiny - I.stupeň 

22.11.2017 Testovanie 5 

22.11.2017 English Primary Marathon 

29.11.2017 Deň otvorených dverí 

30.11.2017 Burza informácií 

6.12.2017 Daltonský deň - darcovstvo krvi - II.stupeň 

6.12.2017 Vedecká show 

6.12.2017 Možno príde aj Mikuláš 

8.12.2017 Oswienčim - exkurzia - II.stupeň 

11.12.2017 Kam po skončení ZŠ -beseda 

12.12.2017 Vianočný jarmoček 

13.12.2017  Ypsilon - slovina je hra 

13.+ 14.12.2017 Pytagoriáda - školské kolo 

1.-22.12.2017 Reverse advent calendar 

16.1.2018 Olympiáda z AJ - OK 

24.1.2018 Matematická olympiáda Z5,Z9 - OK 

24.1.2018 Šaliansky Maťko 

31.1.2018 Mestská televízia RK - exkurzia 

14.2.2018 Valentínska pošta 

14.2.2018 Negatívne účinky legálnych drog - prednáška 
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14.2.2018 Daltonské vyučovanie - Milujeme Slovensko - II.stupeň 

15.2.2018 Mestská televízia RK - exkurzia 

26.2.2018 Mozgová olympiáda 

1.3.2018 Zdravý životný štýl - beseda 

5.3.2018 Doba dávnej minulosti - vyučovanie v múzeu 

5.3.2018  Slovensko-anglický čitateľský maratón - ŠK 

14.3.2018 Predškoláci v škole 

14.3.2018 Biologická olympiáda - ŠK 

14.3.2018 Pytagoriáda - OK 

15.3.2018 Prednáška rozprávky - KU RK 

16.3.2018 Škodlivosť drog - prednáška 

20.3.2018 Ján Vrabec - ilustrátor a grafik - beseda 

22.3.2018 Slovensko-anglický čitateľský maratón - OK 

22.3.2018 Vybíjaná - kvalifikácia na OK 

23.3.2018 Dutinové hniezdiče - prednáška 

26.+27.3.2018  Hviezdoslavov Kubín - OK 

27.3.2018 Deň sv. Patrika 

28.3.2018 Vynášanie Moreny - I.stupeň 

4.4.2018 Zápis do 1.ročníka 

4.4.2018 Básničkovo....alebo trocha poézie 

5.4.2018 Daltonské vyučovanie - zuby - I.stupeň 

10.4.2018 Carrol´s wonderland - OK 

17.4.2018  Matematická olympiáda - Z7 - OK 

17.4.2018 Štúrov Zvolen - ŠK 

18.4.2018 Daltonské vyučovanie - slušné správanie 

24.4.2018 Deň Zeme 

25.4.2018 Biologická olympiáda - OK 

25.4.2018 Spelling Bee Competition - I.stupeň 

30.4.2018 Stavanie mája 

3.5.2018 Deň so skautami - I.stupeň 

2.-3.5.2018 Vajanského Martin - krajské kolo 

9.5.2018 IQ olympiáda - regionálne kolo 

10.5.2018 Štúrov Zvolen - regionálne kolo 

11.5.2018 Beseda so včelárom - I.stupeň 

15.5.2018 Spelling Bee Competition - II.stupeň - OK 

15.5.2018 2 a pol kačky - kinopredstavenie - I.stupeň 

17.5.2018  EnglishStar 

18.5.2018 Floorball - učitelia vs. žiaci 

18.5.2018 Kráľ čitateľov - mestská knižnica 

23.5.2018 Vyučovanie v galérii - 2.ročník 

24.5.2018 Vyučovanie v galérii - 1.ročník 

24.-26.5.2018 Školský výlet - Chata Malino - 9.ročník 

29.5.2018 Atletika žiaci - OK 

31.5.2018 Deň detí - Obyčajná tvár – kinopredstavenie - II.stupeň 

1.6.2018 Deň detí - Juniáles - I.stupeň 

5.6.2018 Beh olympijského dňa 

7.6.2018 Divadlo Žilina - školský výlet - 5.ročník 
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13.6.2018 Prezentácia ročníkových prác - 2.ročník  

14.6.2018 Prezentácia ročníkových prác - 4.ročník 

15.6.2018 Prezentácia ročníkových prác - 3.ročník 

18.6.2018 Likavský hrad - školský výlet - 6.ročník 

19.6.2018 Ludrovská dolina - školský výlet - 8.ročník 

18.-22.6.2018 Škola v prírode Dudince - I.stupeň 

22.-23.6.2018 Podsuchá - školský výlet - 7.ročník 

22.6.2018 Spanie v škole - 5.ročník 

25.6.2018 OŽaZ - účelové cvičenie 

27.6.2018 Floorball - medzitriedny turnaj - II.stupeň 

29.6.2018 Slávnostné ukončenie školského roka 

 

 

Účasť v súťažiach a olympiádach v školskom roku 2017/2018: 
 

 

Súťaž Trieda Umiestnenie 

Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo 

Pytagoriáda 4. Úspešný riešiteľ 

Gabriela Pagáčová 

Matúš Málik 

Leo Ondrejka 

Samuel Mikuš 

Úspešný riešiteľ 

Gabriela Pagáčová 

Matúš Málik 

Leo Ondrejka 

Samuel Mikuš 

  

Maxík 2.    Úspešný riešiteľ 

Stopková, Kozmanová, Brček, 

Ondrejka, Jánoš 

3.    Úspešný riešiteľ 

Maďarová, Ferlin, Malá, 

Ďurišík 

4.    Úspešný riešiteľ 

Ondrejka, Málik, Pagáčová 

Klokan 1.    Úspešný riešiteľ 

Maďarová,Blahová, Juhásová, 

Švihra, Maďar, Melicharová, S. 

Brestovičová, Šrobár, Kudlička, 

Saparová T. Šipoš, Bencová 

2.    Úspešný riešiteľ 

Stopková Jánoš, Husarčík, 

Gromová, Ondrejka, Balážová, 

Sabúchová 

3.    Úspešný riešiteľ 

Juhásová, Maďarová, Malá, 

Tišťanová 

4.    Úspešný riešiteľ 

Ondrejka, Málik, Pagáčová, 

Mikuš 
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Všetkovedko 2.    Úspešný riešiteľ 

Stopková, Jánoš, 

Husarčík, Mišata 

Ondrejka, Gromová 

3.    Úspešný riešiteľ 

Maďarová, Malá, 

Nováková, Hajzuk 

4.    Úspešný riešiteľ 

Ondrejka, Pagáčová, 

Halušková, Málik 
Carrol´s 

wonderland 
1.  Bencová-účasť   

2.  Turan, Stopková--

účasť 

  

3.  Hajzuk-účasť   

4.  Kaššovicová, 

Domingues--účasť 

  

The english 

primary marathon 
4.  Gabriela Pagáčová-2. 

Matúš Málik- účasť 

  

English star 1.    Úspešný riešiteľ 

Bencová, T. Šipoš, A. 

Šipoš 

2.    Úspešný riešiteľ 

Stopková, Jánoš, Husarčík 

3.    Úspešný riešiteľ 

Ďurišík, Ferlin, Maďarová 

4.    Úspešný riešiteľ 

Pagáčová, Málik 

Spelling Bee 2. Husarčík, 

Sabúchová, 

Kozmanová 

   

3. Ferlin, Maďarová, 

Malá 

   

YPSILON-

slovina je 

hra 

4.    Úspešný riešiteľ 

Pagáčová, Fričová 

Štúrov 

Zvolen 

4. Fričová,Mikuš- 

účasť 

 

   

 

HK  Poézia: 

1.Nováková-3.roč. 

2.Maďarová-3.roč. 

3.Stopková-3.roč. 

   

Próza: 

1. Juhásová-3.roč. 

2.Husarčík- 2.roč. 

3.Ferlin-3.roč. 

3.miesto  Juhásová   

Jabĺčko-

VYV 

  1.Nováková- 3.roč.   

Liptov -

VYV 

  2. Stopková- 2.roč. 

1.kolektív- 4.roč. 
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Športové postupové súťaže 

 

 

28.9.2017 Cezpoľný beh - okresné kolo 
Počet detí: 3 

 V Hrabove sa uskutočnili tradičné preteky v cezpoľnom behu. 

Zúčastnili sa traja žiaci – F. Macková, L. Magálová, N. Lachká 

pedagógov: 1 

9.11.2017  Okresné kolo stolný tenis - dievčatá 
Počet detí: 4 /Rybáková, Kačníková, Matúšová, Barbušová/ 

Dievčatá sa umiestnili na 5. mieste 

14.11.2017  Okresné kolo stolný tenis - chlapci 
Počet detí: 3/ Kalina, Kupčo, Kudlačák/ 

Chlapci sa umiestnili na 4. mieste  

29.5.2017 Okresné kolo - atletika 
Počet detí: 15 

/ Rakučáková, Macková F, Macková E, Jackanínová, Breyerová, 

Kačníková, Magálová, 

  Brčeková, Rybáková, Lachká, Kurišová, Kupčo, Javorka, Hlaváč M, 

Kudlačák,/  

 

5.6.2017 Beh Olympijského dňa -ZŠ Zarevúca  

Počet detí: 10 / Brček, Karč, Kríženecká, Hlaváč M, Kavuliak, 

Kurišová, Macková F, Lachká, Liptáková,  Hanulová 

 

Predmet    Ročník    Názov súťaže 

SJL 6. – 9.  Každým slovom 

krok k umeniu 

SJL 5. – 6.  Šaliansky Maťko 

SJL 5. – 9.  Hviezdoslavov 

Kubín 

SJL 5. – 9.  Čitateľský maratón 

ANJ 5. – 9.  Čitateľský maratón 

ANJ 5. – 9.  Speeling Bee 

SJL 5. – 6.  Štúrov Zvolen 

SJL 5. – 7. Kráľ čitateľov 

NAV 5. – 7. Biblická olympiáda 

SJL 5. – 7. Vajanského Martin 

DEJ 6. - 9. Dejepisná olympiáda 

ANJ  5. – 7. Anglická olympiáda 
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Tvorivá súťaž vyhlásená CVČ v RBK – Každým slovom krok k umeniu – zameraná na tvorivé 

písanie (rozprávanie a úvaha). Zapojení žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií. Úspešné práce 

školského kola boli odoslané do okresného kola. Získali sme pekné umiestnenie v II. kategórii 

Sandra Pavlíková – 1. miesto, Jasmína Nováková – 2. miesto, Nela Kurišová – Ocenenie poroty, 

v III. kategórii Michaela Pulščáková – 2. miesto. 

16. januára 2018 sa uskutočnila Olympiáda anglického jazyka, našu školu reprezentoval žiak 

Jakub Málik (7.ročník) – získal 5.miesto. 

15.februára 2018 sa uskutočnila Dejepisná olympiáda, našu školu reprezentovali 6 žiaci, najlepšie 

umiestnenie získal vo svojej kategórii Jakub Brestovič (6.ročník). 

V recitačnej súťaži Šaliansky Maťko sa školského kola sa zúčastnili žiaci piateho a šiesteho 

ročníka. V obvodnom kole nás reprezentoval  (5. ročník – v II. kategórii). Žiak Branislav Juhás 

získal 2.miesto. 

9. marca 2017 sa naši žiaci zúčastnili školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Spolu sa 

školského kola zúčastnilo 15 recitátorov z 5 tried. Okresného kola, ktoré sa konalo 26. a 27. 

marca 2017 sa zúčastnili 4 žiaci 2. stupňa  (Natália Maderová – 1. miesto; Branislav Juhás – 

1.miesto, Nina Rybáková – 1.miesto,  Matej Chlepko – 2.miesto) Víťazi prvých miest postúpili 

do žilinského kola Vajanského Martin, v ktorom sa Natália Maderová umiestnila na 2.mieste. 

Čitateľský maratón v slovenskom a v anglickom jazyku – školské kolo sa uskutočnilo 19.marca 

2018 a  najlepší žiaci postúpili do okresného kola. 22. marca žiaci boli rozdelení do dvoch 

kategórií, v I. kategórii (5. – 6. ročník) získala 1. miesto – Jasmína Nováková, v II. kategórii (7. 

8. 9. ročník) získala 1. miesto – Lea Magálová, 2.miesto – Nikola Legerská, 3.miesto – Marína 

Rembovská. 

20.4.2018 sa v  Evanjelickej základnej škole Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo 

seniorátne kolo Liptovsko–oravského seniorátu v Biblickej olympiáde. 

Našu školu reprezentovali 4 žiaci: Adam Chvalník – 5. Miesto, Jasmína Nováková – 6.miesto, A. 

a M. Kojdiakovci. 

Organizátorom anglickej súťaže Speeling Bee bola naša škola a koordinátorkou Mgr. L. 

Húsková. Súťaž v anglickom hláskovaní sa uskutočnila 15. mája 2018 na našej škole, bola 

rozdelená do dvoch kategórií a v II. kategórii získala žiačka našej školy Lea Magálová (8. roč.) – 

1. miesto. 

17. apríla sa naši žiaci 5. a 6. ročníka  zúčastnili  školského kola Štúrov Zvolen – Rétorika.  

Súťažiacich bolo päť a z nich postúpil do okresného kola (10.mája 2018) Branislav Juhás.  

Mestská knižnica 18. mája 2018 vyhlásila súťaž Kráľa čitateľov, ktorej sa zúčastnili tri 

žiačky:Luisa Prísažná, Jasmína Nováková, Marína Rembovská – získala 2.miesto.  
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13. a 14. 12. 2017 – Školské kolo PYTAGORIÁDY: Viacerí žiaci sa popasovali    so 

záludnosťami matematiky, našli sa dokonca aj úspešní, ktorí postupujú do ďalšieho kola. Spolu 

sa školského kola zúčastnilo 52  žiakov. Úspešných riešiteľov bolo 8. 

 

kategória Počet účastníkov Počet úspešných riešiteľov 

P3 16 0 

P4 16 4 

P5 6 3 

P6 1 0 

P7 6 0 

P8 7 1 

P4 

Por. 

č. 
Priezvisko a meno 

Čiastkové body 

Body spolu 
Body za úlohy Body za čas 

1 Pagáčová Gabriela  13 10 23 

2. Mikuš Samuel 13 9 22 

3. Ondrejka Leo 11 10 21 

4. Málik Matúš 10 10 20 

P5 

Por. 

č. 
Priezvisko a meno 

Čiastkové body 

Body spolu 
Body za úlohy Body za čas 

1. Branislav Juhás  12 9 21 

2. Rapošová Kristína 10 9 19 

3. Maderová Natália 12 6 18 

 

P8 

Por. 

č. 
Priezvisko a meno 

Čiastkové body 

Body spolu 
Body za úlohy 

Body za 

čas 

 1 Liptáková Adela 12 1 13 

 

24.01.2018  Matematická olympiáda - okresné kolo Z5, Z9 

Počet detí: 5 

 Branislav Juhás a Natália Maderová sa umiestnila na 6. - 8. mieste 

Rapošová – 13.- 18. miesto 

Nina Kopanicová – 1. Miesto a postup do krajského kola, kde sa stala úspešnou riešiteľkou. 

 

6.2. 2018 – okresné kolo geografickej olympiády- Juhás – 3. miesto, Rwmbovská  - 12. miesto 

 

14. 2. 2018- Daltonský deň – Milujeme Slovensko- žiaci si formou súťaží precvičili svoje získané 

vedomosti o Slovensku.  

 

14.3.2018  Pytagoriáda - okresné kolo 

Počet žiakov: 4 

Žiaci 5. - 8. ročníka sa zúčastnili okresného kola matematickej Pytagoriády.Branislav Juhás 

obsadil vo svojej kategórii 2.  miesto a Maderová Natália 15. miesto, Rapošová 16. Miesto 
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Liptáková P8-  5. Miesto, všetci zúčastnení sa stali úspešnými riešiteľmi. 

 

26.4. 2018- IQ  olympiáda. Nikoleta Jackanínová a Filip Frič postúpili na krajské kolo IQ 

olympiáda, ktoré sa konalo v Žiline9.5. 2018 

 

 

22.11. 2017  Testovanie 5 

Počet detí: 17 

Počet pedagógov: 4 + 1 hosť (externý dozor) + 2 učitelia boli  vyslaní ako externý dozor do Lipt. 

Lúžnej 

 Piataci absolvovali testovanie 5. Naši žiaci uspeli v tomto testovaní v  matematike na 73,14%, 

celoslovenský priemer bol 64,7 %. Sme lepší o 7,44 %. 

 

14. 3. – školské kolo biologickej olympiády- zúčastnilo sa 6 žiakov siedmeho ročníka 

 

 

 

21.3. 2018 –TESTOVANIE 9   

 

Základné údaje/Predmety 

 

MAT 

 

SJL 

 

 

Počet testovaných žiakov školy 

 

16 

 

16 

 

Priemerná úspešnosť školy v % 

 

64,7 

 

65,3 

 

Priemerná úspešnosť SR – národný priemer v % 

 

55,9 

 

63,0 

 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru 

 

8,8 

 

2,3 

 

17. 4. 2018 – okresné kolo MO Z7- zúčastnila sa Marína Rembovská 

 

24.4.2018- Deň ZEME –Liptovské múzeum - envirodni 

Počet žiakov: 75 

Jednotlivé skupiny žiakov absolvovali  environmentálne programy na témy: 

Environmentálny dopad aktivít človeka v horách  

 

25.4.2018 – okresné kolo biologickej olympiády- zúčastnili sa piati žiaci 7. Ročníka- najlepšie 

umiestnenie dosiahla Marína Rembovská – 12. Miesto 

 

 

18.5.2018  Floorballový zápas žiaci - učitelia 

Počet detí: 22 

Počet pedagógov: 6   
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Aj tento školský rok sme odohrali priateľský zápas učitelia proti žiakov, v ktorom vôbec nešlo o 

výsledok. 

 

23.5. 2018 – prednáška zameraná na hospodárenie s vlastnými financiami- žiaci deviateho 

ročníka 

 

30.5. 2018 – žiaci ôsmeho a deviateho ročníka- prednáška pracovníčok VÚB banky na tému: Na 

čo nám banky slúžia. 

 

 

EXKURZIE:  

 

Ročník             Dátum           Miesto      Predmet  Účel 

6. a 7.  12.10.2017 Stellpark Košice  FYZ workshopy 

5. 8.11.2017 Lipt. Múzeum Rbk DEJ Dejepis v múzeu 

5. – 9.  1.12.2017 Kultúrny dom 

Ružomberok 

ANJ Anglické divadlo 

8. a 9. 8.12.2017 Poľsko DEJ Návšteva Osvienčinu,, Krakova 

8. 31.1.2018    Ružomberok MEV Mestská TV Ružomberok 

7.  16.2.2018 Ružomberok MEV Mestská TV Ružomberok 

6.  1.3.2018 SZŠ – 2. stupeň OBN Beseda s p. Magálovou 

5.  11.4. 2018 Lipt. múzeum DEJ Remeslá a cechy 

5. 28.3.2018 SZŠ – 1.stupeň SJL a HUV Stretnutie s Annou Hulejovou 

8.  30.5. 2018 SZŠ – 2. stupeň OBN Finančná gramotnosť 

5.  7.6. 2018 Žilina  SJL Návšteva bábkového divadla 

. 

 

Naša škola v šk. roku 2017/2018 plnila úlohy v súlade s Národným programom boja proti 

drogám. Aktívne sme sa zúčastňovali a spolupracovali s CPPaP Ružomberok. 

V rámci školského roka prebehli v jednotlivých ročníkoch druhého stupňa diskusie na tému 

„Škodlivosť drog a iných omamných látok“. 

V deviatom ročníku sme pracovali s materiálmi týkajúcich sa prevencie závislosti na alkohole 

spolu s jeho negatívnymi dopadmi na ľudský organizmus, pričom žiaci tejto tematike plne 

porozumeli. 

Na škole prebehla beseda s pani MUDr.Lubicou Benkovou z Oddelenia podpory zdravia 

RUVZ so sídlom v Lipt. Mikulasina tému „ Legálne drogy- alkohol a nikotín“. 

Tematikou drog, nezdravého životného štýlu je navrhnutá aj školská nástenka, boli vypracované 

témy v rámci projektového vyučovania na hodinách chémie, biológie.  

Koordinátor sa zúčastňoval  na stretnutiach koordinátorov, kde sa riešili rôzne tematiky, napr. 

problematika siekt na Slovensku, podozrivé správanie mladistvých súvisiace so závislosťou,... 

Absolvoval  školenie s názvom „Romantické násilie“ zamerané na protiextrémistické témy.  

V škole bol žiakom rozdaný dotazník týkajúci sa prevencie užívania drog, ktorý sa po zozbieraní 

dodal Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Z dotazníka sme sa 

dozvedeli, že na škole sa nevyskytujú náznaky pravidelného, závislého užívania drog. Viac 
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podrobností sa nachádza v samotnom dotazníku, ktorý sa nachádza u Mgr. Lenky Húskovej. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu. 

 

V školskom roku 2017/2018 prebehlo viacero diskusií (hlavne 8. a 9. roč) s témami: Schopnosť 

výberu správania na základe správneho rozhodnutia, Význam citov pre zdravý psycho-sexuálny 

rozvoj chlapcov a dievčat, Osvojiť si spoločensky žiaduce a eticky správne postoje, názory 

a presvedčenie, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v rodine 

a v manželstve, Úcta k sebe samému, k svojmu okoliu, Zvýšená hygiena v období dospievania, 

atď.. 

Plánované rodičovstvo bolo odprednášané v nadväznosti na tému biológie 7. ročníka: 

Rozmnožovacia sústava. 

Žiaci 8. a 9. roč.v 2. polroku  šk. roku boli oboznamovaní o chorobe AIDS  filmom. Výstupné 

vedomosti potvrdili tvorbou projektu.  

Žiaci druhého stupňa boli v kine na film „Pravá tvár“ , v ktorom pochopili psychologické 

pochody a rozmer vnímania dieťaťa , ktoré je inými odsudzované, kvôli tomu ako vyzerá. 

Následne na občianskej výchove prebehla spätná väzba žiakov na tento film. 

 Návšteva školy -Ing. Dagmar Stachová Koordinátor ochrany detí pred násilím, Národný projekt 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Diskusia na tému násilia na deťoch, podanie 

informácií o náučných internetových portáloch. Naplánovaná spolupráca do budúcna. 

Inštalácia hry „Cesta hrdinov“ – nová aplikácia pre deti na tablety. V hre je poukázané na 

nesprávne chovanie sa žiakov agresorov voči ostatným. 

Pozeranie filmu o antikoncepcií a jej dôsledkoch na ženský organizmus. 

 

 

PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ: 

Názov projektu 

Termín 

začatia 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

INFOVEK 1.2.2002 pokračuje  Poskytujeme priestory pre 

prácu KMU v Ružomberku 

Jolly Phonics 
september 

2013 
pokračuje  

Viac ako peniaze 
september 

2013 
pokračuje 

zvýšená finančná 

gramotnosť absolventov 

Elektronizácia vzdelávacieho 

systému regionálneho školstva 
30.1.2014 pokračuje  

Zvyšovanie kvality vzdelávania 

na základných a stredných 

školách s využitím 

elektronického testovania 

30.1.2014 pokračuje  

Komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania 

sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí 

10.12.2013 pokračuje  

Digiškola 1.9.2014 pokračuje  

 

Celoročné projekty 
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Žiaci 2. ročníka počas celého roku  riešili rôzne záhady. Vždy si urobili predpoklad, zistili si 

pomôcky a podľa postupu urobili pokus na overenie stanovenej hypotézy. V závere urobili 

zovšeobecnenie. V máji si potom dané projekty rozdelili a samostatne k danej téme vypracovali 

poster. Svoje práce prezentovali pred rodičmi v júni. 

 

Tretiaci vychádzali pri celoročných projektoch z učiva vlastivedy. Tému, ktorá ich oslovila 

spracovávali v mesiacoch apríl a máj a následne ich pred rodičovskou obcou prezentovali v júni. 

 

Štvrtáci pri celoročných projektoch vychádzali z čítania knihy Babka gaunerka- november, 

december. V januári začali pátrať po zaujímavostiach o svojich prarodičoch. Tému následne 

spracovávali v apríli a máji  a ich prezentácia sa uskutočnila v júni. 

 
 V našej škole na prvom stupni prebiehal Mesiac hlasného čítania  (marec 2018), pričom čítať 

do jednotlivých tried chodili samotní rodičia. 

 Naši pedagógovia sa pravidelne zúčastňovali na stretnutiach Klubu Moderných učiteľov, 

v snahe oboznámiť sa so zaujímavosťami a novinkami v pedagogickej praxi učiteľov.  

 Daltonské dni boli v tomto roku zamerané na kódex o slušnom správaní sa na kultúrnych 

podujatiach a v reštauráciách, na zdravý životný štýl, históriu, vlastenectvo, ale aj na anglické 

sviatky. 

 Na druhom stupni boli témy Daltonských dní: šport, darcovstvo, Milujeme Slovensko. 

 V matematike sme postupovali podľa didaktiky profesora Hejného.( Uskutočnili sa aj otvorené 

hodiny pre učiteľov z iných ZŠ) 

 

 

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 2017/2018  nebola u nás vykonaná inšpekcia. 

 

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 12 rokov, učebné pomôcky postupne dopĺňame 

podľa finančných možností a podľa potrieb a požiadaviek vyučujúcich. Učitelia majú k dispozícii 

aj 5 dataprojektorov a každý vyučujúci má vlastný notebook. Počítačová sieť je zavedená vo 

všetkých  učebniach. Počítačové učebne sú vybavené 18 PC (Bystrická cesta) a 19 PC 

(Štiavnická cesta). V ďalšej triede máme 10 PC. Zborovňa  na ŠC je vybavená 1 PC 

a multifunkčným zariadením. Riaditeľňa je vybavená 1 PC a tlačiarňou. Zborovňa na BC je 

vybavená multifunkčným zariadením, 1 PC. V  budove na Bystrickej ceste máme dve 

interaktívne tabule a 20 tabletov a v budove na Štiavnickej ceste tri interaktívne tabule a 20 

tabletov. 

 

Dispozičné riešenie: 

Štiavnická cesta 
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Prízemie: hlavný vstup  

komunikačný priestor /využívaný ako šatňa žiakov – každý žiak má vlastnú 

šatňovú skrinku/,  

 sklad učebníc 

kancelária riaditeľky ZŠ ,  

2 kmeňové učebne /19 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 linoleom s predpísanými ochranným prvkami. 

 

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 – každý žiak má vlastnú 

šatňovú skrinku/,  kabinet TV 

zborovňa 

2 kmeňové učebne /16 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 

 

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, 
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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, 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 2017 a komentár k správe o hospodárení za rok 2017) – 

príloha č. 6 

 

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 2017/18 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:  

 V marci 2016 sme zakúpili  20 tabletov pre žiakov 1. stupňa. Pedagogickí zamestnanci tak 

mohli svoju výuku spestriť využívaním edukačným CD a vhodných tabletových aplikácií. Od 1. 

po 9. ročník sme anglický jazyk formou CLIL metódy uplatňovali aj v iných predmetoch. Na 

prvom stupni sme zdokonaľovali angličtinu metódou Jolly Phonics.  

          O kvalitnej príprave svedčí aj umiestnenie našich absolventov na SŠ- viď hodnotiaca 

správa výchovného poradcu – č. 5 

 

CIEĽ: 
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 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 (Vianočný jarmoček)  

Na prvom stupni prebiehali počas celého školského roka „daltonské  dni“na rôzne témy 

ako napr: Deň vody, Deň sv. Patrika, Deň Zeme, slušné stolovanie, Mária Terézia..... 

Na druhom stupni témy: šport, darcovstvo, Milujeme Slovensko 

 

 

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) 

Využivaním daltonských prvkov a tiež daltonskou formou vyučovania mohli žiaci ukázať svoju 

tvorivosť pri rôznorodých témach. 

Naďalej sme obohacovali našu zbierku materiálov zameraných na zlepšenie čítania 

s porozumením. 

 

 

CIEĽ: 

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

špeciálnym pedagógom a pedagogicko-psychologickou poradňou 

VÝSTUP: 
príloha č. 4 – 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 CPPPaP v Ružomberku, SCPPP 

Nosko Healthy a pracovníkmi nízkoprahového centra Prerod. 

 

ĎALŠIE ÚDAJE O ŠKOLE: 
 

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 Našu školu navštevovalo v školskom roku 2075/2018  156 žiakov v deviatich 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. Počas celého školského roku tak deti mali možnosť prežiť voľné 
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chvíle činnosťou, ktorá ich zaujíma aj vďaka možnosti bezplatne navštevovať odbory SZUŠ. Pod 

záštitou SCVČ pracovali 3 záujmové útvary - Hra nás baví, floorbal a Nemčina, horobežci.. 

 

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.  

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

Mgr. Alexander Buchta – riaditeľ školy 

Ing. Eduard Kompiš – ekonomický pracovník, (Správa o hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok) – príloha č. 6 

Mgr. Jarmila Luptáková– špeciálny pedagóg – príloha č. 4 

Mgr. Miriam Uhríková – vedúca MZ – príloha č. 1 

Mgr. Mária Uheríková– vedúca PK – príloha č. 3 

Mgr. Dagmar Dutková – vedúca PK – príloha č. 2 

Mgr. Lenka Húsková – výchovná poradkyňa – príloha č. 5 

 

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 2017/2018 

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: 3. 7. 2018 

 

 

 

 

 



 22 

Stanovisko rady školy: 

Rada školy pri SZŠ zriaďovateľke SZŠ schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti SZŠ za školský rok 2017/2018. 

 

Prerokované dňa            14.9. 2018 

 

                                                                                                                      Mgr. Ján Ondrík 

predseda RŠ 

Stanovisko zriaďovateľky: 

 

PaedDr. Elena Šlávková  ako zriaďovateľ SZŠ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018. 

 

 

V Ružomberku dňa        14.9.  2018  
PaedDr. Elena Šlávková 

zriaďovateľka   


