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a) Základné identifikačné údaje o škole 

1. Názov školy:    Základná škola sv. Augustína 

2. Adresa:     Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica 

3. Telefónne a faxové čísla školy: 

telefónne číslo:    ZŠ   042/432 23 78 

      ekonóm školy  042/432 58 66 

 

4. Internetová a elektronická adresa školy: 

elektronická adresa:   svaugustin@slovanet.sk 

      riaditel@zsmoyzespb.edu.sk 

zastupca.augustin@gmail.com 

web stránka:    http://zsmoyzespb.edupage.sk/ 

 

5. Zriaďovateľ školy:   Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 

adresa:     Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina 

tel. číslo:     041/500 22 15 

fax:     041/500 22 16 

e-mail:     dsu@dcza.sk 

IČO:     420 630 43 

 

6. Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

riaditeľ školy:    PaedDr. Eva Iliašová 

zástupca riaditeľa školy:  Mgr. Marián Galko 

 

7. Rada školy a poradné orgány: 

 

Rada školy: 

nepedagogickí zamestnanci:  Janka Strašíková 

pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Alena Cehelská 

      Mgr. Soňa Rezáková (zapisovateľka) 

zástupcovia rodičov:   MUDr. Martina Wallenfelsová 

      Mgr. Štefan Francisty 

      JUDr. Dagmar Mišúnová 

      Ing. Pavol Harvánek (podpredseda RŠ) 

zástupcovia zriaďovateľa:  PaedDr., ThLic. Pavol Mazúch 

      Mgr. Monika Pastieriková 

      Mgr. Martin Hruška 

      Mgr. Martin Pavlík (predseda RŠ) 

Pedagogická rada:   členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy 

 

Združenie rodičov školy: 

1. ročník     Mgr. Silvia Pavlíková 

2. ročník     Ing. Eva Čerňanová 

3. ročník     Mgr. Miroslava Bučková 
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4. ročník     Mgr. Lívia Strašíková 

5. ročník     Ľubica Harvánková 

6. ročník (VI.A)    Mgr. Jana Jurkovičová 

6. ročník (VI.B)    Monika Čičková 

7. ročník     Jaroslava Červencová 

8. ročník     Iveta Michálková 

9. ročník     Ing. Monika Roncová 

 

Iné poradné orgány školy: 

Poradné orgány (MZ a PK) pomáhajú pri odbornom riadení a kontrole výchovno – 

vzdelávacieho procesu školy. Združujú učiteľov rovnakých a príbuzných vyučovacích 

predmetov. 

 

b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami, údaje o počte detí v školskom zariadení: 

Počet všetkých žiakov školy  k 15.09.2016:  209 

Počet tried:      10 

Počet integrovaných žiakov:    14 

Počet detí v ŠKD:      76 

Počet detí v CVČ:      295 

 

Trieda I. II. III. IV. V. VI.A VI.B VII. VIII. IX. SPOLU 

Počet žiakov 22 21 21 20 28 18 14 17 23 25 209 

Z toho dievčat 11 8 5 8 14 10 8 10 13 8 95 

Počet integrovaných 

žiakov 
0 0 1 0 2 3 0 2 5 1 14 

 

 

c) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy, údaje o počtoch a úspešnosti 

žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy: 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ:  23, z toho 3 majú odklad 

Žiaci, ktorí ukončili dochádzku na ZŠ a prešli do stredných škôl:  

v 9. ročníku:       25 

v 8. ročníku:      3 

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov na prijatie: 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka SŠ:    28 

Počet žiakov končiacich dochádzku v ZŠ:    28 

Počet žiakov, ktorí dosiahli základné vzdelanie poskytované ZŠ: 25 
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Stredná škola Gymnázium SPŠ 
Obchodná 

akadémia 

SOŠ (4-

ročné 

štúdium) 

SOŠ (3-

ročné 

štúdium) 

 

SZŠ 

Stred. 

umel. 

škola 

Počet prijatých 

žiakov z 9. roč. 
12 5 1 3 2 1 1 

Počet prijatých 

žiakov z 8. roč. 
3 0 0 0 0 0 0 

SPOLU 28 

 

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania: 

Prospech žiakov 1. – 9. ročníka – 1. polrok 2016/2017 

 

Triedy I. II.  III.  IV. V.  VI.A  VI.B  VII.  VIII.  IX.  Spolu 

Počet žiakov 22 21 22 20 28 18 14 17 24 25 211 

Prospel 22 21 22 20 28 18 14 17 24 25 210 

Neprospel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Prospech žiakov 1. – 9. ročníka – 2. polrok 2016/2017 

Triedy I. II.  III.  IV. V.  VI.A  VI.B  VII.  VIII.  IX.  Spolu 

Počet žiakov 22 21 22 20 28 18 14 17 23 25 210 

Prospel 22 21 22 20 28 18 14 17 23 25 210 

Neprospel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Klasifikácia tried za 1. polrok 

Ročník SJL MAT PDA PVO IFV HUV VLA BIO VYV DEJ FYZ GEG CHE RMK OBN ANJ INF 

 

TEV 

 

TSV NEJ SEE THD PVC VYU Priemer 

1. 1 1 --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1,00 

2. 1 1 --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1,00 

3. 1,33 1,24 1,14 --- 1 1 1,33 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,33 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1,14 

4. 1,35 1,4 1,05 --- 1 1 1,1 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,1 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,09 

5 1,79 1,79 --- --- --- 1,04 --- 1,32 1 1,57 --- 1,89 --- 1,14 --- 2,04 1 --- 1 --- --- 1,21 --- --- 1,40 

6.A 2,22 2,06 --- --- --- 1,11 --- 1,28 1 1,72 1,72 1,94 --- 1 1,61 1,83 1,06 --- 1 --- --- 1,06 --- --- 1,47 

6.B 2,07 2,14 --- --- --- 1,14 --- 1,43 1 2,07 1,64 1,57 --- 1,14 1,57 2,07 1,21 --- 1,07 --- --- 1,21 --- --- 1,53 

7. 2,47 2,18 --- --- --- 1 --- 1,59 1 2 1,71 1,35 1,65 1 1 2,12 1 --- 1,12 2,59 --- 1,29 --- --- 1,57 

8. 2,17 2,63 --- --- --- --- --- 1,67 --- 1,79 2,29 1,79 1,96 1,33 1,67 2,33 1,13 --- 1,09 2,5 1,42 --- --- 1 1,79 

9. 2,2 2,16 --- --- --- --- --- 1,36 --- 1,6 1,68 1,48 1,92 1,16 1,96 1,76 1,12 --- 1,04 2,24 1,04 --- --- 1 1,58 

spolu 1,76 1,76 1,09 1,00 1,00 1,04 1,22 1,44 1,00 1,79 1,81 1,67 1,84 1,08 1,56 1,66 1,09 1,00 1,04 2,44 1,23 1,19 1,00 1,00 1,36 
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Klasifikácia tried za 2. polrok 

Ročník SJL MAT PDA PVO IFV HUV VLA BIO VYV DEJ FYZ GEG CHE RMK OBN ANJ INF 

 

TEV 

 

TSV NEJ SEE THD PVC VYU Priemer 

1. 1,05 1 --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1,01 

2. 1 1,05 --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1,01 

3. 1,29 1,14 1,29 --- 1 1 1,33 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,33 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1,14 

4. 1,4 1,3 1,1 --- 1 1 1 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,05 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,08 

5. 1,89 2 --- --- --- 1,07 --- 1,61 1 1,61 --- 1,5 --- 1 --- 1,75 1 --- 1 --- --- 1,25 --- --- 1,39 

6.A 2,11 2,39 --- --- --- 1 --- 1,67 1 1,78 1,83 2,06 --- 1 1,39 1,94 1,17 --- 1 --- --- 1,06 --- --- 1,53 

6.B 1,93 2,43 --- --- --- 1,07 --- 1,71 1 1,79 1,86 1,93 --- 1,14 1,57 2 1,14 --- 1,21 --- --- 1,14 --- --- 1,57 

7. 2,18 2,24 --- --- --- 1 --- 2,06 1 1,65 1,71 1,65 1,88 1 1 2,35 1,24 --- 1 2,18 --- 1,35 --- --- 1,6 

8. 2,26 2,3 --- --- --- --- --- 1,52 --- 1,74 1,87 1,61 2,09 1 1,61 2,09 1,09 --- 1 2,39 1,3 --- --- 1 1,66 

9. 2,04 2,04 --- --- --- --- --- 2,04 --- 1,6 1,76 1,32 1,92 1 1,44 2,04 1,04 --- 1 2,32 1,08 --- --- 1 1,58 

spolu 1,72 1,79 1,20 1,00 1,00 1,02 1,17 1,77 1,00 1,70 1,81 1,68 1,96 1,01 1,40 1,66 1,11 1,00 1,03 2,30 1,19 1,20 1,00 1,00 1,36 

Prospech: 

Z celkového počtu 209 žiakov prospelo k 31.8.2017 209 žiakov.
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Správanie: 

Triedy I.  II. III.  IV.  V. VI.A VI.B  VII.  VIII.  IX.  Spolu 

Napomenutie 

triednym 

učiteľom 

     2 3  1  6 

Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

      2 1  3 6 

Pokarhanie 

riaditeľom 

školy 

          - 

Znížená 

známka 
--- --- --- --- --- 1 1 --- --- --- 2 

 

Dochádzka žiakov 1. – 9. ročníka za 1. a 2. polrok: 

Trieda I. II. III.  IV. V. VI.A  VI.B  VII.  VIII.  IX.  Spolu 

Počet žiakov 22 21 22 20 28 18 14 17 23 25 209 

Počet 

vymešk. 

hodín 

osprav. 1081 953 1353 1113 1729 1650 1177 1900 2345 2911 16 212 

neosprav. 0 0 0 0 0 1 29 0 0 4 34 

Priemerný 

počet 

vymeškaných 

hodín na ž. 

Osprav 49,1 45,4 64,4 55,7 61,75 91,7 84,1 111,8 101,9 116,4 77,6 

neosprav. 0 0 0 0 0 0,06 2,07 0 0 0,16 0,16 

 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka 2016/2017 

Predmet 
Priemerná úspešnosť 

našich žiakov v % 

Priemerná úspešnosť v 

rámci SR v % 
Porovnanie 

SJL 67,6 63,1 
o 4,5% lepší ako 

priemer SR 

M 70,7 62,3 
o 8,4% lepší ako 

priemer SR 
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Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka 2016/2017 

Predmet 
Priemerná úspešnosť 

našich žiakov v % 

Priemerná úspešnosť v 

rámci SR v % 
Porovnanie 

SJL 71,5 61,2 
o 10,3% lepší ako   

priemer SR 

M 68,8 56,4 
o 12,4% lepší ako  

priemer SR 

 

f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

Od 1. septembra 2008 vyučuje škola podľa Školského vzdelávacieho programu.  

V 1. až 2. ročníku a 5. až 6. ročníku škola vyučuje od 1.9.2015 podľa inovovaného 

Školského vzdelávacieho programu. 

Stupeň vzdelania – po ukončení 4. ročníka – ISCED 1 

Stupeň vzdelania – po ukončení 9. ročníka – ISCED 2 

Škola poskytuje základné vzdelanie, rovnocenné vzdelaniu v štátnych školách. Zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie detí a mládeže na úseku základného školstva a vytvára pre ňu priaznivé 

podmienky. Výchovu a vzdelávanie orientuje v katolíckom duchu a v súlade s Deklaráciou 

práv dieťaťa. 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnená kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

Nepedagogickí zamestnanci:  8 

Pedagogickí zamestnanci:  26 

Z toho: 

pracovný pomer na kratší čas:  8 

počet kvalifikovaných pedagógov: 26 

počet nekvalifikovaných pedagógov: 0 

vyňatie z evidenčného počtu:  2 
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Odbornosť vyučovania 

Predmet 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet 

hodín 

spolu 

Z toho 

odborne % neodborne % 

Rímskokatolícke 

náboženstvo 
2/2 2/2 2 2 12 12 100 0 0 

Slovenský jazyk 

a  literatúra  
9 8 8 8 33 33 100 0 0 

Anglický jazyk 1/1 2/2 3/3 3/3 18 11 61 6 39 

Prvouka 1 2 --- --- 3 3 100 0 0 

Prírodoveda --- --- 2 2 4 4 100 0 0 

Vlastiveda  --- --- 1 1 2 2 100 0 0 

Matematika 4 4 4 4 16 16 100 0 0 

Pracovné vyučovanie --- --- --- 1 1 1 100 0 0 

Informatická výchova --- --- 1/1 1/1 4 2 50 2 50 

Výtvarná výchova  2 2 1 1 6 6 100 0 0 

Hudobná výchova  1 1 1 1 4 4 100 0 0 

Telesná výchova --- --- 2 2 4 4 100 0 0 

Tel. a šport. výchova 2 2 --- --- 4 4 100 0 0 

Celková odbornosť  109 93,16 2 6,84 

 

Predmet 
5. 

ročník 

6.  

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

 ročník 

Počet 

hodín 

spolu 

Z toho 

odborne % neodborne % 

Rímskokatolícke 

náboženstvo 
2/2 2+2 2 2/2 2/2 18 18 100 0 0 

Slovenský jazyk 

a  literatúra  
5 5+5 5 5/2 5 32 32 100 0 0 

Anglický jazyk 4/4 4/4+4 3 3/3 3/3 35 35 100 0 0 

Nemecký jazyk --- --- 2 2/2 2/2 10 10 100 0 0 

Dejepis 1 1+1 1 1 2 7 5 71 2 29 

Geografia 2 1+1 1 1 1 7 7 100 0 0 

Občianska náuka --- 1+1 1 1 1 5 4 80 1 20 

Matematika 5 5+5 5 5 5 30 30 100 0 0 

Informatika 1/1 1/1+1 1/1 1/1 1/1 11 11 100 0 0 

Fyzika --- 2+2 2 2 2 10 8 80 2 20 

Chémia --- --- 1 2/1 1 5 5 100 0 0 

Biológia 2 1+1 1 1 1 7 7 100 0 0 

Technika 1/1 2/2+2 1 --- --- 9 9 100 0 0 

Svet práce --- --- --- 1/1 1/1/1 5 4 80 1 20 

Výtvarná výchova  1 1+1 1 --- --- 4 4 100 0 0 

Výchova umením --- --- --- 1 1 2 2 100 0 0 

Hudobná výchova  1 1+1 1 --- --- 4 4 100 0 0 

Tel. a šport. výchova 2/2 2/2+2/2 2/2 2/2 2/2 16 16 100 0 0 

Celková odbornosť 217 211 97,24 6 2,76 
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h) Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 

PaedDr. Iliašová Eva 
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 

Inovačné funkčné vzdelávanie 

Mgr. Galko Marián 1. atestácia 

Mgr. Bolegová Jana 
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 

Brezničanová Miroslava 

Školská a rovesnícka mediácia 

Bezpečná práca na pc 

Rozvoj kreatívneho myslenia v práci 

Mgr. Cehelský Branislav 1. atestácia 

Mgr. Křižová Lucia Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 

Mgr. Matušíková Zuzana Adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa 

Mgr. Obšivanová Zuzana Predprimárne vzdelávanie 

Mgr. Podstráska Mária 

Školská a rovesnícka mediácia 

Bezpečná práca na pc 

Rozvoj kreatívneho myslenia v práci 

Mgr. Romanová Martina Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 

Mgr. Šištíková Lucia Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 

RNDr. Šujaková Jana Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 

Ing. Šuly Ivan Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 

Mgr. Tomáško Matej Adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

Olympiády: 

 olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 technická olympiáda 

 olympiáda anglického jazyka 

 matematická olympiáda 

 biblická olympiáda 

 

Súťaže: 

 cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ 

 malý futbal starších žiakov 

 florbal starších žiakov 

 futbal – Coca Cola Cup 

 stolný tenis žiakov 

 vybíjaná najmladších žiakov 

 súťaž Čaro vianoc vo vianočnom aranžovaní 

 recitačná súťaž Šaliansky Maťko 

 čitateľská súťaž Čitateľský oriešok 
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 basketbal žiakov 

 súťaž Hviezdoslavov Kubín   

 recitačná súťaž A Slovo bolo u Boha 

 matematická súťaž Pytagoriáda 

 vybíjaná žiačok 

 futbalový turnaj cirkevných škôl (Martin) 

 atletická olympiáda cirkevných škôl (Dubnica nad Váhom) 

 Lego očami detí 

 diecézny stolnotenisový turnaj (Žilina) 

 súťaž Mladý remeselník 

 atletická súťaž 

 recitačná súťaž Dobšinského rozprávkovo 

 atletická súťaž Olympijský deň 

 športová mestská súťaž Beh nádeje 

 

Exkurzie: 

 exkurzia do knižnice (Pov. Bystrica) 

 exkurzia Európska noc výskumníkov (Žilina) 

 exkurzia Cosmos Discovery (Bratislava) 

 výstava Biblia na cestách (Pov. Bystrica) 

 exkurzia na MsÚ (Pov. Bystrica) 

 exkurzia na SOŠ strojníckej (Pov. Bystrica) 

 exkurzia žiakov 7. ročníka do firmy MEDECO (Pov. Bystrica) 

 

Iné aktivity: 

 medzinárodný deň školských knižníc – čítanie pre spolužiakov 

 európsky týždeň jazykov 

 pasovanie prvákov 

 stretnutie katolíckych seniorov 

 divadelné predstavenie v bábkovom divadle (Žilina) 

 fašiangový karneval 

 plavecký výcvik 

 zdravý chrbátik (ZŠ Nemocničná, Pov. Bystrica) 

 pohybové minibasketbalové hry (ZŠ DSA, Pov. Bystrica) 

 súťaž detskej divadelnej tvorivosti Rozprávkové javisko (Pov. Bystrica) 

 Deň vody 

 Deň prevencie 

 korčuľovanie na zimnom štadióne 

 veľkonočné tvorivé dielničky 

 deň otvorených dverí pre MŠ 

 Deň Zeme 

 výchovný koncert Generácia XYZ 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. AUGUSTÍNA, MOYZESOVA 1, POVAŽSKÁ BYSTRICA 

 11 

 

 

 

 

 Deň rodiny 

 divadelné predstavenie Prešibaný kocúr v čižmách 

 športová olympiáda k MDD 

 duchovná obnova I. stupňa 

 Osmijanková záhrada (Pov. Bystrica) 

 koncoročná Akadémia žiakov 

 Noc v škole 

 Deň prevencie – I. stupeň 

 Duchovné obnovy žiakov II. stupňa 

 

ŠKD:  

 jazda zručnosti na kolobežkách 

 jesenné tvorivé dielne 

 EKO deň na škole 

 výstava vajíčok 

 deň otvorených dverí – hasiči 

 mestská akcia Od Tatier k Dunaju 

 Noc v ŠKD 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila: 

 Projekt Educate Slovakia 

 Projekt Hravo k separácií – súťaž s firmou MEGAWASTE 

 Projekt Zdravý úsmev detí  

 eTwinning Slovensko - Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 

 IROP2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 

učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách   

 Projekt na vybudovanie detských ihrísk – výzva vyhlásená Úradom vlády SR 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

V školskom roku 2016/2017 nebola na našej ZŠ vykonaná inšpekcia. Komplexná inšpekcia 

bola v školskom roku 2011/12.Informácia o jej výsledkoch je v správe za šk. rok 2012/13. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy: 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

Vyučovanie žiakov sa uskutočňuje v budove školy a v priestoroch Katolíckeho domu.                 

V budove školy sa nachádza 9 tried, odborná učebňa, 2 kabinety, zborovňa, kancelárie riaditeľa 

a zástupcu školy, kancelária ekonómky a sekretárky, školská knižnica, jazyková učebňa,  

učebňa informatiky, učebňa špeciálneho pedagóga, archív a školské dielne. Škola pre 

nedostatok priestorov využíva chodby aj ako šatne. 

V priestoroch Katolíckeho domu sa nachádza telocvičňa, 2 šatne, malá posilňovňa, ŠKD            

(v dopoludňajších hodinách slúži ako učebňa pre jednu triedu), učebňa náboženstva a. 

Priestory Katolíckeho domu využívame aj na besedy, premietanie filmov a kultúrne podujatia.  
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V  školskom roku 2016/2017  sme sa snažili o skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Okrem odbornej literatúry sme zakúpili aj rôzne učebné pomôcky, náradie, náčinie 

a didaktickú techniku. 

Medzi budovami sa nachádza školské ihrisko a preliezačky, ktoré využívame na hodinách 

telesnej výchovy, v rámci CVČ a ŠKD. 

Výdajná školská jedáleň spĺňa všetky predpísané hygienické normy. 

Počas školského roka bolo zrekonštruované školské ihrisko, na ktorom bola osadená umelá 

tráva a ochranné siete. V priestoroch školy boli vymenené podlahy, rekonštruované osvetlenie 

a elektroinštalácia. Podlahy v triedach a v telocvični boli opravené z rozpočtovej kapitoly 

MŠVVaŠ – havárie a taktiež bol opravený kotol v priestoroch telocvične. V telocvični 

Katolíckeho domu sme vymenili drevenú podlahu a osadili ochranné siete po jej obvode. 

Počas letných prázdnin boli vymaľované a upravené priestory celej školy. 

 

Vybavenie školy informačno – komunikačnými technológiami 

Osobné počítače v kusoch spolu 

89 

v pedagogickom procese administratíva záujmová činnosť 

74 11 4 

z toho notebook, PC tablet s pripojením na internet  

54 80  

tlačiareň 
multifunkčná 

tlačiareň 

interaktívna 

tabuľa 
dataprojektor skener 

19 3 7 9 2 
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy: 

Materiálno – technické zabezpečenie školy 

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina nám avizovala pridelenie 

normatívnych finančných prostriedkov na rok 2016 v rozpočte pre ZŠ sv. Augustína na rok 

2016, ktorý bol zverejnený na stránke MŠVVaŠ SR (na stiahnutie). 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (normatívne finančné prostriedky) 

Škola v školskom roku 2016/2017 hospodárila s rozpočtom vo výške 385 938,– € v členení 

celkom: 

 mzdy:  245 339,– € 

 odvody:  84 940,– € 

 bežné transfery: 55 659,– € 

Bežné transfery boli použité na prevádzku školy – úhrada faktúr za energie, opravy,  nákup 

školských a učebných pomôcok, kancelárskeho a iného spotrebného materiálu. Finančné 

prostriedky boli použité aj na nákup drobného dlhodobého majetku do tried, odvoz 

komunálneho odpadu, na stravné zamestnancov školy a iné poplatky súvisiace                           

s činnosťou školy. 

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Mariánske námestie 23, Žilina Vám na základe 

prípisu o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre školské zariadenia pri Základnej 

škole sv. Augustína v Považskej Bystrici, číslo DŠÚ – 35/2017-10 zo dňa 13.2.2017  

oznámila Rozpočet pre rok 2017. 

 

2. A - Dotácie z Mesta Považská Bystrica na žiakov v školských zariadeniach 

Školské zariadenia v školskom roku 2016/2017 hospodárili s rozpočtom vo výške               

123 000,– € členení celkom: 

 mzdy:  63 623,– € 

 odvody:  22 278,– € 

 bežné transfery: 37 099,– € 

Bežné transfery boli použité na prevádzku školských zariadení – úhrada faktúr za energie, 

opravy, nákup školských pomôcok a iného spotrebného materiálu, za stravu žiakov a 

zamestnancov v školských zariadeniach. 

 

2. B - Dotácie z obcí na žiakov navštevujúcich CVČ pri ZŠ sv. Augustína, v ktorých 

majú trvalý pobyt 

Dotácie vo výške 602,– €, z toho: 

 mzdy:   28,– € 

 prevádzka:  222,– € 

 zatiaľ nevyčerpané: 352,– € 

Finančné prostriedky z obcí boli použité na nákup školských pomôcok a iného spotrebného 

materiálu deťom na záujmové vzdelávanie a krúžkovú činnosť. 
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3. Výnosy v školskom roku 2016/2017 predstavujú čiastku 7 263,– € za pobyt detí 

v Školskom klube detí a v Centre voľného času. 

Tieto finančné prostriedky - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov alebo inej 

osoby sa používajú hlavne na nákup pomôcok, spoločenských hier, hračiek, výkresov, 

kancelárskeho a školského materiálu, športových potrieb a iného pomocného materiálu na 

kreatívnu a relaxačnú činnosť detí počas pobytu v školských zariadeniach. 

Presná evidencia príjmu a čerpania týchto finančných prostriedkov sa vedie v pokladni 

Školského klubu detí a Centra voľného času. 

 

4. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy vo výške 6 289,– € (nenormatívne 

finančné prostriedky) 

Príjem na vzdelávacie poukazy /nenormatívne/ v škol. roku 2016/2017  predstavoval sumu  

6 289,– €,  ktoré škola  použila na odmeny pre vedúcich krúžkov vo výške 1 998,–  € a z 

ostatných prostriedkov sa financoval nákup školských pomôcok a potrieb pre jednotlivé 

typy krúžkov, literatúra, CD, spoločenské hry, odmeny pre deti a i. vo výške 2 540,– €. 

 

5. Dopravné žiakov – dotácia vo výške 4 057,– €. 

6. Dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 0,– €. 

7. Dary od fyzických osôb vo výške 50,– €. 

8. Mimoriadne výsledky žiakov vo výške 0,– €. 

9. Príspevky podielu 2% z daní vo výške 7 256,– €. 

Škola sa snažila, aby materiálno – technické zabezpečenie školy a školských zariadení     v 

šk. roku 2016/2017 bolo dostatočné, kvalitné a na vysokej úrovni. 

V dňoch  25.05.2017 až 14.06.2017  útvar hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica 

vykonal následnú finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 

pre školské zariadenia bez opatrení. 
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Hospodárenie s finančnými prostriedkami z príspevkov od rodičov v šk. roku 2016/2017 

 

Zostatok z predchádzajúceho šk. roka:  pokladňa 1 135,74€ 

        

Príspevky od rodičov:       2 850,00 € 

 

Príjem spolu:        3 985,74 € 

 

VÝDAVKY: 

Športové súťaže       123,52 

Toaletný papier, mydlá, zásobníky     638,31 

Sladkosti na Mikuláša      164,28 

Sladkosti na MDD       112,77 

Úrazové poistenie       320,20 

Talentída        91,00 

Zápis do 1. ročníka       88,90 

Karneval        144,38 

Hviezdoslavov Kubín       9,57 

Odmeny na konci šk. roka      806,46 

Noc v škole        27,09 

Učebnice NJ        473,05 

Privítanie a pasovačka prvákov     53,79 

Deň prevencie        6,95 

Odmeny na súťaže a olympiády     367,05 

Deň vody        7,15 

Beh nádeje        23,60 

Maliar         512,12 

Technická olympiáda       4,65 

Projekty        10,90 

 

Spolu výdavky:       3985,74€ 

 

Finančné prostriedky spolu:     0,00 € 
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n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy: 

„Rozvoj rozumových schopností žiaka, získanie potrebných návykov v mravnej, 

estetickej, pracovnej, telesnej výchove a ku kresťanskému plneniu povinností.“ 

Vychádzajúc z tohto cieľa sme sa v uplynulom školskom roku sústredili na tieto priority: 

 zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu inovatívnymi formami a metódami 

vzdelávania. 

 vyučovanie prvého cudzieho jazyka od prvého ročníka a druhého od siedmeho ročníka. 

 vyučovanie informatickej výchovy od 1. ročníka ZŠ a jej využívanie vo vyučovacom 

procese. 

 v rámci voľno-časových aktivít pokračovať v mimoškolskom vzdelávaní na základe 

záujmu rodičov a žiakov. 

 podporovať zdravý vývin žiakov, včas eliminovať negatívne javy v ich správaní. 

 starostlivosť o žiakov so ŠVVP a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 umožniť vzdelávanie pedagogickým a odborným zamestnancom 

 zabezpečiť vyhovujúce materiálno-technické podmienky a poskytnúť estetické pracovné 

prostredie. 

V uplynulom šk. roku sa škole podarilo splniť stanovené ciele, o čom svedčia výsledky 

žiakov v celoslovenských testovaniach T5 a T9. Rozšírila sa ponuka voľnočasových aktivít 

zameraných na formovanie kolektívu, prevenciu pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti 

a zmysluplné a efektívne trávenie voľného času.  

 

V školskom roku 2016/2017 postupovala ZŠ podľa: 

 Inovovaného školského vzdelávacieho programu ISCED 1 – 1. ročník a 2. ročník 

 Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 – 3. a 4. ročník 

 Inovovaného školského vzdelávacieho programu ISCED 2 – 5. ročník a 6. ročník 

 Školského vzdelávacieho programu ISCED 2 – 7. až 9. ročník 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 

Silné stránky školy: 

 zameranie školy  

 ústretovosť voči žiakom a učiteľom 

 vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou a zavedenie Internetu do všetkých 

tried – využitie počítačov a internetu pri vyučovaní 

 vyučovanie cudzích jazykov  

 kvalifikovaný personál, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 činnosť špeciálneho pedagóga 

 pozitívna klíma - škola rodinného typu – osobné poznanie žiakov, menej výchovných 

problémov, takmer žiadny výskyt negatívnych javov na škole 

 práca CVČ s bohatou ponukou záujmových a športových útvarov, podpora voľno-

časových aktivít 
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 činnosť ŠKD 

 školský časopis a školská knižnica 

 školské stravovanie 

 rekonštrukcia školy 

 ponuka prázdninových aktivít 

Slabé stránky školy: 

 nevýhodná poloha školy mimo centra pri frekventovanej ceste 

 nedostatok priestorov pre odborné učebne 

 chýbajúca plnohodnotná telocvičňa 

 rekreačná zóna pre ŠKD 

 obmedzené finančné zdroje 

Príležitosti: 

 dobré možnosti pre sebarealizáciu žiakov 

 prostredníctvom záujmových útvarov v CVČ viac príležitosti na prípravu na Testovanie9, 

súťaže, olympiády,... 

 dobrá spolupráca s farnosťou, mestom a zriaďovateľom 

 zabezpečenie mimoškolských aktivít 

 výborné podmienky pre prácu s IKT 

 vzdelávanie učiteľov 

Hrozby: 

 populačná krivka a boj o žiaka 

 preťaženosť učiteľov a žiakov a skeptický názor verejnosti na učiteľov a na školstvo 

 obmedzený počet učební 

 finančné ohodnotenie učiteľov 

 negatívne vplyvy na mladú generáciu 

Navrhnuté opatrenia: 

 pravidelne prezentovať činnosť školy prostredníctvom médií, školského časopisu, dni 

otvorených dverí 

 vytvárať priaznivú klímu, stimulujúce prostredie  

 dbať na odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov 

 pokračovať vo vybavovaní tried a telocvične pomôckami, didaktickou technikou, 

náradím a náčiním 

 zvyšovať úroveň mimovyučovacích aktivít školy, zaujímať sa ako deti trávia svoj voľný 

čas 

 účelne využívať ekonomickú prevádzku školy (šetrenie elektrickou energiou, vodou, 

plynom a pod.) 

 prehlbovať spoluprácu medzi školou a rodinou hlavne pri riešení  priestupkov žiakov 

v škole 
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 

Umiestnenie žiakov IX ročníka v školskom roku 2016/2017 

Žiak Zapísaný na strednú školu Odbor strednej školy 

Bednár Andrej Obchodná akadémia, Pov. Bystrica --- 

Bednár Peter Stredná odborná škola strojnícka, Pov. Bystrica mechanik počítačových sietí 

Brzý Filip Gymnázium, Bratislava --- 

Brzý Jakub Stredná priemyselná škola, Pov. Bystrica strojárstvo 

Buček Tomáš Stredná odborná škola poľ. služieb, Žilina --- 

Doskočová Ema Konzervatórium, Žilina --- 

Doskočová Nina Gymnázium, Pov. Bystrica --- 

Ďurkovská Liliana Gymnázium, Pov. Bystrica --- 

Fiala Pavol Gymnázium, Púchov --- 

Fóra Marek Gymnázium, Pov. Bystrica --- 

Gabrišová Dominika Gymnázium, Pov. Bystrica --- 

Gallo Patrik Stredná priemyselná škola, Pov. Bystrica strojárstvo 

Gažo Peter Stredná odborná škola strojnícka, Pov. Bystrica obrábač kovov 

Hrenák Samuel Gymnázium, Púchov --- 

Hrenáková Sára Gymnázium, Púchov --- 

Chovanec Miroslav Stredná priemyselná škola, Pov. Bystrica prevádzka a ekonomika dopravy 

Jurkemíková Barbora Gymnázium, Pov. Bystrica --- 

Jurkemíková Jana Stredná zdravotnícka škola, Pov. Bystrica --- 

Jurkovič Lukáš Stredná priemyselná škola, Žilina staviteľstvo 

Lazový Milan Stredná odborná škola, Pov. Bystrica mechanik hasičskej techniky 

Mičurová Paulína Gymnázium sv. Františka, Žilina --- 

Ronec Peter Gymnázium, Pov. Bystrica --- 

Sovík Jakub Stredná priemyselná škola, Pov. Bystrica prevádzka a ekonomika dopravy 

Šenkery Andrej Gymnázium, Pov. Bystrica --- 

Šlapka Martin Stredná odborná škola, Žilina tesár 
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II. Ďalšie informácie o škole 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole: 

V zostavovaní rozvrhu boli rešpektované psychohygienické potreby detí a žiakov, ktoré sa 

dali do súladu s podmienkami výchovno-vzdelávacieho procesu. Hygiena pracoviska je na 

veľmi dobrej úrovni. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy: 

Analýza práce MZ CVČ pri ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici v školskom roku 

2016/2017 

Naše CVČ je zariadenie s celoročnou pôsobnosťou, čo umožňuje deťom a mládeži využívať 

jeho služby aj v letných mesiacoch formou táborov alebo krátkodobých podujatí pre deti. Deti 

sa zapájali do rôznych súťaží, predmetových olympiád a kultúrnych vystúpení. Štruktúru, 

zameranie a počet záujmových útvarov sme určili najmä podľa záujmu, želaní          a návrhov 

detí s prihliadnutím na finančné a materiálno-technické možnosti.                                                                                                    

V školskom roku 2016/2017 pracovalo v CVČ celkovo:                                                            

Interní zamestnanci: 16 vedúcich a 35 záujmových útvarov                                                    

Externí zamestnanci: 1 vedúci  a 1 záujmový útvar                                                                 

Externí dobrovoľníci: 8 vedúcich  a 8 záujmových útvarov                                                          

Spolu: 25 vedúcich a 44 záujmových útvarov 

V CVČ bolo evidovaných v záujmových útvaroch 295 detí. Vyučujúci a  vedúcimi 

záujmových útvarov pripravili deti na matematické, jazykové, športové a recitačné súťaže. 

Mgr. M. Hrenáková sa spolu s  deťmi z  krúžku Osmijanko prihlásila do celoslovenskej 

čitateľskej súťaže „Čítame s  Osmijankom“. Práca s  textom  deti  bavila, boli nápadité 

a tvorivé. Odmenou im bolo skvelé umiestnenie v rámci Slovenska, kde z celkového počtu 200 

hodnotených kolektívov z  90-tich miest a  obcí získali miesto v  prvej osmičke. Deti 

v krúžkoch Dozrievaš v láske a Stretká mladých sa snažili prehlbovať svoj duchovný život, 

získavať poznatky z oblasti viery a aplikovať ich do života. K tomu im pomáhali nielen 

spoločné formačné stretnutia, ale aj účasť na svätej omši v nedeľu a počas týždňa  - hlavne na 

mládežníckej, pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia, spoločná  modlitba, čítanie 

Písma svätého, stretnutie s  misionárom z  Japonska, účasť na Duchovnej obnove                       

v  Pružine-Priedhorí, na aktivitách poriadaných  spoločenstvom Efata, na Kvetnom víkende 

v Rodinkove. Tiež sa zapájali do života farnosti spevom a čítaním Božieho slova pri 

bohoslužbách, pomocou pri upratovaní a výzdobe kostola.  

Tréningy florbalových krúžkov prebiehali v priestoroch Katolíckeho domu (I. stupeň) 

a v telocvični SOŠ stavebnej, Pov. Bystrica (II. stupeň). V rámci okresného kola vo florbale 

starších žiakov sa umiestnili na 2. mieste. Súčasťou boli aj pravidelné prípravné zápasy s deťmi 

zo ZŠ Nemocničná a ZŠ Rozkvet. Vzájomnú spoluprácu plánujú rozvíjať aj v budúcom 

školskom roku. Členovia Športového krúžku sa zapojili do viac ako 10 športových súťaží. 

Medzi úspešných reprezentantov školy patria napr. ôsmačka A. Michálková, ktorá sa 

prebojovala do krajského kola atletiky v behu na 800 m, družstvo dievčat vo vybíjanej, ktoré 

obsadilo 3. miesto v regionálnom kole. V Olympiáde cirkevných základných škôl v Dubnici 

nad Váhom naše deti zozbierali 15 cenných kovov. V závere školského roka sa deti 3. - 4. 

ročníka zúčastnili Olympijského festivalu Slovenska, kde v konkurencii 9 škôl z okresu 

obsadili výborné druhé miesto. Krúžok Futbal I. bol určený deťom 1. - 3. ročníka, ktoré si 
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osvojili pravidlá futbalu a rozvíjali svoje pohybových zručností. Počas roka sa zúčastnili        2 

futbalových turnajov, a to COCA COLA cupu, kde skončili na druhom mieste, a turnaja 

mladších žiakov v Martine, kde skončili na 4. mieste. Krúžok Futbal II bol určený pre deti        

4. - 9. ročníka. Deti boli zapojené do 2 súťaží, a to do okresného kola malého futbalu, kde 

obsadili 2. miesto, a turnaja starších žiakov v Martine, kde sa umiestnili na 4. mieste. Deti na 

šachovom krúžku sa formou hry učili pravidlám ťahov jednotlivými figúrkami a získavali 

skúsenosti z rôznych súťažných stretnutí. Stolnotenisový krúžok rozvíjal talent detí pre tento 

šport i charakterové črty jednotlivých hráčov a zmysel pre fair-play hru. 

Náplňou krúžku Prekonaj sám seba bola pomoc pri veľkých školských akciách a usporiadanie 

akcii pre jednotlivé ročníky. Išlo o nasledovné akcie: príprava a uskutočnenie vianočných 

trhov, Pasovačka prvákov, príprava darčekov na „Deň otvorených dverí“, príprava suvenírov 

na zápis detí do 1. ročníka, príprava rozhlasových relácií a celoškolských akcií ako boli: 

„Sladká vianočná kvapka“, „Pomoc pre Sudán“, „Tvoj život znie povedome“. Krúžok Šikovné 

ručičky, ktorý je obľúbený medzi dievčatami 1. stupňa, rozvíjal ich tvorivosť, zručnosť, 

trpezlivosť a zmysel pre detail pri práci s rôznym materiálom. Okrem klasických pomôcok 

(výkresy, farebný a krepový papier) využívali aj prírodniny (listy, šišky), kreatívny materiál 

(priesvitný farebný papier, chlpaté drôtiky, drevené paličky, ozdôbky,...) a iné (drôtenky, 

plastové fľaše, sklenené zaváracie poháre, umelé kvety, ovsené vločky, drevené štipce na 

prádlo,...). Svoju tvorbu prezentovali na školských akciách i na nástenkách. 

Deti v rámci krúžku Hra na gitaru sa naučili držať gitaru, i zahrať prvé jednoduché akordy. 

Mali možnosť hrať jednoduchú pieseň a popritom si ju aj zaspievať. Pokročilí gitaristi sa učili 

zahrať aj barové akordy, ktoré sa nachádzajú vo viacerých piesňach. Na začiatku školského 

roka vystupovali pre seniorov. Počas celého školského roka sprevádzali spevom a hrou na 

gitaru sv. omše vo farskom kostole. Zúčastnili sa taktiež aj Jasličkovej pobožnosti a Dňa 

rodiny, kde vystupovali staršie i  mladšie deti, ktoré sa naučili hrať na gitaru podľa 

primeranosti ich veku a zručnostiam. Na speváckom krúžku sa deti naučili techniku spevu. 

Spev bol zväčša sprevádzaný gitarami, ale aj zvukovou nahrávkou. Vystupovali na rôznych 

kultúrnych podujatiach nielen v našej škole, ale aj mimo nej. Venovali sa nielen ľudovým 

piesňam, ale aj  detským, moderným i vážnej hudbe. 

Manželia Cehelskí viedli dramatický krúžok, na ktorom nacvičili s deťmi a odprezentovali dve 

divadelné predstavenia. S Jasličkovou slávnosťou, inšpirovanou Betlehemskými hrami od J. 

G. Tajovského, vystúpili nielen pre žiakov školy v Katolíckom dome, ale sa predstavili aj širšej 

verejnosti vo farnostiach Dolný Moštenec a Považská Bystrica-mesto. Teleráno je názov ich 

2. predstavenia, ktoré odohrali na Deň rodiny a zreprízovali na školskej akadémii. Deti na 

krúžku Počítačová grafika a technika sa naučili základy počítačovej grafiky, pochopili princíp 

tvorby vektorovej aj rastrovej grafiky, spracovania videosekvencíí, úpravy zvuku a 3D 

modelovania. Spoznali základné nastavenia pri fotografovaní a snímaní videa i formáty 

súborov pod akým sa ukladajú. V rámci príprav techniky pri dramatických, speváckych 

a iných produkciách v rámci akcií našej školy sa deti priučili zručnostiam súvisiacim 

s prípravou audio a svetelnej javiskovej produkcie,. Pochopili základy princípu zosilnenia 

zvuku a jeho distribúcie cez mixážny pult do reproduktorov. Pre deti z 1. stupňa bol otvorený 

krúžok Informatika, kde rozvíjali svoju počítačovú gramotnosť i tvorivosť pri práci 

v základných užívateľských programoch. 
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Deviataci sa pripravovali v rámci krúžkov Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo SJL na 

testovanie T9, ktoré sa uskutočnilo 5. apríla 2017 i na prijímacie skúšky na stredné školy. 

V Testovaní 9 obstáli veľmi dobre: ich priemer zo SJL je 71,5 % a z MAT 68,8 % 

(celoslovenský priemer je: 61,2% zo SJL a 56,4 % z MAT). V tomto školskom roku sme 

otvorili krúžky Hravá slovenčina a Hravá matematika, ktorých cieľom bolo pomáhať deťom 

pri prehlbovaní poznatkov z daných oblastí.  

Cieľom činnosti záujmového útvaru Francúzština hrou bolo hravou formou rozšíriť si slovnú 

zásobu prostredníctvom pesničiek, riekaniek, básničiek a rozprávok. V textoch bol použitý 

súčasný hovorový jazyk prispôsobený detskému vyjadrovaniu. Riekanky slúžili na nácvik 

správnej výslovnosti. Deti rady predvádzali minidialógy, ktoré sa učili naspamäť. Deti 

z krúžku Hráme sa so slovami si rozširovali slovnú zásobu, rozvíjali malebnosť vyjadrovania, 

predstavivosť i fantáziu. Zúčastňovali sa rôznych súťaží v prednese i v literárnej tvorbe, kde 

dosiahli viaceré pekné umiestnenia napr. V. Pavlík – 2. miesto a F. Harvánek – 3. miesto 

v celoslovenskom kole súťaže ...a Slovo bolo u Boha; v okresnom kole Hviezdoslavovho 

Kubína získali: M. Pavlík – 3. miesto - II. kat. poézia, F. Harvánek – 2. miesto - II. kat. próza, 

L. Ďurkovská – 2. miesto - III. kat. poézia, K. Cehelská – 1. miesto - I. kat. poézia, V. Pavlík 

– 1. miesto - I. kat. próza atď.  

Jazykový krúžok Angličtina interaktívne rozvíjal komunikačný potenciál prihlásených detí 

formou hier, piesní, rečňovaniek, pracovných listov zameraných zvlášť na slovnú zásobu. 

V jazykovom krúžku Angličtina olympionici sa deti systematicky pripravovali v oblasti 

gramatiky a slovnej zásoby s cieľom zúčastniť sa na predmetovej olympiáde cudzích jazykov, 

prípadne pokračovať v štúdiu na bilingválnej strednej škole. Okresného kola Olympiády 

z anglického jazyka sa zúčastnil v kategória 1B M. Minjarík a v kategórii 1A N. Doskočová, 

ktorá sa umiestnila na 3. mieste. Žiaci obidvoch záujmových útvarov spolupracovali i  pri 

lektorskom pobyte dvoch zahraničných študentov na našej škole od 13. 2. – 17. 2. 2017. 

Krúžok Zaberák, zameraný na rôzne druhy tancov, viedli manželia Hendrychovci. Taktiež 

vytvárali aktivity pre deti, ktoré navštevovali Herňu v  Pastoračnom centre. Krúžok Školská 

knižnica navštevovali deti z prvého i druhého stupňa. Vypožičať si mohli rôzne knižné tituly 

každú stredu v čase od 13.30 do 15.00 hod. alebo na požiadanie cez prestávky. V prvom 

polroku vybrané deti počas Dňa školských knižníc zorganizovali pre každý ročník čítačku, 

počas ktorej vždy vo dvojici čítali ukážku zo zaujímavej knihy. V marci bola vyhlásená súťaž 

o najkrajší literárny projekt. Ocenené boli 3 žiačky siedmeho ročníka: J. Pagáčová, D. 

Jurkemíková a M. Červencová. Najlepšou čitateľkou v tomto školskom roku bola siedmačka 

S. Facunová, ktorá prečítala 40 knižných titulov. Školský časopis vyšiel v školskom roku 

2016/2017 dvakrát. 

 

Vyhodnotenie činnosti ŠKD za školský rok 2016/2017 

V školskom roku 2016/2017 boli vytvorené tri oddelenia pod vedením dvoch kvalifikovaných 

vychovávateliek a v treťom oddelení si úväzok dopĺňala p. uč. Mgr. Renáta Rešová. 

I. odd. p. vychovávateľka BREZNIČANOVÁ Miroslava 20 detí  I. ročník 

II. odd. p. vychovávateľka PODSTRÁSKA Mária  21 detí II. ročník 

III. odd.  p. vychovávateľka Mgr. Rešová Renáta  32 detí III. a IV. ročník 
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Úväzok vychovávateliek:   Prevádzka ŠKD: 

Mária Podstráska: 27 hodín   Pondelok: 6:00 – 7:30 11:20 – 17:00 

Miroslava Brezničanová: 27 hodín  Utorok: 6:00 – 7:30 11:20 – 17:00 

Mgr. Renáta Rešová: 8 hodín   Streda:  6:00 – 7:30 11:20 – 17:00 

Štvrtok: 6:00 – 7:30 11:20 – 17:00 

Piatok:  6:00 – 7:30 11:20 – 17:00 

 

Školský klub detí (ŠKD) začína svoju činnosť  pred vyučovaním od 6:00 do 7:30. Toto  

špecifické oddelenie ranného ŠKD mali možnosť navštevovať aj deti, ktoré do ŠKD neboli 

prihlásené. Tento čas bol určený na pokojné a spoločenské hry v miestnosti, odpočinok 

a relaxáciu pred vyučovaním. Po vyučovaní bol ŠKD v prevádzke od 11:20 hod. do 17:00 hod.  

Mesačný poplatok za dieťa v ŠKD bol stanovený na 4€ mesačne. Peňažné prostriedky sa 

využívali na nákup pomôcok a hračiek do ŠKD. Poplatok za ŠKD sa platil na účet školy a to 

v období september – december 2016- 16€ a január – júl 2017 -24€. 

Tri deti boli v HN( hmotná núdza) a poplatok za ŠKD v šk. roku neuhrádzali: Marek Lippo, 

Ján Facuna a Samuel Chladný. 

Hlavný dôraz sme kládli na oddychovú,  relaxačnú a rekreačnú činnosť (pokojné hry, 

odpočinok na koberci pri relaxačnej hudbe, hádanky, hlavolamy, spoločné počúvanie, čítanie, 

rozhovor o vlastných zážitkoch detí, atď.). Deti mali možnosť ukázať svoju šikovnosť 

a zručnosť pri výdatnej rekreačnej činnosti, ktorá sa uskutočňovala prevažne na čerstvom 

vzduchu. Chlapci sa venovali väčšinou loptovým hrám. Dievčatá boli dobré v preskakovaní 

a podliezaní švihadla, ale i vo vybíjanej. Deti radi chodili i do prírody, na vychádzky okolo 

rieky, na Kalváriu, využívali hojdačky, pieskovisko a novovybudované ihrisko v areáli našej 

školy. 

Tematické oblasti vzdelávania sa striedali podľa harmonogramu ŠKD.  Deti mali možnosť 

predviesť svoju tvorivosť a šikovnosť pri vytváraní výrobkov z rôzneho materiálu a rôznych 

netradičných techník. Počas roka boli práce detí vystavované vo vitríne školy a na nástenkách 

v ŠKD. Cieľom výchovnej činnosti ŠKD v školskom roku bolo formovať deti po stránke 

náboženskej, rozumovej, mravnej, pracovnej, telesnej, prírodovednej, vôľovej a estetickej. 

Snažili sme sa o to, aby sa deti naučili šetriť si osobné veci, školské pomôcky a školské 

zariadenie. Viesť ich k vzájomnej úcte, k ochrane prírody, starostlivosti o zvieratá 

a udržiavaniu čistoty a prostredia, v ktorom žijú.  Učiť ich k pravde, kamarátstvu, súdržnosti 

a dobrým medziľudským vzťahom. Spoločne sme sa snažili nájsť správne riešenia v  

konfliktných situáciách, prekonávať nechuť k činnosti a pestovať si vytrvalosť a húževnatosť 

pri plnení úloh, byť ohľaduplný k mladším žiakom, mať úctu k dospelým a starým ľuďom. Ale 

hlavne vštepovať im zásady kresťanstva, viery, lásky a nádeje 

Počas roka boli pre deti pripravované rôzne aktivity, súťaže a kvízy, ktoré sa uskutočňovali 

v škole ale aj mimo školy: Návšteva školskej kaplnky, Jazda zručnosti na kolobežkách, 

Tvorivé dielne(gaštany a tekvice), Mini súťaže na školskom dvore, Návšteva cintorína 

a zapálenie sviečky nenarodeným deťom, Klubové vianoce , Tvorivé dielne k Vianociam, 

Sánkovačka, Vtáčie búdky, Karneval, Malé javiskové formy v kine Mier, EKO deň v ŠKD, 

návšteva Mestskej knižnice, Veľkonočné tvorivé dielne, návšteva výstavy veľkonočných 

vajíčok v Osvetovom stredisku, aktivity spojené s Dňom Zeme,  pri príležitosti Dňa 

otvorených dverí hasičov sme navštívili s deťmi toto zariadenie(deti mali možnosť vidieť 
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hasičské autá, techniku, mohli si vyskúšať, ako sa sedí v takom aute), Svet lega očami detí 

v CVČ, vítanie cyklistov so sklerózou multiplex- Od Tatier k Dunaju, Prírodovedný milionár 

v ŠKD, Tvorenie z farebného piesku. 

Tiché priestory KD ožili v noci z 3. na 4. júna. Škola sa hemžila deťmi, ktoré tu neboli 

náhodou. Rozhodli sa, že budú spať v škole celú noc a urobia si skúšku odvahy. V jej 

priestoroch sa po druhýkrát uskutočnilo zábavné podujatie  – NOC V ŠKD. Zažili sme kopec 

zábavy, vynikajúcu atmosféru, perfektnú opekačku, hľadanie pokladu, stratenej líšky, čítanie 

na dobrú noc, spoločné spanie v telocvični KD a spoločné raňajky. Už teraz sa tešíme na ďalší 

rok. 

Záujmové vzdelávanie v ŠKD nám veľmi narúša a sťažuje krúžková činnosť na škole, preto 

sa nedajú plánovať aktivity v takom rozsahu ako by sme si predstavovali. 

V oblasti vyučovania i správania sa detí sme pravidelne spolupracovali s triednymi učiteľmi. 

Pracovné výsledky, ktoré deti dosiahli boli dobré, pochvalou boli motivované, ale i správne 

odmeňované. 

 

c) Formy spolupráce 

 Rodičovské združenia 

 Konzultačný deň pre rodičov s výchovnou poradkyňou 

 Listy rodičom 

 Telefonáty rodičom 

 Žiacka knižka 

 Školský časopis 

 

Výbor Rady rodičovského spoločenstva  sa zišiel v minulom školskom roku štyrikrát. Na 

prvom zasadnutí sa volila nová Rada RS, rodičia riešili rozdelenie finančných prostriedkov pre 

potreby žiakov a školy. Na ďalších stretnutiach rodičia riešili problémy, ktoré  sa vyskytli 

počas školského roka. 

Rodičia sa tiež finančne podieľali na úrazovom poistení žiakov celej školy. 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi a ďalšími fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú: 

 spolupráca s Farským úradom v Považskej Bystrici a so zriaďovateľom 

 spolupráca s CVČ v meste 

 spolupráca s CPPaP pri riešení problémov detí a v rámci profesijnej orientácie 

 spolupráca s e-Rkom pri kultúrnych podujatiach 

 spolupráca s Mestskou knižnicou 

 spolupráca so zástupcami SŠ v rámci profesijnej orientácie 

 spolupráca s bývalými žiakmi školy 

 spolupráca s Rodičovskou radou a Radou školy 

 spolupráca so školami a materskými školami v meste 

 spolupráca s Vlastivedným múzeom 

 spolupráca s CŠ z Chorvátska – Šibenik  

 spolupráca so SZŠ 
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 spolupráca so SOŠ stavebnou 

 spolupráca s Považským osvetovým strediskom 

 spolupráca s firmou Megavaste – separácia odpadu  

 

 

 

 

V Považskej Bystrici 31.08.2017    ............................................................. 

         PaedDr. Eva Iliašová, r.š. 

 

 

 

 

Schválené v Žiline, dňa: .........................   ............................................................. 

                 Ing. Mgr. Miriam Janegová 

                     riaditeľka DŠU Žilina 

 

 


