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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok 2017/2018 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z. 

1. Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou 

Adresa školy č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou 

Telefón +421  0414391390 

E-mail zszborov@post.sk 

WWW stránka zszborov.edupage.org 

Zriaďovateľ  Obec Zborov nad Bystricou 

Vedúci zamestnanci školy 

 
Rada školy 

 Pozícia Titl., priezvisko, meno 

Predseda Mgr. Anna Jarabicová 

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Mária Backová 

    

Ostatní zamestnanci Jana Macurová 

    

zástupcovia rodičov Martina Kukučková 

  Jana Kubicová 

  Miroslava Valková 

  Ing. Katarína Plačková 

zástupca zriaďovateľa František Madaj 

  Milan Targoš 

  Milada Kováčová 

 Pozícia Priezvisko, meno Telefón   

Riaditeľ školy PaedDr. Milan Križan  0414391390   zszborov@post.sk 

Zástupkyňa RŠ pre ZŠ Mgr. Jana Harnasová  0414391390   zszborov@post.sk 

Zástupkyňa RŠ pre MŠ Bc. Marta Capeková  0414391487   zszborov@post.sk 

mailto:zszborov@post.sk


Základná škola s materskou školou 
023 03 Zborov nad Bystricou 

 

3 

 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ Mgr. Ingrid Šišková  1.stupeň ZŠ 
PK humanitné predmety Mgr. Mária Backová  SJL a ďalšie humanitné 

predmety 
PK prírodovedné predmety PaedDr. Jana Riečičiarová  MAT a ďalšie prírodovedné 

predmety 
PK cudzie jazyky Mgr. Andrea Pavelková  ANJ, OBV 
PK TSV Mgr. Soňa Kovalčíková  TEV, GEG 

2. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov základnej školy: 249 
Počet tried: 14 
 
Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 1 1 2 1 2 2 2 1 2 14 
počet žiakov 16 21 30 23 30 35 31 29 35 250 
z toho ŠVVP  0 1  0 2 3 2 5 2 1 16 
z toho v ŠKD  12 12  20 10   0 0  0  0  0  54 
           

 
Počet detí v materskej škole: 72 Počet žiakov CVČ: 243 
Počet tried: 3 Počet krúžkov: 26 
 
3. Údaje o počte 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 

Zapísaní žiaci ZŠ v školskom roku 2017/2018 

Počet zapísaných prvákov k 29.6.2018: 26 / 13 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 23 / 13 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / 0 
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Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 29.6.2018 

  Nižší 
ročník 

5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet 
žiakov 

0 0 0 0 0 35 35 

4. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o 
počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prijatých žiakov na SŠ v školskom roku 2017/2018: 
 

1. Gymnázium  Čadca: 2 žiačky 

2. SOŠ Krásno nad Kysucou:  3 žiaci 

3. Dopravná akadémia Žilina:  3 žiaci 

4. Obchodná akadémia Čadca : 1 žiačka  

5. SOŠ obchodu a služieb Čadca:  4 žiaci 

6. SŠ – SPŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto:  5 žiaci 

7. SOŠ technická Čadca: 3 žiaci 

8. SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto: 3 žiaci 

9. SOŠ stavebná Žilina: 1 žiak 

10. Stredná zdravot. škola Trnava: 2 žiačky 

11. Gymnázium Kysucké Nové Mesto: 1 žiačka 

12. Konzervatórium  Žilina: 1 žiačka 

13. SOŠ poľ. a sl. na vidieku Žilina: 2 žiačky 

14. PaSA Čadca: 1 žiačka 

15. Střední škola Kostka Vsetín: 1 žiačka 

16. SZŠ a VOŠZ Ostrava: 1 žiačka 

17. SZŠ Čadca: 1 žiačka 

 
 
 
Spolu: 35 žiakov z toho: 4  žiaci 3 – ročný odbor 

 29  žiakov 4 – ročný odbor 

 1 žiačka 5 – ročný odbor 

1 žiačka 6 – ročný odbor 
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5. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ-
1CJ 

ANJ-
2CJ 

BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE IFV INF 

1.A             1       

2.A             1       

3.A 1,2           1   1   

3.B 1,27           1   1   

4.A 1,61           1   1   

5.A 1,79   1,93 1,64   1,71 1     1 

5.B 1,5   1,81 1,69   1,06 1     1 

6.A 2,12   2,18 2,12 1,71 1,76 1     1 

6.B 1,95   1,84 1,84 1,68 1,37 1     1 

7.A 1,88   1,31 1 1,56 1,31 1 1,44   1 

7.B 2   1,53 1,27 1,6 1,53 1 1,4   1 

8.A 2,17   2,07 1,9 2,45 1,59   2,38   1 

9.A 2,19   1,25 1 2,06 1,44   1,69     

9.B 2,32   1,42 1,68 2,21 1,63   2,05     

 
 
 
 
 
 

Trieda MAT NBV NEJ-
1CJ 

NEJ-
2CJ 

OBN OBV PVC PRI PDA PVO SJL Spr 

1.A 1,06 1               1 1,19 1 

2.A 1,81 1               1 1,81 1 

3.A 1,53 1         1   1,67   1,87 1 

3.B 1,27 1         1   1,47   1,53 1 

4.A 1,74 1         1   1,52   2 1 

5.A 2,14 1                 2 1 

5.B 2 1                 2,25 1 

6.A 2,59 1       1,29         2,24 1 

6.B 2,37 1       1,37         2,68 1 

7.A 2,44 1   1,19   1,38         2,63 1 

7.B 2,67 1   1,33   1,4         2,8 1 

8.A 2,86 1   1,97   1,28         2,55 1 

9.A 2 1   1,63   1         2,25 1 

9.B 2,47 1   1,74   1,21         2,68 1 
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Trieda THD TSV TEV VLA VUM VYV 

1.A   1   1 

2.A   1   1 

3.A   1 1,47  1 

3.B   1 1,13  1 

4.A   1 1,57  1 

5.A 1 1    1 

5.B 1 1    1 

6.A 1 1    1 

6.B 1 1    1 

7.A 1 1    1 

7.B 1 1    1 

8.A  1     

9.A  1   1  

9.B  1   1  

 

 

Prospech žiakov 

 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 16 16 0 0 

2.A 21 21 0 0 

3.A 15 15 0 0 

3.B 15 15 0 0 

4.A 23 23 0 0 

5.A 14 14 0 0 

5.B 16 16 0 0 

6.A 16 16 0 0 

6.B 19 19 0 0 

7.A 16 16 0 0 

7.B 15 15 0 0 

8.A 29 29 0 0 

9.A 16 16 0 0 

9.B 19 19 0 0 
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Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. 
hod. 

Zam. 
na 

žiaka 

Ospravedlnené Ospr. 
na 

žiaka 

Neospravedlnené Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 16 1036 64,75 1036 64,75 0 0,00 

2.A 21 1336 63,62 1336 63,62 0 0,00 

3.A 15 994 66,27 994 66,27 0 0,00 

3.B 15 946 63,07 946 63,07 0 0,00 

4.A 23 1744 75,83 1744 75,83 0 0,00 

5.A 14 707 50,50 707 50,50 0 0,00 

5.B 16 1389 86,81 1389 86,81 0 0,00 

6.A 16 1651 97,12 1651 97,12 0 0,00 

6.B 19 1446 76,11 1446 76,11 0 0,00 

7.A 16 1695 105,94 1695 105,94 0 0,00 

7.B 15 1197 79,80 1197 79,80 0 0,00 

8.A 29 3074 106,00 3074 106,00 0 0,00 

9.A 16 1666 104,13 1666 104,13 0 0,00 

9.B 19 1883 99,11 1883 99,11 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 5  30  59,1  62,8 

    

Monitor MAT 5  30  68,6  64,7 

    

Monitor SJL 9 35 55,7 63,0 

    

Monitor MAT 9 35 50,9 55,9 

6. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Na prvom stupni sme postupovali v 1. ,2. a 3. ročníku podľa iŠkVP a vo 4. ročníku podľa 

pôvodného ŠkVP. Disponibilné hodiny sme na I. stupni využili na posilnenie pre nasledovné 

predmety Matematika a práce s informáciami, Prvouka, Jazyk a komunikácia, Telesná a 

športová výchova.  

Na II. stupni sme postupovali podľa iŠkVP v 5.,6., 7. ročníku a podľa pôvodného ŠkVP v 8. až 9. 

ročníku. Disponibilné hodiny sme využili na posilnenie pre nasledovné predmety Slovenský 

jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Dejepis, Biológia, Informatika, Geografia. 
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Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2 011 Z. z. podľa 

podmienok školy. Delíme náboženskú výchovu, Informatiku a cudzie jazyky. 

Pri hodnotení žiakov sme postupovali v zmysle metodického pokynu č. 22/2011 a na základe 

rozhodnutia pedagogickej rady sme hodnotili slovne výchovné premety. 

Odbory a učebné plány 

Učebný 
variant 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v 
ročníku 

1 1 2 1 2 2 2 1 2 14 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. 
integrovaných 

Nultého ročníka  0 0   0 

Prvého ročníka  1  16  0 

Bežných tried  13  234  16 

Špeciálnych 
tried 

 0 0  0  

Pre nadaných  0  0  0 

Spolu  14  250  16 

7. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

Pedagogickí zamestnanci 

 

Poradové 
číslo 

Úsek Počet pedagogických 
zamestnancov 

1 Materská škola 6 

2 Základná škola 22 

3 Školský klub 2 

   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
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Učiteľov ZŠ  0  21  21 

Učiteľov MŠ 0 6 6 

Vychovávateľov  0  2  2 

Pedagogický asistent  0  1  1 

Spolu  0  30 30 

8. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov v školskom roku 2017/2018 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

I. atestácia 4  0 

II. atestácia  13  0 

Funkčné vzdelávanie 0 1 

Aktualizačné vzdelávanie 0 4 

Špecializačné kvalifikačné 0 0 

Prípravné na I. atestáciu 0 2 

   

   

   

9. Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Pre žiakov našej školy sme zorganizovali v školskom roku 2017/2018 množstvo zaujímavých 

aktivít a svojou bohatou činnosťou sa prezentovali i na verejnosti. 

 
Metodicko-odborný rast učiteľov MZ 

 

     Výrazným pozitívom učiteľov 1.stupňa je zrozumiteľné sprístupňovanie nových poznatkov 

žiakom a priebežné uplatňovanie pozitívnej motivácie, čo zvyšuje záujem žiakov o učenie, ich 

aktívne ústne i výtvarné vyjadrovanie sa. Názornosť a využitie učebných pomôcok 

prispôsobených vzdelávacej úrovni a možnostiam žiakov veľkou mierou napomáhali rozvoju 

ich poznávacích a učebných kompetencií. Vyučujúci zohľadňovali vzdelávacie potreby 

jednotlivcov rešpektovaním učebného a pracovného tempa, individuálnym prístupom, v 

prípade potreby doplňujúcim výkladom. Poznatky im sprístupňovali zrozumiteľným 

spôsobom, v logickom slede s dôrazom na vytváranie správnych predstáv. 
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Stručný prehľad aktivít MŠ: 

 

V MŠ Zborov nad Bystricou sme pracovali s deťmi v 3 triedach, z čoho boli všetky tri 

triedy s celodennou  prevádzkou. O deti sa v MŠ staralo 6 kvalifikovaných učiteliek. 

V septembri nastúpilo 25 detí do triedy predškolákov, 26 detí do strednej triedy a 22 detí do 

vekovej skupiny 3- 4 ročných detí. 

V školskom roku 2017/2018 sme v materskej škole pracovali podľa aktuálneho štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

                                                                                 

 Je rozpracovaný do 7 vzdelávacích oblastí a tie sa následne delia na podoblasti.   

Úlohy v nich sú koncipované do obsahových a výkonových štandardov, ktoré sú zamerané na 

všestranný rozvoj detskej osobnosti s ohľadom na ich schopnosti a možnosti.  Veľkú úlohu 

zohráva osobnosť učiteľky, jej profesionalita a kompetentnosť, ktorú uplatňuje v edukačnom 

procese a je tvorcom výchovno- vzdelávacej činnosti v triede, za ktorú je zodpovedná. 

 

Náš školský vzdelávací program zohľadňuje  aj  regionálne možnosti a je zameraný na rozvoj 

ľudových tradícií a povedomia detí o svojej obci a zvykoch predkov.   

Aj  v tomto školskom roku sme aktívne spolupracovali so základnou školou. Predškoláci 

navštevovali telocvičňu, triedu prvákov. Zúčastňovali sme sa na spoločných akciách, aj na 

podujatiach obce.                                 

  

Do základnej školy postúpilo 21 deti, 2 deti majú odklad na žiadosť rodičov, so súhlasom 

kompetentných orgánov. Jedno dieťa bolo na odporúčanie PP poradne preradené do 

špeciálnej školy.  

 

 

 

 

Oblasť zvyšovania odbornej pripravenosti zamestnancov 
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Zvyšovanie odbornosti a sledovanie nových trendov  je súčasťou našej práce. To sa 

prejavuje v každodennej práci s deťmi, v prístupe k deťom, vo vytváraní príjemnej atmosféry 

v MŠ,  v riešení problémov. Svoju odbornosť sme zvyšovali nielen štúdiom rôznych odborných 

časopisov, ale aj vzájomnými hospitáciami, účasťou na metodických podujatiach. Taktiež sme 

sa zúčastňovali na školeniach, ktoré organizovalo Metodické centrum. 

Zástupkyňa Bc. Marta Capeková vykonala 1. atestačnú skúšku. Pani učiteľka Jarmila Kováčová 

sa prihlásila na predatestačné vzdelávanie na vykonanie 1. atestačnej skúšky. 

 

Oblasť úrovne kontroly a riadenia 

 

Vnútroškolskú kontrolu zabezpečovala zástupkyňa pre MŠ formou hospitácií, 

konzultácií a odborných debát v rámci kolektívu. Pravidelne sa konali pedagogické 

i prevádzkové porady, triedne  a plenárne zasadnutia rady rodičov. Kontrolu zo strany právneho 

subjektu vykonával pán riaditeľ, ktorý kontroloval úroveň pedagogického procesu a tiež 

vedenie materskej školy zástupkyňou. Aby mali možnosť skontrolovať prácu učiteliek aj rodičia, 

poskytli sme im túto možnosť formou dňa otvorených dverí. Ďalej sme poskytovali  

fotodokumentáciu z akcií, ktoré sa konali v MŠ na internetovú stránku našej školy a do miestnej 

televízie. 

Metodické združenie plnilo taktiež funkciu kontrolného a poradného orgánu školy.  

                                           

Oblasť materiálno technických podmienok 

 

Pred začiatkom školského roka 2017 – 2018 bolo potrebné vyčistiť priestory  

trojtriednej  MŠ. Aktívnym prístupom kolektívu učiteliek MŠ a zamestnancov školy sa nám 

podarilo pripraviť interiér materskej školy a vonkajšie priestory. 

 

 

 

 

Hodnotenie výchovy a vzdelávania v jednotlivých skupinách 
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V malej triede pani učiteľky prispôsobovali výkonové štandardy veku detí, ich 

psychomotorickým  a kognitívnym schopnostiam. Využívali pri svojej práci rôzne zdroje: DVD, 

encyklopédie, časopisy, internet. Navštevovali telocvičňu. Deti si úlohy osvojili na veku 

primeranej úrovni. 

 

V triede stredných detí boli úlohy taktiež zvládnuté na úrovni 4 – 5 ročných detí. Čiastočné  

problémy sa vyskytli v jazykovej oblasti u dvoch deti, z ktorých sa jedno vyjadruje  

nezrozumiteľne a u ďalšieho problémy čiastočne pretrvávajú. Na odporučenie pani učiteľky 

matky navštívili logopedickú poradňu a výsledky sa prejavili vo vyjadrovaní deti. 

 

V triede predškolákov deti okrem úloh zaradených v školskom vzdelávacom programe „Dráčik 

Šikuliačik“ plnili aktívne aj úlohy, ktoré nám vyplývali zo spolupráce so základnou školou . Deti 

si osvojili všetky kompetencie potrebné na vstup do ZŠ a 21 deti nastúpilo do 1. ročníka ZŠ. 

Nakoľko dvaja rodičia požiadali o odklad školskej dochádzky pre svoje dieťa a následne po 

vyjadrení sa kompetentných orgánov, bol 2 deťom aj udelený odklad povinnej školskej 

dochádzky, jedno dieťa bolo na odporúčanie PP poradne preradené do špeciálnej školy. 

Slabé stránky MŠ 

 

o nedostatok priestorov pre MŠ z hľadiska psycho-hygienických zásad na realizáciu 

výchovného programu 

o nízka kapacita ihriska (rozšíriť preliezačky, hojdačky) 

Silné stránky MŠ 

o kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov MŠ 

o kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov MŠ 

o otvorenosť, humánnosť v komunikácii medzi rodičmi a pedagogickými pracovníkmi, 

vedením školy 

o kvalitná práca učiteľov MŠ 

o prezentácia školy na verejnosti 

o fungujúce občianske združenie pre rozvoj ZŠ s MŠ 

Akcie, ktoré sa v MŠ organizovali počas školského roka 2017 – 2018 

 



Základná škola s materskou školou 
023 03 Zborov nad Bystricou 

 

13 

 

o tvorenie z jesenných plodov záhrad 

o šarkaniáda 

o jesenná turistická vychádzka 

o divadelné predstavenia v materskej škole 

o hudobné predstavenie - Simsala 

o kŕmenie vtáčkov v zimnom období 

o zimný športový deň 

o pečenie medovníčkov 

o vianočná besiedka 

o karneval 

o súťaž v speve ľudových piesní 

o vynášanie Moreny 

o práca s netradičným materiálom ( vaječné škrupinky, pletenie korbáčov) 

o stavanie a váľanie mája 

o besiedka ku Dňu matiek a otcov 

o návšteva mobilného planetária 

o výstava tabla predškolákov v obci 

o účasť na výstave technických hračiek 

o beseda s ochranárom prírody 

o športovo náučné dopoludnie so združením K-7 psovodi a záchranári SR 

o grilovačka 

o rozlúčka so škôlkou a predškolákmi 

 

Stručný prehľad aktivít 1. stupňa: 

 

Ako využiť tieto podmienky na zábavu aj učenie si vyskúšali žiaci 1. stupňa, keď sa vybrali do 

blízkeho okolia cyklotrasy a priľahlého lesa vyskúšať si svoje zručnosti a nápady pri využití 

prírodného materiálu priamo v prírode v akcii pod názvom Umenie v prírode.  

Len ťažko sa dalo tušiť, ako sa popasujú deti s touto úlohou. Po počiatočnom váhaní, čo a ako 

vytvoriť, sa deti s pomocou pani učiteliek Pavlíkovej, Šiškovej, Grigovej a Targošovej pustili do 

práce. Listy, konáriky, kamienky, mach sa stali ich nástrojmi na vytvorenie veľmi zaujímavých, 
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ale aj náročných umeleckých prírodných diel. Každoročne sa začiatkom školského roka 

organizuje v našej škole  Deň športu. Tohto roku sa Deň športu uskutočnil v pondelok 2. 

októbra. 

Žiaci 3.B triede sa v mesiaci október na hodinách prírodovedy zamerali na boj proti obezite 

súťažou o Naj zeleninový, či ovocný šalát. Akcia bola zameraná na napĺňanie Národného 

programu prevencie obezity /NPPO/. Keďže medzi hlavné ciele Národného programu 

prevencie obezity patrí - zabrániť vzniku nadmernej hmotnosti a obezity u detí - propagáciou 

zdravej výživy 

Dňa 15.11. sa žiaci 4.A zúčastnili prírodovednej súťaže v CVČ Čadca pod názvom „Naše huby“.  

Na konci novembra / dňa 30. 11. 2017/ sa  uskutočnil už deviaty ročník súťaže Všetkovedko, 

aby rozpútal veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Súťažilo sa v Tento rok 

bojovalo v súťaži 20 470 detí.  Titul Všetkovedko získalo 6051 z nich. Z našej školy sa medzi 

najúspešnejších zaradili a titul Všetkovedko získali žiaci: 

Juraj Masaryk z 2.A triedy 3.miesto / spolu so 150 žiakmi Slovenska/ 

Sára Masariková z 3.A triedy 4.miesto / spolu so 44 žiakmi Slovenska/ 

Vladimír Zuzčák z 5.B triedy 15.miesto     / spolu so 76 žiakmi Slovenska/ 

Laura Privarová zo 4.A triedy 48. miesto / spolu so 175 žiakmi Slovenska/ 

Dňa 1.12. 2017 boli žiaci 4. ročníka s p. uč. Kormancovou potešiť dôchodcov v domove 

dôchodcov Harmónia. Predstavili sa pásmom ľudových piesní sprevádzaných heligónkou.     

Žiaci z 3. B triedy sa zapojili 7.12. do internetovej výtvarnej súťaže KMČ Albatros pod názvom 

Namaľuj si svojho tigra. Súťaž bola založená na počte laikov, no i keď sme nevyhrali pre nás 

sú naši tigríci najkrajší. 

 

Dňa 22.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo Posedenie pri jedličke. Žiaci 1. stupňa sa 

predviedli krásnym programom. Našu slávnosť otvorila školská hudobná skupina School band, 

ktorú tvoria p. riaditeľ Križan, p. zástupkyňa Harnasová, p. učiteľka Šišková, Irenka 

Zárodňanská s dcérou Alžbetkou. Zahrali a zaspievali nám krásne vianočné piesne a koledy. 

Celú slávnosť moderovali a usporiadali žiaci 2.A. 

P. uč. Pavlíková si spolu s deťmi – 19.12.  vytvorili Vianočný stromček želaní, na ktorí si žiaci 

2. a 3. roč. pripli list s tajným želaním. Hračky ,ktorých sa  deti dobrovoľne vzdali sme  darovali  

detskej lekárke do Krásna nad Kysucou. 
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V prvý februárový deň sa konal ENVIROKARNEVAL. Jeho cieľom bolo upozorniť na dôležitosť 

ochrany našej prírody. Veď nie všetko musí končiť v smetnom koši a odpadky sa dajú 

recyklovať na krásne veci, ktoré nás potešia. Nápady boli veľmi tvorivé a masky veľmi 

vydarené.  

19.2. sme prijali pozvanie k účasti v 46. ročníku Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy 

Lidice 2018. Výstava bola založená v roku 1967 k ucteniu pamiatky detí z českej obce Lidice 

zavraždených v roku 1942 nemeckými nacistami a všetkých ďalších detských obetí vojen. 

Z našej školy bolo vystavených 19 prác – 18 2D a 1 fotografia v téme VODA /nad zlato/ 

vytvorených pod vedením učiteliek Pavlíkovej a Šiškovej. 

1. marca sa uskutočnilo školské kolo vo vybíjanej žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Najviac 

sa darilo tímu 3. B. 

Keďže kniha má v marci svoj sviatok – zorganizovali sme na 1.stupni našej školy vo vedľajšej 

budove ( 1.A a 3.B) dňa 9.3.  Zábavné dopoludnie s knihou. Aj v dnešnej dobe je potrebné deti 

naučiť, že je dôležité, aby uprednostnili klasické knihy pred počítačom, či televízorom. 

Do výtvarnej súťaže Vták roka. Z našej školy sa zapojila do výtvarnej súťaže trieda 3.B, ktorí 

venovali  svoj čas nielen výtvarnému spracovaniu, ale spoznaniu tohto užitočného a 

zaujímavého vtáčieho druhu. 

Už druhý krát sme na našej škole zorganizovali podujatie s názvom Vedecká hračka. Celý 

týždeň od 12. marca do 16. marca si žiaci nielen základnej školy ale aj naši najmenší z materskej 

škôlky mohli vyskúšať takmer sto hračiek, ktoré jednoduchým spôsobom vysvetľovali rôzne 

prírodovedné zákonitosti. Na našej škole organizujeme viacero čitateľských súťaží, no najviac 

sa osvedčila súťaž Čitateľský maratón. Každoročne sa k nej vraciame a sme veľmi radi, že i 

tento rok dňa 20.-21.3.2018 sa zúčastnilo z 1.stupňa spolu 36 najúspešnejších čitateľov z tried. 

Tohtoroční výhercovia sú: 

Kategória 1.ročník ZŠ – Matúš Murgaš 1.miesto, Scarlett Šlapková 2.miesto, Olívia  Šusteková 

3. miesto 

Kategória 2.ročník ZŠ – Samuel Zuzčák 1.miesto, Viktória Čimborová 2.miesto, Emma 

Jedináková 3.miesto 

Kategória 3. ročník ZŠ – Danuela Hauslerová 1.miesto, Sára Masariková 2.miesto, Viktória 

Petreková 3.miesto 
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Kategória 4.ročník ZŠ – Lucia Jantošová 1.miesto, Soňa Podoláková 2.miesto, Alžbeta Fojtíková 

3.miesto. Výhercom gratulujeme a všetkým zúčastneným prajeme do života veľa čitateľských 

zážitkov. 

V utorok 10.4.2018 sa na našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka. 

Vo štvrtok 19. apríla 2018 navštívili žiaci 3.A triedy s pani učiteľkou Pavlíkovou Zariadenie pre 

seniorov v obci. Zámerom návštevy bolo spríjemniť seniorom dopoludnie ukážkou telesných 

cvičení na uvoľnenie svalstva horných a dolných končatín.     Už tradične si 22. apríla 

pripomíname Deň Zeme. Aj na našej škole sa snažíme viesť našich žiakov k tomu aby si svoje 

životné prostredie chránili.  

Odmenou za ich námahu bol krajší pohľad na okolie zbavené rôznych druhov odpadu a 

výborný guláš, ktorý im pripravili pracovníci obecného úradu. 

Dňa 25.4. sme v škole už druhýkrát zorganizovali súťaž v speve ľudovej piesne. Žiaci 1. až 7. 

ročníka predviedli svoje spevácke umenie. Speváckou súťažou  sprevádzali minuloroční víťazi 

Martin Masaryk a Simonka Halvoníkova. Program zorganizovali Mgr. Gertrúda Kormancová a 

Mgr. Mária Backová.  

Víťazi súťaže - prvý stupeň: 

1. Samuel Pagáč, 

2. Andrea Horáková, 

3. Katarína Podoláková, 

4. Lucia Jantošová, 

Cena detskej poroty – Šimon Šarlák. 

V Zborove nad Bystricou bol 30.apríl 2018 výnimočný deň, pretože všetci prvostupniari aj s 

pani učiteľkami sa preniesli v čase a zažili Noc v Stredoveku. Rozdelili sa na farebné skupiny a 

vyrobili vlastný erb a vlajku. Nechýbali stredoveké čítanky, mešce na peniaze, či zbrane. Na 

nádvorí nás privítal rytier - kráľ Križanovský . V telocvični sa zrazu objavili skupina Talis – spolok 

sv. Šebastiána, ktorí nám ukázali mnoho zaujímavých zbraní, oblečenia i stredoveké kreslené 

listiny. Naučili nás šermovať a za všetky splnené úlohy našich žiakov nakoniec pán kráľ pasoval 

za ozajstných rytierov.  

Od 28. 5. 2017 do 1. 6. 2018 strávilo v Škole v prírode 21 štvrtákov v penzióne Pohoda v  obci 

Vrícko. Keďže penzión má ideálnu polohu pre organizovanie rôznych výletov a túr po okolí – 

žiaci spolu s animátorkami Natálkou a Martinkou spoznávali Kľačanský vodopád, vrch Kľak, 
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zrúcaninu hradu Zniev, či Kalváriu. Deti mali taktiež možnosť zastrieľať si v laserovej strelnici. 

Animátorky ich odmeňovali krásnymi cenami, ktorým sa deti veľmi potešili.  

1.jún – Deň detí. Tento rok sme sa rozhodli pre šport a pohyb, ktorého nikdy nie je dosť. 

Usporiadali sme pre deti 2.A, 3.A a 3.B 1.ročník Olympijského dňa. Deti súťažili v troch 

disciplínach a dali do toho všetko. Dňa 5.6. sme sa triedy 2.A, 3.A a 3.B zúčastnili výletu na 

hrad Strečno a splavovanie Váhu na pltiach.  Na hrade nám pani sprievodkyňa pútavo 

vyrozprávala o období stredoveku. Potom navštívili stredovekú dedinu Paseka v podhradí. 

Ďalšou časťou výletu bolo splavovanie Váhu na pltiach. 7,5 km trasa trvala 70 minút. 

Mandaly pre dôchodcov 7.6. - Preto sme sa rozhodli využiť  posolstvo spolupatričnosti a lásky 

k ľuďom práve pomocou nich. Žiaci 3.B pomocou kreslenia mandál spríjemnili všedný deň 

našim dôchodcom v zariadení pre seniorov v Zborove nad Bystricou. 

Stručný prehľad aktivít 2. stupňa: 

Komparo, testovanie piatakov  

Pre porovnanie uvádzame i výsledky z minulého školského roka. V tomto školskom roku 

zaznamenávame mierny nárast percentuálnej úspešnosti riešenia testov z matematiky pri 

testovaní piatakov a 9.A triedy formou Kompara. 9.B trieda napísala Komparo s nižšou 

úspešnosťou v porovnaní s úspešnosťou testovania v SR (o 6,8 %). V tomto školskom roku 

výsledky testovania piatakov uvádzajú 3,9 % nárast priemernej úspešnosti našej školy oproti 

národnému priemeru, v minulom školskom roku sme zaznamenali 2,9 % pokles priemernej 

úspešnosti našej školy. Priemerná úspešnosť školy v testovaní deviatakov z matematiky 

formou Kompara sa nachádza mierne pod národný priemer (o 1,7 %). 

 

Komparo - testovanie žiakov 9. ročníka 

Na testovaní z matematiky sa dňa 16.novembra 2017 zúčastnilo 35 žiakov. Priemerná 

úspešnosť všetkých testovaných žiakov z matematiky v SR: 49,4 % (v minulom roku 59,7 %) 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy z matematiky: 47,7 % (v 

minulom roku 59,8 %) 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov z matematiky triedy 9.A: 53,8 % (v minulom 

roku 60,5 %) 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov z matematiky triedy 9.B: 42,6 % (v minulom 

roku 59,5 %) 
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Testovanie 5 - 2017 

Priemerná úspešnosť školy: 68,6 % (v minulom roku 59,4 %) 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer: 64,7 % (v minulom roku 62,3 %) 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 3,9 % (v minulom roku - 2,9 

%). 

S vysokou percentuálnou úspešnosťou napísali test z matematiky žiaci: Martášek, Zuzčák - 

93,3 %.  

Testovanie 9 – 2018 

Priemerná úspešnosť školy: 50,9 % (v minulom školskom roku 55,2 %) 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer: 55,9 % (v minulom školskom roku 56,4 %) 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: - 5,0 % (v minulom školskom 

roku - 1,2 %) 

S vysokou percentuálnou úspešnosťou napísali test z matematiky žiaci:  

95 % - Potočárová, 90 % - Jakubec, 85 % - Kolembusová, Masariková. 

Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády, MO 
         Úspešní riešitelia školského kola (7 žiakov ) postúpili do okresného kola Pytagoriády. 

V okresnom kole Pytagoriády sme mali dvoch úspešných riešiteľov. 

          Výsledky okresného kola žiakov našej školy prvého a druhého stupňa sú: 

4.ročník- Braňo Kubeň, získal 8 bodov, neúspešný riešiteľ, 

5.ročník - Vladimír Zuščák, získal 22 bodov, úspešný riešiteľ, umiestnil sa na 5.až 8.mieste,  

Sandra Koščálová, získala 18 bodov, úspešná riešiteľka, umiestnila sa na 27.až 34.mieste,  

Miriam Kučeríková, získala 9 bodov, neúspešná riešiteľka,  

Marek Jantoš, získal 9 bodov, neúspešný riešiteľ,  

7.ročník 

Adela Koščaliková, získala 2 body, neúspešná riešiteľka,  

8.ročník 

Štefan Pagáč, nezúčastnil sa okresného kola zo zdravotných dôvodov. 

Okresného kola olympiády z chémie a biológie sa naši žiaci nezúčastnili. Na škole prebehla 

príprava na okresné kolo chemickej olympiády. Tri žiačky z 9.A a 9.B triedy Jurinová, 

Rovňaníková, Potočárová absolvovali domáce a školské kolo chemickej olympiády. Do 

okresného kola nepostúpili, pretože sa báli robiť pokusy bez pomoci učiteľky. 
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Matematickú olympiádu riešili iba piataci. V okresnom kole skončili na posledných miestach. 

Okresné kolo olympiády sa uskutočnilo 24.januára 2018. Žiaci z ostatných ročníkov sa 

nezapojili ani do školského kola olympiády. 

27. – 28.miesto, Vanesa Kučáková, ZŠ Zborov nad Bystricou, 2 body  M.A.Karimová,  

27. – 28.miesto, Sandra Košťalová, ZŠ Zborov nad Bystricou, 2 body  M.A.Karimová,  

29.miesto, Jakub Čimbora, ZŠ Zborov nad Bystricou, 0 bodov,  M.A.Karimová. 

          19. marca 2018 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan. Z druhého stupňa sa prihlásili 

dve žiačky zo 7.A triedy Laurika Riečičiarová a Daniela Šimášková. Z 5.A a z 5.B triedy 

Horáková, Čimbora, Koščalik, Kučáková, Martášek, Zuzčák. Z týchto žiakov dosiahol najvyššiu 

percentuálnu úspešnosť Martášek (70 %).  

         IQ olympiáda je určená žiakom druhého stupňa základných škôl(5. až 9. ročník) a 

príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma - kvarta), ktorí majú hlavu na svojom 

mieste a chcú  si porovnať svoje sily s ostatnými z celého kraja. Školské kolo sa rieši on-line – 

súťažiaci môžu úlohy riešiť v škole, doma, v knižniciach, skrátka kdekoľvek, kde sa pripoja na 

internet. Najúspešnejším riešiteľom na našej škole bol Samuel Mikoláš z 9.A triedy. 

V stredu 15.11.2017 sa v CVČ Čadca uskutočnilo okresné kolo súťaže Naše huby. Za našu školu 

sa tejto súťaže zúčastnili žiaci Jedinák, Zuzčák z 5.B triedy pod vedením p. uč. Nečedovej. 

Úlohou súťažiacich bolo spoznávať huby podľa farebnej predlohy a napísať test. Žiaci sa 

nezaradili medzi úspešných riešiteľov. 

SOŠ technická Čadca bola miestom , kde sa 30.11. 2017 uskutočnila súťaž           Okresného 

kola Technickej olympiády. Úspešným riešiteľom  v uvedenej kategórii sa stáva súťažiaci, 

ktorý dosiahne minimálne 70 bodov. Umiestnenie našich žiakov je nasledovné: 

6.miesto získala Timea Kameniščáková s počtom bodov 55,5, 

12.miesto  získal Samuel Michalec s počtom bodov 40 (náhradník). 

Dňa 18.5. 2018 sa uskutočnila súťaž Mladý záchranár CO v Rakovej pod Hríbom. Poslaním 

súťaže pre žiakov II. stupňa ZŠ je overiť si teoretické vedomosti učiva „Ochrana života a 

zdravia“ praktickými zručnosťami. Súťažiaci  musia zvládnuť celú trať s preukázaním dobrej 

telesnej zdatnosti, byť teoreticky pripravení  a preukázať praktické návyky, nesmie chýbať 

zanietenosť, odvaha a chuť dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Súťažilo 14 družstiev, naši ôsmaci 

( Pagáč, Margušová, Prívarčáková, Koňuch)  získali 7. miesto s počtom 547 bodov a prvé 
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družstvo malo 560 bodov stratili sme body  hlavne v streľbách. Pozitívne hodnotíme fakt, že 

žiaci mali najlepšie napísané testy CO zo všetkých družstiev. 

Súťaž Lesy deťom sa uskutočnila v areáli Kaštieľa pod Oščadnicou súťažili žiaci 5.B triedy 

(Zuščák, Mosor, Kučeríková, Jedinák M.). Žiaci poznávajú lesné rastliny, podľa konárikov určujú 

lesné stromy, lesné zvieratá a ich stopy, orientujú sa v teréne podľa topografických máp, 

pracujú s buzolou a z praktickej časti, kde strieľajú zo vzduchoviek a prekonávajú trať na 

chodúľoch. 

1.februára 2018 sa na našej škole uskutočnil Enviro-karneval. Žiaci súťažili v dvoch 

kategóriach.  Najlepší enviro-výrobok a najlepšia enviro-maska  ( pripravená z odpadového 

materiálu). Naši žiaci takto dali druhú šancu veciam, ktoré by inak skončili  v odpadkovom koši. 

Pri praktických činnostiach s ním žiak spoznáva jeho vlastnosti a na základe ich poznania 

zvažuje jeho použitie v bežnom živote. Žiaci si pripravili veľké množstvo výrobkov a masiek. 

Mnoho skvelých nápadov bolo odmenených potleskom a cenami.  

Žiaci na druhom stupni absolvovali besedu o včielkach. Získali veľa praktických a cenných rád 

ako sa starať o včelstvo, prečo sú pre nás život tak významné. 

Dňa 2.marca 2018 sa na škole uskutočnila chemická show. Pre žiakov to bolo veľmi 

zaujímavé podujatie. Počas chemickej show mali žiaci možnosť vidieť ukážky efektov a reakcií 

pomocou skutočných chemikálií. Praktické ukážky umožňujú deťom ľahšie pochopiť učivo 

a získať trochu iný pohľad na tento predmet.  

Od 12. marca do 16. marca 2018 výstavu pod názvom Vedecká hračka. Takmer sto hračiek a 

neškolských fyzikálnych experimentov s jednoduchými prehľadnými opismi bolo sústredených 

do putovnej výstavy "VEDECKÁ HRAČKA V ŠKOLE". Poďakovanie patrí p. B. Poubišovej, ktorá 

nám na týždeň uvedené exponáty poskytla. Pre prezentáciu fungovania hračiek využívajúcich 

prírodné zákonitosti boli zaškolení žiaci: Macura, Válek, Pagáč, Jakubec. Výstava prekvapila 

žiakov, ako ľahko sa dajú pri hre pochopiť taje fyziky.  

Deň Zeme si pripomíname 22.apríla, vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného 

prostredia. V piatok 20. apríla sme klasické vyučovanie vymenili za starostlivosť o prírodu v 

okolí našej školy a v našej obci. Žiaci vyzbierali množstvo odpadu či už to boli plastové fľaše, 

plechovky, staré vedrá, obaly zo sladkostí a pod. Odmenou za ich námahu bol krajší pohľad na 

okolie zbavené rôznych druhov odpadu. 



Základná škola s materskou školou 
023 03 Zborov nad Bystricou 

 

21 

 

2.mája 2018 sme zažili  hravou a zábavnou formou  vzdelávanie v oblasti astronómie 

a prírodných vied v mobilnom planetáriu, ktoré  ponúka sférické premietanie vzdelávacích 

filmov tzv. fulldome show  o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole. Mobilné planetárium 

sa ukázalo ako vynikajúca didaktická pomôcka, pomocou ktorého bola žiakom 

demonštrovaná  hviezdna obloha, lety do vesmíru či trebárs krajina na Marse. 25.10. p. uč. 

Mosorová zorganizovala pre dievčatá 7. roč.v rámci predmetu BIO-   Besedu s názvom – Čas 

premien. 

Žiaci 8. a 9. ročníka v tomto školskom roku navštívili koncentračný tábor v Osvienčime, žiaci 

9. ročníka a 7. ročníka navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Na hodinách dejepisu, 

náboženskej výchovy, slovenského jazyka a literatúry (Krvavé sonety, Práva človeka, 

Norimberský proces, Väzni svedomia, Otroctvo v minulosti a dnes, Ľudskosť a tolerancia, 

Odvrátená tvár ľudskosti, Vojna v minulosti a dnes...) vyučujúci diskutovali o vojnách, 

príčinách vojny, o negatívnych dopadoch vojny na ľudskú spoločnosť v minulosti aj 

v súčasnosti.  

Deviataci sa pravidelne na hodinách a doučovaní pripravovali na Testovanie 9 a prijímacie 

pohovory. 21. marca 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  T9.  

Do testovania sa zapojilo 35 žiakov (9.A – 16, 9.B – 19). NÚCEM pravidelne monitoruje úroveň 

kľúčových kompetencií žiakov na národnej úrovni. 

Testovanie 9 -  v rámci Slovenska bola úspešnosť SJL 63 %, úspešnosť školy: 55,7 %  

(MAT – 55,9 % v rámci Slovenska, 50,9  % úspešnosť školy). 

9.A: SJL – 61%, MAT – 56,56% 

9.B: SJL – 51,16, MAT – 46,06% 

V tomto školskom roku boli testovaní aj piataci. Do Testovania 5-2017 sa zapojilo 30detí.  

Cieľom testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací 

stupeň ISCED 2, poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a 

komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorý 

môže pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania. Výsledky Testovania 5 – 2017 (22.11.2017): 

priemerná úspešnosť školy zo SJL bola 59,1%; priemerná úspešnosť v SR zo SJL bola 62,8%; 

priemerná úspešnosť školy z MAT bola 68,6%; priemerná úspešnosť v SR z MAT bola 64,7%. 



Základná škola s materskou školou 
023 03 Zborov nad Bystricou 

 

22 

 

 Žiaci 9. ročníkov sa zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO, ktoré sa uskutočnilo 

16.11. 2017. Výsledky Kompara 2017/2018: MAT – 47,7%, (SR 49,4%), SJL – 65,9%  (SR 

64,6%). 

9.A: SJL – 67,5%, MAT – 53,8% 

9.B: SJL – 64,6%, MAT – 42,6% 

Do obvodnom kola Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského v Čadci postúpili – 

M. Masaryk zo 4.A a R. Ondrušková zo 6.B, ktorá sa umiestnila na 4. mieste. 

Krása slova – PaedDr. E. Sekáčová pripravuje recitátorov: L. Neveďalovú z 9.B a A. Zárodňanskú 

zo 6.B.  

64. ročník Hviezdoslavovho Kubína -  Krása slova: v súťažnej prehliadke v umeleckom 

prednese poézie a prózy v okresnom kole  (8.3.2018) sa Alžbeta Zárodňanská umiestnila na 

1. mieste  (II. kategória, próza).  

Olympiáda zo SJL –24.10.2017 sme zorganizovali školské kolo Olympiády  

zo slovenského jazyka a literatúry, víťaz školského postúpil do obvodného kola. 

Obvodné kolo OSJL sa uskutočnilo 29.11.2017. Víťazka školského kola Bianka 

Kolembusová z 9.A triedy sa umiestnila podľa komisie na 5. mieste, i keď mala rovnaký počet 

bodov ako súťažiace na 2., 3., a 4. mieste.  

25.4.2018 sme zrealizovali druhý ročník súťaže Ľudová pieseň, víťazi triednych kôl 

predviedli svoje spevácke schopnosti, zapojili sa žiaci I. a II. stupňa. Speváckou súťažou  

sprevádzali minuloroční víťazi Martin Masaryk a Simonka Halvoníkova. Porotu tvorili Mgr. Jana 

Harnasová, Mgr. Dana Pavlíková a Alžbetka Fojtíková, žiačka 4.A triedy. Program zorganizovali 

Mgr. Gertrúda Kormancová a  Mgr. Mária Backová. Víťazi súťaže:  

prvý stupeň: 

1. Samuel Pagáč,  

2. Andrea Horáková,  

3. Katarína Podoláková,  

4. Lucia Jantošová,  

Cena detskej poroty – Šimon Šarlák; 

druhý stupeň: 1. Aneta Šíblová a Adela Koščalíková,  

2. Nina Macurová, 

 3. Miriam Kučeríková,  
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4. Alžbeta Zárodňanská,  

Cena detskej poroty – Laura Lehocká. 

Uskutočnili sme exkurzie: 5.A, B – Kremnica, 6.A – Kremnica,  8.A – Uhrovec, 9.A, B, 

7.A – Banská Bystrica, Tajov. 

Anglický jazyk je povinný od 3. ročníka, vyučuje sa s časovou dotáciou 3 hodiny týždenne v 3. a 4. 

ročníku. Anglický jazyk sa vyučuje ako prvý cudzí jazyk v časovej dotácii 5 hodín týždenne v 5., 6., 

8., 9. ročníku a 4 hodiny týždenne v 7. ročníku, nemecký jazyk sa vyučuje od 7. ročníka ako druhý 

cudzí jazyk s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne v 7., 8. a 9. ročníku v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom.  

Školské kolo OAJ sa uskutočnilo dňa 23.11.2017, zúčastnili sa ho žiaci v kategórii 1A (5.-7. 

ročník) a 1B (8.-9. ročník). V kategórii 1A súťažili žiačky z 7.B – Adela Koščaliková, Aneta 

Šadláková, Aneta Šíblová. Na základe vyhodnotenia školského kola sa na prvom mieste 

umiestnila žiačka Aneta Šadláková, ktorá získala 63 bodov (max. 70).                                                                                                                        

Za kategóriu 1B súťažili žiaci 9.A triedy – Adam Jakubec, Bianka Kolembusová, Natália 

Vadinská. Na základe vyhodnotenia školského kola sa na prvom mieste umiestnila žiačka 

Bianka Kolembusová, ktorá získala 63 bodov (max. 70). Žiačky postúpili do okresného kola, 

ktoré sa uskutočnilo na CVČ v Čadci (ZŠ Komenského) dňa 16.1.2018 s p. uč. Kinierovou. 

Obidve žiačky boli úspešné riešiteľky a získali zhodne 3. miesto. Anetka získala 52,5 bodov, 

Bianka 57 bodov z maximálnych 70 bodov.  

Šk. kolo ONJ sa tento školský rok neuskutočnilo. 

Dňa 19.4. a 24.4. 2018 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník Mini Olympiády v ANJ. Súťaže 

sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka, pričom si preverili svoje vedomosti a schopnosti v 4 

súťažných úlohách, t.j. test z gramatiky, čítanie s porozumením, posluch s porozumením 

a opis obrázka.  

Z 3. ročníka boli najúspešnejší žiaci triedy 3.A: Timotej Čanecký, Mário Kučák, Simona 

Plačková, Daniela Häuslerová, Sára Masariková a Klaudia Ševecová.  

Medzi najšikovnejších štvrtákov z triedy 4.A patrili: Laura Prívarová, Valentína Hanušová, 

Simona Mária Halvoníková a Martin Masaryk.  

Program environmentálnej výchovy za školský rok 2017/2018 

Naša škola plní podľa školského vzdelávacieho programu prierezové témy environmentálnej 

výchovy v priebehu výučby jednotlivých predmetov. V mesiacoch september a október sme 
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upravovali okolie školy. V mesiaci októbri- 4.10. sme mali na škole Deň jablka – kde sme 

deťom pripomínali význam zdravej výživy. Dňa 16.11.2017 sme navštívili so žiakmi Dom 

dôchodcov a uskutočnili prednášku o liečivých bylinkách spolu s ochutnávkou čajov. 

V decembri sme pripomínali deťom, že výrub stromčekov na Vianoce nie je najlepšie 

riešenie, hovorili sme na hodinách o možnosti kúpy stromčekov z lesných škôlok, prípadne 

využiť len umelé stromčeky. 

Pod vedením p. uč. Jaškovej , sme  uskutočnili krásny projekt – Zvyky a tradície v decembri . 

Počas celého mesiaca mali možnosť naši žiaci vidieť na hlavnej chodbe aké zvyky a tradície sa 

tu na Kysuciach pestovali. Na začiatku mesiace videli ukážku tradičných remesiel páranie 

peria,  výroba šindľov, práca s drevom,  a pod. Ďalší týždeň sa zoznámili so zvykmi a čarami, 

ktoré sa robili na Luciu a posledný týždeň videli ako vyzeral kedysi vianočný stôl a čo 

znamenali rôzne veci na stole a pod stolom. 

V januári navštívili 6. a 7. roč.  Drotári a ukázali žiakom kúsok zo svojho remesla. 

1.2.2018 sa na našej škole uskutočnil Enviro-karneval.  

V mesiaci marec prebiehala výtvarná  súťaž námet na tričko projektu ALINO, ktorý prebieha 

počas celého roka na našej škole – zberom hliníka pomáhame prírode. 

22.3.2018 sme si pripomenuli Deň vody, žiaci pili v tento deň čistú vodu, prišli do školy 

v modrom oblečení. Na hodinách sme pozerali krátke  dokumentárne filmy o význame vody. 

V apríli sme si pripomenuli mesiac lesov , na hodinách sme púšťali filmy s  lesnou  tematikou. 

Dňa 20.4.2018 Deň Zeme žiaci spoločne s učiteľmi čistili okolie rieky Bystrica a cyklotrasu. 

Deti veľmi usilovne čistili brehy rieky od odpadkov. 

V mesiaci máj sa žiaci piateho ročníka zúčastnili súťaže Lesy deťom v Oščadnici. 

V tomto mesiaci žiaci absolvovali prednášky s včelárom, problematika úhynu včiel je veľmi 

aktuálna a spätá so životným prostredím. 

Počas celého školského roka sme  triedili odpad, zbierali hliník a použité batérie, plastové 

vrchnáky z PET fliaš, zbierali odpadky v areáli školy.  

Z činnosti ŠKD v školskom roku 2017/2018 



Základná škola s materskou školou 
023 03 Zborov nad Bystricou 

 

25 

 

V školskom roku 2017/2018 boli zriadené dve oddelenia ŠKD pre deti 1. – 4. ročníka, 

podvedením vychovávateliek Šotkovskej Márie a Mgr. Jantošovej Lenky . 

Počet detí za uplynulé mesiace : september 53, október 53, november 53, december 53, január 

52, február 53, marec 53, apríl 50, máj 47, jún 46. Poplatok za pobyt v ŠKD bol 5€ mesačne.  

Vychovávateľky vychádzali z Plánu práce školy a Plánu ŠKD. Do týždenných plánov sme 

zaraďovali všetky výchovné zložky, ktoré sa pravidelne striedali. V piatok sme sa venovali 

rekreačnej športovej činnosti, relaxácii a oddychu. 

Spoločenské správanie sme rozvíjali i počas koncertov usporiadaných ZUŠ, ktorých sme sa 

zúčastnili za tento školský rok trikrát.  

V prírodovednej činnosti sme formou besied a vychádzok spoznávali našu obec a okolitú 

prírodu. Navštívili sme tieto miesta obce- Staviská, Fojtov potok, Mičova Jama, U Komanov 

a mnohé  vychádzky cyklotrasou. Deti získavali vedomosti v priamom kontakte s prírodou – 

určovali jarné kvety, lesné plody, stromy ( ihličnaté, listnaté, ovocné ), zbierali liečivé byliny. 

Pri príchode Jari sme spoločnými silami upravili prostredie a okolie našej školy zberom odpadu 

a následným separovaním.  

Projektom „Separovanie odpadu“ sa u detí rozvíjal vzťah k životnému prostrediu a ekológii, 

učili sa ako chrániť prírodu, vážiť si a všímať jej krásu. Viedli sme deti k tomu, aby odpadky 

nahádzali na zem, ale odkladali tam, kde patria ( separovanie ).  Počas vychádzok sme zbierali 

prírodniny a plody, z ktorých sme vytvárali rôzne postavičky a iné výtvory. 

Esteticko – výchovná  a pracovno – technická činnosť bola u detí obľúbená, rozvíjala  u detí 

vlastnú tvorivosť, vyjadrovanie svojich pocitov a základné pracovné zručnosti. Námety boli 

zamerané k ročným obdobiam alebo sviatkom. Deti pripravili darčeky k rôznym príležitostiam 

ako sú Vianočne pozdravy, darčeky k Vianociam, Valentínske srdiečka, Veľkonočné pozdravy 

aj pozdravy k MDM či MDŽ. Deti zdobili medovníky pred Vianocami, veľkonočné kraslice 

zdobili rôznymi technikami. Bavila ich taktiež práca s konštrukčným materiálom, z ktorého 

vytvárali priam umelecké diela. Týmito výtvarnými prácami sme si počas školského roka zdobili 

oddelenia ŠKD aj vstupnú halu do budovy. Deti sa taktiež naučili nové piesne, tance či básne. 

Telovýchovná a rekreačná činnosť je u detí najobľúbenejšia. Počas jej realizácie sa u detí 

rozvíjala pohybová aktivita a fyzické zdravie. Naučili sa nové pohybové hry, loptové hry        ( 

futbal, vybíjaná, basketbal ). Konali sa rôzne športové súťaže, turistické vychádzky, súťaž 

v stavaní snehuliakov a aj sánkovanie v zime.  
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V príprave na vyučovanie sme venovali osobitnú pozornosť na samostatnosť pri písaní 

domácich úloh, na techniku čítania. Deti sme učili pracovať s knihou či detskými časopismi. 

Formou didaktických hier si deti utvrdzovali vedomosti získané na vyučovacom procese. 

Obľúbené boli pamäťové hry a didaktická hra „ stratila sa ceruzka“. 

Spolupráca s triednymi učiteľkami bola na veľmi dobrej úrovni. Spoločne sme riešili problémy 

výchovné ale aj vzdelávacie. Správanie a aktivitu boli hodnotené  pravidelne formou „ Tabuľky 

pravdy“, zavedenej v každom oddelení.  

V školskom roku 2017/2018 absolvovala v ŠKD 5 dňovú  náčuvovú prax študentka 2. ročníka 

z PaSA sv. Márie Goretti v Čadci: Miriam Jedináková 28.5.-1.6.2018. Súvislú prax 4.12.-

15.12.2017 absolvovali študentky 4. ročníka z PaSA sv. Márie Goretti v Čadci: Miroslava 

Harnasová a Radoslava Čimborová . Všetky študentky boli ohodnotené známkou : výborný.  

 

Súťaže TEV 

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ -26. 9. 2017 Čadca - vyhodnotenie  

žiakov: 2. miesto Alex Nevedel 

vyhodnotenie družstva mladších žiačok: 2. miesto -Kuflová M., Kuricová T., Šadibolová L. 

vyhodnotenie družstva starších žiačok: 2. miesto -  Špiláková M., Jánošíková N., Jánošíková 

Ch. 

vyhodnotenie mladších žiačok: 2. miesto Miroslava Kuflová 

vyhodnotenie staršícho žiačok: 3. miesto Nicol Jánošíková 

 Športový deň uskutočnený dňa 2. 10. 2017 -vyhodnotenie 

Scrabble 

Ročník 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

5. - 6. ročník 6. A – 157b 5. B – 106b  6. B – 72b  

7. - 9. ročník 9. A – 89b  9. B – 56b  7. A – 47b  
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Víťaz behu TerryhoFoxa 

Ročník 1. Miesto  2. Miesto 3. Miesto 

5. – 6. Ročník K. Poliaček 

Ch. Janošíková 

T. Kočšálik 

S. Košťálová 

N. Nevedel 

M. Kučeríková 

7. – 9. Ročník A.Nevedel 

N. Jánošíková 

D. Šarlák 

G. Potočárová 

M. Minarčík 

A. Koščáliková 

 

Futbalový turnaj 

Ročník 1. Miesto  2. Miesto 3. Miesto 

5. – 6. Ročník 5. B 6. A 5. A + 6. B 

7. – 9. Ročník 7. A 9. A 8. A 

 

Európsky týždeň športu 

V mesiaci október sme sa zapojili do celoeurópskej kampane BeActive, ktorej cieľom bolo 

viesť žiakov k zdravému životnému štýlu. Nadšenci pohybu na našej škole sa zapojili 

aktivitami stolný tenis, chôdza a bicyklovanie. 

LVK 

 22. januára až 26. januára sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku 

Športcentrum Oščadnica. LVK sa celkovo zúčastnilo 30 žiakov, ktorých školili 3 inštruktori. 

LVK bol v celej miere hradený z dotácie.  

Kvalifikácia do okresného kola v basketbale žiakov 9. 2. 2018 

 2. miesto: Gašper P., Hacek M., Jakubec A., Koščalík M., Košťál T., Mikoláš S., Pagáč Š., 

Šustek D., Vavro S. 

Kvalifikácia do okresného kola v basketbale žiačok 12. 2. 2018 

 3. miesto: Hacková S., Jánošíková N., Joneková K., Kuricová K., Lehocká E., 

Martikánová V.,  Potočárová G.,  Šadibolová L.,  Šotkovská S. 

Kvalifikácia do okresného kola vo florbale žiakov 12. 3. 2018 

 4. miesto: Čimbora J., Hacek M., Kuric J., Mikoláš S., Pagáč Š., Poliaček K., ŠadláP.,  

 Vadinský O., Vavro S., Vojtuš J. 

Kvalifikácia do okresného kola vo vybíjanej žiačok 13. 4. 2018 
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4. miesto: Harnasová B., Jánošíková Ch., Jánošíková N., Jedináková R., Kameniščáková 

T.,Kuflová M., Ondrušková R., Petreková A., Podoláková Z., Riečičiarová L., Šadibolová L., 

Zárodňanská A. 

Okresné kolo v malom futbale žiačok SFZ 23. 4. 2018 

 1. miesto: Jánošíková Ch., Jánošíková N., Jedináková R., Kuricová K., Petreková A., 

Pilková B.,  Podoláková Z., Riečičiarová L., Šadibolová L., Zarodňanská A. 

Kvalifikácia do okresného kola v malom futbale žiakov SFZ 26. 4. 2018 

   . miesto: Baričiak M., Čimbora J., Kocifaj T., Koščálik T., Košťal T., Kubica T., Kuric P.,  

 Podmanický Š., Poliaček K., Vojtuš J. 

Okresné kolo v malom futbale starších žiačok Futbal Cup 4. 5. 2018 

 4. miesto: Jánošíková Ch., Jánošíková N., Jedináková R., Kuricová K., Lehocká E., 

Mitková V.,  Riečičiarová L., Šadibolová L., Šotkovská S., Šusteková V. 

Regionálne kolo v malom futbale žiačok 7. 5. 2018 

 2. miesto: Jánošíková Ch., Jánošíková N., Jedináková R., Kuricová K., Petreková A., 

Pilková B.,  Podoláková Z., Riečičiarová L., Šadibolová L., Zarodňanská A. 

Kvalifikácia do okresného kola v malom futbale starších žiakov Futbal Cup  9. 5. 2018 

   . miesto: Jakubec A., Koščalík M., Mikoláš S., Podmanický F., Šadlák D., Šlapka A., 

Šustek D. 

Detská atletika korešpondenčná súťaž 23. 5. 2018 

 5. ročník dievčatá:  1. miesto: Kučerová A. 

    2. miesto: Jánošíková Ch. 

    3. miesto: Droščáková B. 

 4. ročník dievčatá: 1. miesto: Hanušová V. 

    2. miesto: Halvoníková S. 

    3. miesto: Prívarová L. 

 4. ročník chlapci: 1. miesto: Kubeň B. 

    2. miesto: Masarik M.,  

    3. miesto: Prívara L. 

Okresné kolo v atletike družstiev žiakov a žiačok 24. 5. 2018 

 dievčatá: 2. miesto: Jánošíková Ch., Jánošíková N., Kuricová K., Kuricová T., Lehocká 

E.,  Margušová S., Mitková V., Šadibolová L., Šotkovská S., Stepková M. E. 
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 jednotlivkyne:  1. miesto 60m: Jánošíková N. 

   1. miesto diaľka: Jánošíková N. 

   1. miesto kriket: Lehocká E. 

 chlapci: 6. miesto: Bičánik M., Gašper P., Jakubec A., Koščálik M., Mikoláš S., Nevedel 

A., Podmanický F., Šarlák D., Šustek D. 

Krajské kolo družstiev a jednotlivcov v atletike žiakov a žiačok 8. 6. 2018 

 4. miesto: Lehocká E. 

Celkové hodnotenie pohybovej výkonnosti      

Ročník Dievčatá Chlapci 

5. ročník 4 podpriemerná 4 podpriemerná 

6. ročník 3 slabá 3 slabá 

7. ročník 4 podpriemerná 4 podpriemerná 

8. ročník 3 slabá 4 podpriemerná 

9. ročník 4 podpriemerná 4 podpriemerná 

                                                                                                                                                                                                  

Vyhodnotenie turistického krúžku Draci za rok 2017/2018 
 

Zimné turistické preteky na bežkách a plnenie rôznych disciplín sa  uskutočnili v Nesluši- 

26.1.2018 

1.miesto:L. Šadibolová, 5.miesto: M. Masaryk, 3. miesto: E. Zemaníková 

 1. kolo Kysuckého pohára – Čadca – Kýčerka -28.4.2018 

Najmladší žiaci: 3. miesto – M. Šlapka 

Najmladšie žiačky: 1. miesto: L. Privarová 

Najmladšie žiačky:  3. miesto – Valentína Hanušová 

Mladšie žiačky: 1. miesto – Sandra Koštalová 

Mladšie žiačky: 2.miesto – Anabela Drábová 

Starší žiaci:  1. miesto – Štefan Pagáč 

Staršie žiačky: 2.miesto:L. Šadibolová 

Staršie žiačky: 3. .miesto: A. Koščaliková 

 2. kolo Kysuckého pohára  -Oščadnica-12.5.2018 

Najmladšie žiačky:  2.miesto – Valentína Hanušová   3.miesto – L. Privarová 
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Starší žiaci: 1.miesto – T. Košťal,           3. miesto: Š. Pagáč 

Staršie žiačky:   3.miesto – A. Koščaliková 

3. kolo Kysuckého pohára  -Raková 9.6.2018 

Najmladší žiaci: 2. miesto – P. Čimbora 

Najmladšie žiačky:  3. miesto – Valentína Hanušová 

Mladší žiaci : 3. miesto- M. Galgánek 

Mladšie žiačky:       1. miesto – Sandra Košťalová 

Starší žiaci: 1.miesto – T. Košťal 

Staršie žiačky:   2.miesto – A. Koščaliková 

 Za oddiely sme skončili na treťom mieste s počtom 4604 bodov a získali sme krásny pohár. 

Okresné kolo TOB --Oščadnica-12.5.2018 

Najmladšie žiačky: 1. miesto- Valentína Hanušová 

                                  2.miesto – L. Privarová 

Starší žiaci:         1.miesto – T. Košťal,  3. miesto: Š. Pagáč 

Staršie žiačky:   1.miesto – A. Koščaliková, 2. miesto: L. Riečičiarová  

Krajské kolo TOB – Raková – 9.6.2018 

Starší  žiaci:   1.miesto – T. Košťal  

Staršie žiačky:  2. miesto - A. Koščaliková, 4. miesto: L. Riečičiarová 

1. kolo Slovenského pohára TOB – Častá – Červený Kameň – 19.5.2018 

Najmladšie žiačky: 2. miesto- Valentína Hanušová 

                                  3. miesto – L. Privarová 

Staršie žiačky:   1.miesto – A. Koščaliková, 3. miesto: L. Šadibolová  

Za oddiely sme skončili na 3. mieste a obdržali sme krásny pohár. 

2. kolo Slovenského pohára TOB – Zborov nad Bystricou – 26.5.2018 

Mladší žiaci:  2. miesto – T. Košťal 

Mladšie žiačky:  3. miesto – A. Koščaliková 

Staršie žiačky:  2. miesto – A. Masaryková 

Za oddiely sme skončili na 4. mieste. 

3. kolo Slovenského pohára TOB – Bátovce-23.6.2018 -  sme neboli ! 

Žiaci z krajského kola postupujú na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia –  
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8. 9. 2018 v Trebišove.  Teší nás, že za náš oddiel pretekajú aj naši bývalí žiaci. Postupuje 7 

pretekárov: 

M. Harnas, M. Kucharčíková, M. Drábová, V. Hanušová, A. Koščaliková, T. Košťal , L. 

Šadibolová.  

Touto cestou sa chceme v mene Drakov poďakovať všetkým rodičom (rodičom sponzorom) 

za super podporu nášho krúžku. 

 

Vyhodnotenie krúžku Atletika na ZŠ v Zborove nad Bystricou 2017/2018 
 

 Najväčšie úspechy pretekárov: 

Nicol Jánošíková - 2. miesto v behu na  60 m na Halových majstrovstvách Slovenska  

                                 1. miesto v behu na 60 m a titul Majsterka Stredného Slovenska 

                                 2. miesto v skoku do diaľky na Majstrovstvách Stredného Slovenska 

                                 1. miesto na 60 m na súťaži Hľadáme nových Olympionikov 

Chiara Jánošíková - 8. miesto v chôdzi na Majstrovstvách Stredného Slovenska 

                                   7. miesto v hode kriketovou loptičkou na Majstrovstvách Stredného      

                                    Slovenska 

                                   3. miesto na trojboji všestrannosti na Okresnej súťaži škôl v Čadci 

Aneta Kukučková -  2. miesto na trojboji všestrannosti na Okresnej súťaži škôl v Čadci 

                                    2. miesto v behu na 300 m a 3. miesto v skoku do diaľky na trojboji  

                                    všestrannosti na Okresnej súťaži škôl v Čadci 

Marián Nečeda  - 4. miesto v behu na 1000 m na Majstrovstvách Stredného Slovenska 

 

Spoločné zmiešané družstvo obsadilo 2. miesto na súťaži Hľadáme nových olympionikov. 

 

Každoročne sa zapájame do celoslovenských charitatívnych zbierok: 

Benefičný koncert ,,Kvapka pomoci pre Terezku" 

Je  úžasné, koľko je veľa ľudí s dobrým srdcom, ktorí chcú pomôcť iným. Presvedčili sme sa o 

tom na benefičnom koncerte Kvapka pomoci pre Terezku, ktorý sa konal v sále OÚ v Zborove 

nad Bystricou dňa 30.12.2017. Hostia svojou účasťou prejavili morálnu podporu Terezke a 
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finančne prispeli na jej dlhodobú liečbu. Terezka Špiláková má 16 rokov. V polovici augusta 

2017 jej zistili ochorenie – aplastická anémia. Od tej doby je hospitalizovaná na 

hematologicko-onkologickom oddelení na transplantačnej jednotke kostnej drene v 

Bratislave. Ako jediná možná účinná liečba je transplantácia kostnej drene. Vyzbierané 

finančné prostriedky (6 800 eur) poslúžia na zakúpenie čističky vzduchu a dezinfekčných 

prostriedkov, keďže sterilitu prostredia je potrebné zachovávať i v domácej liečbe. 

21.03.2018 sme Svetový deň Downovho syndrómu podporil na škole aj my oblečením si 

rôznych a farebných ponožiek. 

 Deň narcisov - 13. apríl 2018 sa niesol v znamení žltého kvetu narcis. Deň narcisov je 

jedinečná verejná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa uskutočnil už 22. ročník unikátneho 

projektu na Slovensku. Na našej škole sa opätovne uskutočnila zbierka, ktorú zorganizovala p. 

zástupkyňa Harnasová spolu s p. uč. Kinierovou a Pavelkovou. Žiaci – členovia školského 

parlamentu boli rozdelení na tri skupiny. Dievčatá z triedy 7.B Anetka Šíblová a Adelka 

Koščaliková zbierali finančné príspevky v škole. Žiačky 8.A triedy Karin Privarčáková, 

Magdalénka Špiláková a Soňa Margušová mali na starosti hornú časť obce a dolný koniec 

Zborova nad Bystricou prešli žiaci 9.B triedy Samko Macura, Lívia Neveďalová a Silvia Hacková. 

Suma po sčítaní obsahu troch pokladničiek bola veľmi vysoká – spolu 700 eur. Všetky finančné 

prostriedky boli zaslané na účet spomínaného občianskeho združenia. Ďakujeme všetkým, 

ktorí pomohli zmeniť piatok trinásteho na lepší a krajší deň . 

V máji  2018 sa naša škola, pod vedením p.uč. Nečedovej,  už po tretí krát zapojila do zbierky 

Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje Unicef.  Zbierali sme len na našej škole, finančné 

prostriedky boli zaslané na účet Unicefu, výťažok tohtoročnej zbierky poputuje deťom na 

Ukrajinu. Sme radi, že sme aspoň takýmto spôsobom mohli prispieť tam, kde je pomoc 

potrebná.  

V spolupráci s mestskou políciou z Krásna nad Kysucou sme uskutočnili  Besedy o šikane pre 

6. a 7. roč.. Kvíz o šikane a slušnom správaní pre 1. stup. pripravili p. učiteľky 1. stupňa. 

V októbri sme s dopravnými policajtmi uskutočnili besedu o bezpečnosti na cestách pre 2. a 

3. ročník.  
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Posledný týždeň pred prázdninami sa konali na našej škole účelové cvičenia – ochrana života 

a zdravia –teor. a praktická časť zamerané na zdravotnícku prípravu, riešenie mimoriadnych 

situácií, dopravnú výchovu a orientáciu v teréne. Cvičenie sa začalo o 8.30 simuláciou 

evakuácie školy. Naša škola to zvládla vo výbornom čase dve minúty, cvičenie pokračovalo 

ukážkou činnosti hasiacich prístrojov. Pod vedením p. Gocála si naši žiaci mohli vyskúšať uhasiť 

požiar práškovým hasiacim prístrojom. Potom nasledovali úlohy žiakov na jednotlivých 

stanovištiach, kde si precvičovali základy prvej pomoci, správania v mimoriadnych situáciách. 

Tieto stanovištia si pripravili naši vyučujúci. Počas celého doobedia boli žiakom k dispozícii 

členovia horskej záchrannej služby, ktorí žiakom ukázali a predviedli úlohy, s ktorými sa 

stretávajú vo svojej praxi. Celé doobedie bolo zamerané na nácvik a ukážku praktických 

zručností žiakov po jednotlivých stanovištiach. 

Na škole pracoval tento rok aj školský parlament. Tvorili ho žiačky 7., 8. a 9. roč. .Spoločne sa 

podieľali na organizovaní školských i mimoškolských aktivít. Ich pôsobenie začalo návštevou 

DSS Harmónia pri príležitosti Dňa úcty k starším. Pomáhali pri organizovaní Imatrikulácii pre 

najmenších. Moderovali Vianočnú besiedku, pomáhali pri zbierke ku Dňu narcisov a iné. 

P. uč. Masariková zorganizovala skvelé kolo už tradičnej súťaže na škole Mini play back show. 

Deti si pripravili skvelé tanečné choreografie. 

Počas celého roka sme aktívne spolupracovali s DSS Harmónia v Zborove nad Bystricou. 

Od apríla sme rozbehli na škole Mliečny program , ktorý má na starosti p. uč. Karimová 

a program má veľký ohlas zo strany detí i rodičov. 

6.12. 2017 chodil po škole ako tradične Mikuláš a rozdával deťom  drobné sladkosti, za 

zakúpenie ktorých sa chceme poďakovať rod. Podmanickej. 

Poďakovanie patrí aj ostatným rodičom , ktorí podporujú dianie na škole i pri mimoškolských 

aktivitách. 
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10. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé 

 Infovek (vďaka projektu Infovek máme na škole zabezpečené internetové pripojenie 

a antivírusové programy), 

 Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a 

prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 

pracovných zručností a práce s talentami, 

 E- testovanie (projekt v rámci ktorého si môžu žiaci vyskúšať priebeh testovania 

v online prostredí), 

 Digiškola (projekt v rámci ktorého sme získali tablety a prístup k online úložisku 

digitálnych materiálov na portále digiškola), 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (Premena tradičnej školy 

na modernú). Naša škola je v súčasnosti v období po skončení projektu, ale sa stále 

sledujú dopady realizácie projektových aktivít 

 IT - akadémia 

 Mliečny program 

 Školské ovocie 

 Adopcia na diaľku (charitatívny program prostredníctvom ktorého podporuje 

vzdelávanie troch žiakov v Afrike) 

B) Krátkodobé 

  Environmentálny projekt ALINO 

 Cieľom projektu je naučiť deti a ich rodiny myslieť environmentálne a prispieť tak k ochrane 

životného prostredia. Žiaci sa hravou formou, cez malého mimozemšťana Alina, snažili počas 

celého školského roka recyklovať obaly potravín z hliníkového materiálu. Úlohou žiakov bolo 

zbierať plechovky a robiť z nich placky pre Alina. Zbierali sa aj hliníkové vrchnáky z jogurtov, z 

ktorých sme robili halušky nášmu kamarátovi, ktorý k nám prišiel z vesmíru, aby nám 
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pomáhal chrániť našu planétu Zem. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom 

a známym, ktorí nám v zbere pomáhali. Ďakujeme. 

  „Zbieram Baterky“– školský program selektívneho zberu 

Škola je druhý rok zapojená do celoštátneho programu pre ochranu životného prostredia 

prostredníctvom školského programu selektívneho zberu pod názvom „Zbieram Baterky“. 

Cieľom súťaže je popularizovať zber použitých prenosných batérií a akumulátorov postavený 

na bezprostrednej motivácii. Žiaci po nazbieraní určitého množstva bateriek sú 

odmenení bodmi, ktorými môžu voľne narábať. Prostredníctvom E-shopu si vymieňajú body 

za darčeky. Tiež mali možnosť zberať body spoločne s kamarátmi a vybrať si spoločný darček. 

  Projekt WoW 

          Naša škola sa zapojila do Nemecko - Česko - Slovenského projektu WoW (World of Work 

= Človek a svet práce) v ktorom sa žiaci prostredníctvom inovovaných metodických materiálov 

zoznamujú s obsahom techniky na II. stupni základnej školy. Tento projekt vznikol ako reakcia 

na zvýšený počet hodín techniky od roku 2012, kedy sa začala nová školská reforma a 

opätovne sa začal okrem iných kompetencií klásť dôraz aj na technické zručnosti žiakov. 

Žiakom sa prostredníctvom tohto projektu pomôže aj pri výbere ich profesijnej orientácie. 

 

           IT Akadémia – projekt 

          Naša škola sa zapojila do projektu IT Akadémia. Projekt má zlepšiť vzdelávanie v oblasti 

informatiky a prírodných vied. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie efektívneho modelu 

vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej 

spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a informačno-

komunikačných technológií (IKT).  

 

       Vedomostný ostrov 

       Škola sa zapojila v tomto školskom roku do projektu Vedomostný ostrov. Projekt 

podporuje inovatívne formy vzdelávania na základných školách a sprístupňuje ich všetkým 

žiakom. Cieľom projektu je naučiť žiakov pútavým spôsobom, ako spájať teoretické poznatky 

s praxou, a pomôcť im pri výbere strednej školy. Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s 
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tromi dotykovými obrazovkami a zaujímavým vedomostným obsahom. Vedomostný ostrov 

poskytuje interaktívne vedomosti a veselé kvízy pre žiakov aj pre učiteľov. 

Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe 

animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého 

jazyka, ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov, ktoré sa 

dajú realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj 

v logu Vedomostných ostrovov. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne 

učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika.  Ocenia ich nielen žiaci, ale aj učitelia, 

ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu. 

Zbierame vrchnáčiky z PET fliaš, pre jedného chorého chlapčeka. 

11. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19. september 2012 

Druh inšpekcie: následná 

Inšpekcia  vykonaná v šk. roku 2017/2018 : Stav zabezpečenia a realizácie 
celoslovenského testovania žiakov 9. roč. v ZŠ - 21.3.2018 

Výsledky inšpekcie: bez opatrení 

12. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

Vyučovací proces v školskom roku 2017/2018 bol realizovaný v dvoch samostatných 

budovách. V hlavnej budove  máme 13 tried, jedna trieda slúži na vyučovanie technickej 

výchovy a 2 počítačové učebne.   V budove 1.stupňa máme umiestnené 2 triedy a 2 oddelenia 

ŠKD. Stále nám chýbajú  kabinety na umiestnenie učebných pomôcok, laboratóriá, sklady 

a školská knižnica. Škola má bezpečnostné zariadenie a vybavená je kamerovým systémom.  

Pri škole máme vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré v čase vyučovania, počas prázdnin, 

i počas víkendov využíva spolu s telocvičňou široká verejnosť. 
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Škola je vzhľadom na niekoľko prebiehajúcich projektov veľmi dobre vybavená učebnými 

pomôckami i IKT. Každá učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou. Na hlavnej chodbe 

pribudla oddychová zóna s vedomostným ostrovom. Zakúpili sme nový nábytok do ŠKD 

a vešiaky na hlavnú chodbu. Vybudovali sme skladovú budovu. 

Nevyhnutne potrebujeme zrekonštruovať elektroinštaláciu na 1.poschodí v hlavnej budove 

v kmeňových triedach a vo WC na prízemí, nakoľko je v havarijnom stave a pri 

rekonštrukčných prácach na budove školy sa v predchádzajúcich rokoch s ňou nerátalo. 

Takisto je potrebné zakúpiť nový plynový kotol v budove 1.stupňa. Triedy v tejto budove je 

potrebné vymaľovať. 

Plánujeme vytvoriť triedu, v ktorej bude vytvorená knižnica. Je potrebné zrekonštruovať 

multifunkčné ihrisko (povrch a siete). 

Nevyhnutné je aj investovať do oplotenia areálu (za budovou je oplotenie v nevyhovujúcom 

stave). Poškodené a staré oplotenie umožňuje prístup do areálu čo môže viesť k ďalšiemu 

poškodzovaniu ostatného majetku školy. 

Je potrebné investovať do opravy prípadne výstavby nových prvkov detského ihriska pre 

materskú školu. 

13. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Príloha č. 1 (Správa o hospodárení za rok 2017) 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
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14.  Vyhodnotenie plnenia cieľov rozvoja školy 

Vo výchovno-vzdelávacom procese pokračujeme v zavádzaní a implementácií moderných 

vyučovacích metód (modernizujeme informačno-komunikačné technológie, vytvárame 

možnosti pre e-learning, zadávanie a kontrola úloh v online prostredí, a pod.). Podporujeme 

projekty, ktoré sú zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, ekologického zmýšľania, 

rozvíjanie športového nadania žiakov, apod. Podporujeme ďalšie vzdelávanie učiteľov 

a pokračujeme vo vytváraní optimálnych podmienok pre prácu vo výchovno-vzdelávacom 

procese. Nevyhnutnou súčasťou je aj neustále skvalitňovanie materiálno-technického 

zabezpečenie vyučovacieho procesu (získavanie prostriedkov na obnovu vnútorných 

priestorov). 

15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

 Oblasť telesnej a športovej výchovy na úrovni krajských kôl i MS 
 

 Prednes poézie a prózy  
 

 Výtvarná výchova  
 

 Anglický jazyk  
 

 Súťaží CO,... 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

 Oblasť čitateľskej a matematickej gramotnosti 
 

 Oblasť čítania s porozumením  

Návrh opatrení: 

 zamerať sa na vyučovaní na výraznejšiu motiváciu k čítaniu doma 

 v stavbe vyučovacej hodiny budú vyučujúci dbať na to, aby nechýbalo zhrnutie a 

utvrdenie učiva.  
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 rôznymi didaktickými metódami prehlbovať a upevňovať poznatky o vetách 

 viesť žiakov i učiteľov k uvedomovaniu si významu pravidelnej školskej a domácej 

prípravy so zameraním na čitateľskú gramotnosť a rozbor úloh 

 rozvíjať správnosť písania slov a slabík pomocou základných odporúčaní pre prácu pri 

písaní diktátov, odpise, či prepise so žiakmi so ŠVVP – mnohé z nich sú vhodné i pre 

ostatných žiakov v 1.ročníku 

 nadaným žiakom vytvoriť možnosti na zapájanie sa do súťaží a všetkým žiakom 

možnosť zapájať sa aktivít mimo vyučovania 

 viesť žiakov i učiteľov k uvedomovaniu si významu spätosti  matematickej a literárnej 

gramotnosti  

 zamerať sa na rozšírenie časovej dotácie venovanej premene jednotiek, 

zaokrúhľovaniu 

 vo väčšej miere uplatňovať praktické didaktické metódy vo vyučovaní 

 pri riešení matematických úloh by sa mal klásť väčší dôraz na efektívny zápis úlohy, na 

zručnosti v kreslení a rysovaní 

 viesť žiakov k uvedomovaniu si významu samostatnej práce pre svoj rast 

 dodržiavať metodické pokyny, učiť podľa platných osnov a vzdelávacích štandardov; 

 dôsledne a premyslene sa pripravovať na vyučovanie; 

 zvýšenú pozornosť venovať práci s textom, výraznému čítaniu, čítaniu s porozumením, 

rýchlemu čítaniu; 

  rozvíjať u žiakov kritické myslenie; 

 viesť žiakov k samostatnému štúdiu; 

 rozvíjať tvorivosť žiakov, využívať IKT v predmete; 

 pre obohatenie slovnej zásoby využívať všetky dostupné jazykové príručky aj internet; 

 využívať medzipredmetové vzťahy; 

 dbať na čistotu jazyka; 

 vo vyučovacom procese diferencovať úlohy a činnosti s ohľadom na rozdielne 

vzdelávacie schopnosti a zručnosti žiakov; 

 pri riešení úloh vo výchovno-vzdelávacom procese využívať skupinovú prácu;  

 podporovať a rozvíjať  sebahodnotenie žiakov; 

 rozvíjať digitálnu gramotnosť žiakov; 
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 aktívna spolupráce školy s rodičmi, 

 poznať žiaka, spôsob jeho učenia, učebné štýly; 

 poradiť žiakom, ktorí majú problémy s učením; 

 hodnotiť zlepšenia učenia v triede; 

 prejavovať záujem o názory a potreby žiakov; 

 pri učení umožniť vybrať žiakom ľahšie a ťažšie úlohy; 

 diskutovať o tom, čo sa nám vo vyučovaní nepáči a hľadať riešenia. 

 na konci učenia umožniť žiakom vyjadriť sa, ako sa im pracovalo, čo sa naučili; 

 umožniť žiakom prezentovať svoje práce pred ostatnými žiakmi. 

 venovať sa žiakom, ktorí majú problémy; 

 dodržiavať dohodnuté pravidlá; 

 usmerňovať, poradiť žiakom, ako si majú vzájomne pomáhať, poradiť,  keď sa nevedia 

niečo naučiť,  

 rozprávať sa so žiakmi o tom, ako sa majú učiť, aby boli v učení dobrí; 

 robiť so žiakmi projekty; 

 učiť sa skupinovo, vo dvojiciach. 

 začínať vyučovanie zaujímavou otázkou, situáciou zo života, v súvislosti s tým, čo sa 

ideme učiť; 

16. Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Vedúci 

"BeFit" športový Mgr. Soňa Kovalčíkova 

Ako funguje techika PaedDr. Milan Križan 

Atletika  Jozef Jánošík 

Dohovoríme sa po rusky? Ing. Milada Abdul Karimová 

Florbal I.,II.  PaedDr. Miroslav Truchlik 

Florbalová liga   PaedDr. Miroslav Truchlik 

Futbal ml. žiaci  Stanislav Šurkala 

Futbal st. žiaci  Pavol Podolák 

Hravá geografia Mgr. Martina Masariková 
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Hravá matematika I. Ing. Milada Abdul Karimová 

Loptové hry František Madaj 

Matematika hrou 8. roč. Mgr. Martina Masariková 

Náš časopis "Dragonik" PaedDr. Emília Sekáčová 

Pramienok Mgr. Iveta Olejková 

Spevácky DSS Nezábudka Janka Fojtíková 

Šikovné ruky Anna Targošová 

Tanečný I. Mgr. Jana Harnasová 

Tanečný II. Anna Targošová 

Turistický krúžok I. Mgr. Jana Harnasová 

Turistický krúžok II.  Erika Zemaníková 

Turistický krúžok III.  Jana Kubicová 

Tvorivá matematika I. PaedDr. Jana Riečičiarová 

Tvorivá slovenčina I. Mgr. Mária Backová 

Tvorivá slovenčina II. PaedDr. Emília Sekáčová 

Výtvarný krúžok Mgr. Dana Pavlíková 
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17. Záver 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.08.2018 

V Zborove nad Bystricou, dňa: 27.08.2018 

 

............................................ 

PaedDr. Milan Križan 
riaditeľ školy 

 

18. Vyjadrenie rady školy 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou odporúča 

zriaďovateľovi schváliť – neschváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2017/2018. 

 

V Zborove nad Bystricou, dňa: 22.10.2018. 

 

............................................ 

Mgr. Anna Jarabicová 
predseda RŠ pri ZŠ s MŠ 
v Zborove nad Bystricou 

 

19. Vyjadrenie zriaďovateľa školy 

Obec Zborov nad Bystricou schvaľuje – neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018. 

 

V Zborove nad Bystricou, dňa: 14.12.2018 

 

............................................ 

PaedDr. Juraj Hlavatý 
starosta obce 

 


