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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2021/2022 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, 

telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o škole 

Názov školy Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

Adresa školy Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

Telefón +421 414212331 

E-mail zsnabreznaknm1@gmail.com 

WWW stránka https://zsnabreznaknm.edupage.org 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ PaedDr. Igor Drexler +414212331 zsnabreznaknm1@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Viera Bodóová +414212331 zsnabreznaknm1@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Jana Vlčková +414212331 zsnabreznaknm1@gmail.com 

Vedúca ŠJ Ing. Vladimíra Klečková +414212720 zsnabreznaknm1@gmail.com 

 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr. Ivan Jurkovič 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Renáta Jantošíková 

ostatní zamestnanci Jozef Jakubík 

zástupcovia rodičov Ing. Katarína Valášková, PhD. 

  Mgr. Michal Poštek 

  MVDr. Roman Droštín 

  Doc. Katarína Buganová, PhD. 

zástupca zriaďovateľa Ing. Ondrej Holienčík 

  Ing. Igor Behúň 

  Elena Holienčíková 

  Dušan Mičian 



§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, 

adresa elektronickej pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Mesto Kysucké Nové Mesto 

Sídlo Námestie slobody 94/27 , 02401 Kysucké Nové Mesto 

Štatutárny zástupca Ing. Marián Mihalda 

Telefón 041/4207233, 041/4207232 

E-mail primator@kysuckenovemesto.sk 

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o 

činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a 

dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Dňa 11.10. 2021 

Prerokovanie správy o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2020/2021 

Uznesenie: Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 

 

29.6.2022 

Rada školy berie na vedomie 

 

1. Organizácia školského roka 2022/2023 

2. Realizácia projektov Erasmus+ a SK Klíma 

3. Rozpočet školy 

 

Uznesenie: 

Rada školy berie na vedomie informáciu o Organizačnom zabezpečení školy pre 

školský rok 2022/2023 

 

Činnosť MZ a PK 
 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MZ 1. ROČNÍKA Z DŇA 26. AUGUSTA 2021 

 

Uznesenie 

- Dôstojné privítanie prváčikov v novom prostredí. 

Zod. : všetky vyučujúce v 1. ročníku termín: 2. 9. 2021 

- Oboznámiť rodičov so všetkými dôležitými pokynmi a portálom našej školy. 

Zod. : všetky vyučujúce v 1. ročníku termín: 2 . 9. 2021 

- Príprava na stretnutia s predškolákmi ( spolupráca s MŠ ). 

Zod. : p. uč. Bandurová termín: 30. 10. 2021 

- Zrealizovať školské akcie: Šarkaniáda, Svetový deň jabĺk, Separácia odpadu. 



Zod.: p. uč. Hrušková, Kormanová, Vojsovičová termín: 5. 10. 2021 

- Objednať detský časopis Vrabček pre žiakov 1. ročníka. 

Zod. : p. uč. Bandurová termín: 10. 9. 2019 

- Dbať na presné a správne vypisovanie pedagogickej dokumentácie. 

Zod. : všet. vyuč. termín: priebežne 

- Vypracovať rozpis učiteľského dozoru na chodbách. 

Zod.: p. uč. Hrušková termín: 2. 9. 2021 

- Vypracovať ponuku záujmových krúžkov pre každého žiaka. 

Zod.: p. uč. Kormanová termín: 4.9. 2021 

- Objednať pracovné zošity - matematika - Číselko 

Zod.: p. uč. Vojsovičová termín: 4. 9. 2021 

- Spracovať a odovzdať žiadosti o finančné príspevky z fondu ZRPŠ . 

Zod.: p. uč. Bandurová termín: 10 .9. 2021 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MZ 1. ROČNÍKA ZO DŇA 16. 11. 2021 

 

Uznesenie: 

Integrované tematické vyučovanie „Vitaj Mikuláš medzi nami “ 

Zod. : Kormanová termín: 6. 12. 

Vianočná pošta - kreslíme list Ježiškovi termín: do.6.12. 

Zod. : Bandurová 

Pečenie vianočných medovníčkov - spolupráca s CVČ KNM 

Zod.: Vojsovičová termín: 13. - 17. 12. 

Vianočné zvyky a tradície - v prvom ročníku 

Zod.: Hrušková termín: 15. 12. 

Pasovanie žiakov 1. ročníka 

Zod. : Bandurová termín: 20. 12. 

Integrované tematické vyučovanie „ Vianočné čarovanie“ 

Zod.: Hrušková termín: 22. 12. 

 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MZ 1. ROČNÍKA ZO DŇA 31. JANUÁRA 2022 

 

Uznesenie 

- Zrealizovať Pasovanie prvákov 

Zod.: tr. učiteľky 1. roč. termín: február- upresníme podľa aktuálnej epidemiologickej 

situácie 

- Uskutočniť Prvácky karneval - výroba, príprava masiek, výzdoba tried… 

Zod.: tr. učiteľky 1. roč. termín: 25. 2. 2022 

- Zrealizovať ITV zamerané na zdokonaľovanie vedomostí a zručností žiakov v oblasti 

finančnej gramotnosti - Hrou k finančnej gramotnosti v 1. ročníku 

Zod.: Bandurová termín: 18. 2. 2022 

- Zorganizovať Návštevu Mestskej knižnice spojenú so zápisom detí. Veľkí, malí 

čitatelia. 

Zod.: Vojsovičová termín: marec 2022 

- Pripraviť Svetový deň vody - Moja kamarátka kvapôčka - ITV 



Zod.: Hrušková termín: 23. 3. .2022 

- Zapojiť sa do výtvarnej súťaže: Vesmír očami detí 

Zod.: Kormanová termín: do 31. 3. 2022 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MZ 1. ROČNÍKA ZO DŇA 20. APRÍLA 2022 

Uznesenie 

- Ja a moje zdravie - ITV k svetovému Dňu zdravia a Dňu narcisov 

Zod.: Kormanová termín: 28.4. 

- Príprava MDD 

Zod.: Hrušková termín: 31.5. 

- Návšteva Mestskej knižnice spojená so zápisom detí 

Zod.: Bandurová termín: 2.5., 3.5., 4.5., 11.5. 2022 

- Návšteva bábkového divadla v Žiline 

Zod.: Vojsovičová termín: 15.6. 2022 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MZ 1. ROČNÍKA ZO DŇA 20. JÚNA 2022 

 

Uznesenie 

Pripraviť celoročníkovú súťaž - Najlepší matematikár v 1. ročníku 

Zod. : Bandurová termín : 16. 6. 2022 

Zorganizovať celoročníkovú súťaž - Najlepší čitár v 1. ročníku 

Zod. :Hrušková termín : 17. 6. 2022 

Pred prázdninová návšteva Mestskej knižnice spojená s výmenou literatúry 

Zod.: všetky p. uč. termín: do konca šk.r. 

 

Uznesenia zo zasadnutí MZ 2. ročník šk. rok 2021/2022 
 

Dátum konania : 31. 8. 2021 

Uznesenie 

1. Členovia MZ schválili plán práce MZ a jeho prílohy na šk. rok 2021/2022 

2.Vypracovať a doplniť učebné osnovy a TVVP na nový školský rok 2021/2022 

Termín: do 6. 9. 2021 Zodpovední: Mgr. Koptáková, Mgr. Jakubíková, Mgr. 

Kopasová, Mgr. Zvaríková 

3. Vypracovať plán práce triedneho učiteľa, triednej dokumentácie 

Termín: do 10. 9. 2021 Zodpovední: Mgr. Koptáková, Mgr. Jakubíková, Mgr. 

Kopasová, Mgr. Zvaríková 

4. Objednávka časopisu Vrabček 

Termín: do 20. 9. 2021 Zodpovední: Mgr. Jakubíková, 

5. Tematické vyučovanie - Deň mlieka - zdravá výživa 

Termín: do 24. 9. 2021 Zodpovední: Mgr. Kopasová, 

6. Śarkaniáda 

Termín: 30.9. 2021 Zodpovedný: Mgr. Koptáková 

7. Tematické vyučovanie - Jabĺčkový deň 

Termín: 9. 10. 2021 Zodpovedný: Mgr. Jakubíková 

8. Aktivita k Medzinárodný dňu školských knižníc - Deň rozprávok 

Termín: 23. 10. 2021 Zodpovedný: Mgr. Zvaríková 

9. Tematické vyučovanie - Tekvičkový deň 



Termín: 28. 10. 2021 Zodpovedný: Mgr. Koptáková 

10. Jesenné tvorivé dielne 

Termín: november 2021 Zodpovedný: Mgr. Koptáková 

12. Úprava kabinetu 

Termín: november 2021 Zodpovedný: Mgr. Kopasová 

13. Zakúpenie interaktívnych tabúľ do ďalších tried 2. ročníka 

podľa finančných možností školy. 

Dátum konania : 16. 11. 2021 online 

Uznesenie 

1. Zimná výzdoba tried a chodby 

Termín: Do 3. 12. 2021 Zodpovední: triedni učitelia 

2. Mikulášska besiedka 

Termín: 6. 12. 2021 Zodpovední: triedni učitelia 

3. Vianočné tematické vyučovanie 

Termín: 17.12. 2021 Zodpovední: triedni učitelia 

Dátum konania : 31. 1. 2022 online 

Uznesenie 

1. Fašiangový deň 

Termín: február Zodpovedný: Mgr. Koptáková 

2. Rozprávkový deň 

Termín: marec Zodpovedný: Mgr. Jakubíková 

3. Veľkonočné tvorivé dielne 

Termín: marec Zodpovedný: Mgr. Zvaríková 

4. Deň Zeme 

Termín: apríl Zodpovedný: Mgr. Kopasová 

5. Návšteva knižnice 

Termín: marec - apríl Zodpovední: triedni učitelia 

6. Hviezdoslavov Kubín 

Termín: marec - apríl Zodpovední: triedni učitelia 

7. Príprava zápisu do 1. ročníka 

Termín: apríl Zodpovední: Mgr. Koptáková, Mgr. Jakubíková, Mgr. Zvaríková , Mgr. 

Kopasová 

8. Členovia MZ schválili jednohlasne vyhodnocovaciu správu činnosti MZ za prvý 

polrok školského roka 2021/2022. 

 

Dátum konania : 13. 4. 2022 

Uznesenie 

1. Triedne ZRPŠ 

Termín: 26.5. 2022 Zodpovední: triedni učitelia 

2.Výchovný koncert skupiny AYA v Dome Kultúry 

Termín: 28. 4. 2022 Zodpovední: triedni učitelia 

3. Deň mlieka 

Termín: 20.5. 2022 Zodpovední: triedni učitelia 

4. Športová olympiáda 

Termín: 26. 5. 2022 Zodpovedný: Mgr. Kopasová 

5. MDD 



Termín: 1. 6. 2022 Zodpovedný: triedny učitelia 

6. Koncoročný výlet ZOO Bojnice 

Termín: 14. 6. 2022 Zodpovedný: Mgr. Koptáková 

7. Výchovný koncert v ZUŠ 

Termín: 15. 6. 2022 Zodpovedný: Mgr. Zvaríková 

8. Najlepší čitateľ - ročníková súťaž 

Termín: 22. 6. 2022 Zodpovedný: Mgr. Jakubíková 

 

Dátum konania : 23. 6. 2022 

Uznesenie 

1.Návrh nových opatrení MZ na budúci školský rok: 

• Podporovať a rozvíjať u žiakov základne informatické zručnosti prostredníctvom 

krúžkov, pri výučbe jednotlivých predmetoch, dôležité pre prípadné online 

vzdelávanie v budúcnosti. 

• Podporovať vzdelávanie v environmentálnych aktivitách, organizovať zber 

druhotných surovín, propagovať separovanie odpadu a iné. 

• Podporovať a rozvíjať aktívne využívanie voľného času prostredníctvom športových 

a umeleckých krúžkov, účasť na športovo - kultúrnych akciách . 

• Organizovať podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc, týždňu 

slovenských knižníc, Dňu detskej knihy - otvorené hodiny, besedy so spisovateľom, 

burza kníh a pod. 

• Na hodinách slovenského jazyka viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu 

pôvodnej slovenskej klasickej a modernej literatúry, k práci s detskými časopismi. 

Posilňovať čitateľskú gramotnosť aj formou rôznych mimoškolských aktivít. 

• Organizovať obľúbené tematické vyučovanie, športové súťaže, exkurzie a iné. Viac 

zapájať do spolupráce i rodičov so sociálne slabých a rómskych rodín. 

• Zabezpečovať vzdelanie v základných poznatkoch v oblasti detského zdravia a 

výživy. Realizovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia a Svetovému 

dňu mlieka. 

• Venovať zvýšenú pozornosť problémovým žiakom a žiakom so špeciálnymi 

pedagogickými potrebami, využívať pozitívnu motiváciu. 

• Osobitnú pozornosť venovať talentovaným žiakom a vhodnými úlohami rozvíjať ich 

talent. 

• Rozvíjať u žiakov princípy fit inteligencie - finančnej gramotnosti, využívať vhodné 

témy v jednotlivých predmetoch. 

• Zvýšenú pozornosť venovať dopravnej výchove, pravidlá cestnej premávky pre 

chodcov, cyklistov a získať základne zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci. Zaradiť 

jej prvky do každého predmetu, využívať medzipredmetové vzťahy. 

• Pokračovať v dobrej spolupráci s ŠK, MŠ a CVČ. 

2.Návrh nových opatrení požadovaných MZ vedeniu školy na budúci školský rok: 

• zabezpečiť stabilné pripojenie internetu na elokované pracovisko, 

• úprava tried, zamurovanie zbytočných dverí, oprava soklov po prerábaní. 

3.Členovia MZ schválili jednohlasne záverečnú správu činnosti MZ za druhý polrok 

školského roka 2021/2022. 

 

 



ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MZ 3. ROČNÍKA zo dňa 30. augusta 2021 

 

Uznesenie 

Ø Dôstojné privítanie žiakov v novom školskom roku. 

Zod. : všetky vyučujúce v 3. ročníku termín: 2. 9. 2021 

Ø Oboznámiť rodičov so všetkými dôležitými pokynmi a portálom našej školy. 

Zod. : všetky vyučujúce v 3. ročníku termín: ZRPŠ 

Ø Príprava a využívanie učebných pomôcok vo výchovno - vzdelávacom procese. 

Zod. : všetky vyučujúce v 3. ročníku termín: priebežne 

Ø Objednať detský časopis Fifík. 

Zod. : p. uč. Janeková termín: 10. 9. 2021 

Ø Dbať na presné a správne vypisovanie pedagogickej dokumentácie. 

Zod. : p. uč. Čelková termín: priebežne 

Ø Vypracovať rozpis učiteľského dozoru na chodbách. 

Zod.: p. uč. Mizerová termín: 2. 9. 2021 

Ø Spracovať a odovzdať žiadosti o finančné príspevky z fondu ZRPŠ. 

Zod.: p. uč. Janeková termín: 10. 9. 2021 

Ø Venovať zvýšenú pozornosť disciplíne žiakov a žiakom s IVVP 

Zod.: všetky vyučujúce v 3. ročníku termín: priebežne 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MZ 3. ROČNÍKA zo dňa 11. novembra 2021 

Uznesenie 

ü Uskutočniť projektový deň „Kniha nás vzdeláva, poučuje“ 

Zod. : triedne učiteľky 3. ročníka termín: november 2021 

ü Vedomostná súťaž Všetkovedko - organizácia, realizácia 

Zod. : p. uč. Janeková termín: 30. 11. 2021 

ü Príprava a využívanie učebných pomôcok vo výchovno - vzdelávacom procese. 

Zod. : všetky vyučujúce v 3. ročníku termín: priebežne 

Dbať na presné a správne vypisovanie pedagogickej dokumentácie. 

Zod. : p. uč. Čelková termín: priebežne 

ü Venovať zvýšenú pozornosť disciplíne žiakov a žiakom s IVVP 

Zod. : všetky vyučujúce v 3. ročníku termín: pravidelne 

ü Školské kolo Pytagoriády - organizácia, realizácia 

Zod. : vyučujúce v 3. ročníku termín: 08. 12. 2021 

ü Uskutočniť projektový deň Advent 2021, vianočné zvyky a tradície 

Zod. : triedne učiteľky 3. ročníka termín: december 2021 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MZ 3. ROČNÍKA zo dňa 31. januára 2022 

Uznesenie 

Ø Zapojenie sa a výber žiakov do súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov 

Kubín 

Zod. : vyučujúce v 3. ročníku termín: február 2022 

Ø Realizácia karnevalu pre žiakov 3. ročníka 

Zod. : triedne učiteľky 3. ročníka termín: február 2022 

Ø Uskutočniť tematický deň - Daniel Hevier rozprávkarom 



Zod. : vyučujúce 3. ročníka termín: marec 2022 

Ø Návšteva Kaštieľa Radoľa - výstava, tvorivé dielne 

Zod.: vyučujúce 3. ročníka termín: marec 2022 

Ø Matematická súťaž Klokan - organizácia, realizácia 

Zod. : p. uč. Janeková termín: 11. 04. 2022 

Ø Uskutočniť tematický deň - Zelený deň, Deň Zeme každý deň 

Zod. : vyučujúce 3. ročníka termín: 22. apríl 2022 

Ø Príprava a využívanie učebných pomôcok vo výchovno - vzdelávacom procese. 

Zod. : všetky vyučujúce v 3. ročníku termín: priebežne 

Ø Dbať na presné a správne vypisovanie pedagogickej dokumentácie. 

Zod. : p. uč. Čelková termín: priebežne 

Ø Venovať zvýšenú pozornosť disciplíne žiakov a žiakom s IVVP 

Zod. : všetky vyučujúce v 3. ročníku termín: pravidelne 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MZ 3. ROČNÍKA zo dňa 23. júna 2022 

Uznesenie 

Ø Správne a dôsledné vyplnenie pedagogickej dokumentácie, príprava (tlač) 

vysvedčení 

Zod. : triedne učiteľky 3. ročníka termín: do 29. 06. 2022 

Ø Odovzdávanie, preberanie učebníc 

Zod. : triedne učiteľky 3. ročníka termín: do 28. 06. 2022 

Ø Celkové čistenie tried, kontrola tried 

Zod. : triedne učiteľky 3. ročníka termín: do 29. 06. 2022 

Ø Objednanie potrebných učebníc na šk. r. 2022/2023 v spolupráci s ekon. oddelením 

Zod. : Mgr. Janeková termín: jún - júl 2022 

Ø Vysvedčenie - odovzdanie, zhodnotenie práce žiakov, rozlúčka 

Zod. : triedne učiteľky 3. ročníka termín: 30. 06. 2022 

 

Uznesenia zo zápisníc MZ 4. ročník - šk. rok 2021/2022 
Uznesenie 

a. Naďalej sa venovať rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti - prebieha neustále, 

vyučujúce majú pripravené a využívajú na hodinách rôzne úlohy typu monitor 5 a 

rovnako aj pri práci s každým textom, kde pracujú v PZ, ktoré si jednotlivé triedy 

objednali a zakúpili 

b. Venovať sa organizácií plaveckého výcviku - priebežne riešené, zabezpečená 

autobusová doprava spoločnosť ZANADO - Realizácia podľa danej situácie. 

c. Príprava žiakov na prednes poézie a prózy - žiaci boli priebežne pripravovaní 

d. Monitorovať klímu v jednotlivých triedach, sledovať šikanu - priebežne plnené 

e. Naďalej sa venovať rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti - prebieha neustále, 

vyučujúce majú pripravené a využívajú na hodinách rôzne úlohy typu monitor 5 a 

rovnako aj pri práci s každým textom, kde pracujú v PZ, ktoré si jednotlivé triedy 

objednali a zakúpili 

f. Venovať sa integrovaným a talentovaným žiakom príprava osobitných úloh pre tieto 

deti. Dať viac času pri samostatných prácach. 



g. Vyhodnotenie prednesu poézie a prózy ,súťaže Klokan Natália Koňuchová 4.C tr. 

získala 100% úspešnosť, v matematickej súťaži Pytagoriáda v okresnom kole žiaci 

neboli úspešní. 

h. Monitorovať klímu v jednotlivých triedach, sledovať šikanovanie - priebežne plnené 

a zároveň beseda so psychologičkou na túto tému pod taktovkou p.uč. Hmírovej. 

 

Zápisnica č.1 zo zasadnutia PK BIO a CHE zo dňa 27. augusta 2021 
Uznesenie : 

- dodržiavať schválený plán zasadnutí PK 

- stále pracovať na obnove a udržiavaní školského pozemku 

- naďalej sa venovať talentovaným a slaboprospievajúcim žiakom 

- pripravovať žiakov na súťaže 

- zrealizovať aspoň niektoré naplánované exkurzie a besedy 

- aktualizovať nástenku k významným environmentálnym dňom 

- pokračovať v triedení odpadov 

- zrealizovať blokové vyučovanie pre žiakov 5.-6. ročníka 

- informovať žiakov ako aj rodičov a verejnosť o našich aktivitách prostredníctvom 

školského časopisu , miestnych médií a na stránke našej školy 

 

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia PK BIO a CHE zo dňa 29. 11. 2021 

Uznesenie : 

- dodržiavať ŠkVP , dobrať zameškané učivo , uskutočniť aspoň niektoré chýbajúce 

praktické práce z biológie a laboratórne práce z chémie 

- pripravovať žiakov na biologické a chemické súťaže 

- aktualizovať nástenku k významným environmentálnym dňom 

- triedenie odpadu- plasty , papier, tetrapaky 

- pripraviť a zrealizovať plánované akcie 

 

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia PK BIO a CHE z dňa 1.2.2022 

Uznesenie : 

- vyučujúci sa po vzájomnej diskusii dohodli na tom, že sa budú snažiť aj naďalej čo 

najkvalitnejšie vzdelávať žiakov a venovať sa žiakom nielen nadaným, ale aj slabým 

žiakom a v prípade potreby žiakov doučia a j mimo vyučovacích hodín. Aj naďalej 

budú musieť žiakov skúšať - formou krátkych previerok ,ústnou formou a tiež 

zadávaním projektov žiakom, aby mali dostatok známok potrebných ku ďalšej 

klasifikácii a aby žiaci mali možnosť získať známku rôznym spôsobom. Je potrebné 

prihliadať aj na formu vzdelávania. 

- budú sa snažiť zrealizovať aj praktické cvičenia z BIO a laboratórne práce z CHE- 

lebo práve aktívna a bádateľská forma výučby je pre žiakov veľmi zaujímavá a 

prínosná, vedomosti získané praktickou činnosťou sú trvácnejšie a dávajú žiakom aj 

zážitok zo získavania vedomostí 

- ďalšie opatrenia prijmú vyučujúci na základe vyvíjajúcej sa situácie a prijatých 

opatrení 

 



Zápisnica č.4 zo zasadnutia PK BIO a CHE zo dňa 22.6.2022 

Uznesenie : 

- Zamerať sa na zážitkové učenie detí aj v predmete biológia aj chémia 

- do budúceho školského roku je potrebné zlepšiť spoluprácu v rámci predmetov pri 

organizovaní exkurzií 

- žiakom predostrieť plán exkurzií skôr , aby mali možnosť lepšie sa rozhodnúť 

- využívať v budúcom šk. roku novú učebňu zo zelenou strechou, ktorá bola 

vybudovaná v rámci projektu SK- Klíma na vzdelávanie detí 

 

Stretnutia PK DEJ-OBN v školskom roku 2021/22 -uznesenia zo stretnutí: 
 

Zápisnica zo zasadnutia PK DEJ-OBN zo dňa 27. 8. 2021 

Uznesenie: 

PK : 

a) berie na vedomie : úväzky vo vyučovaní DEJ a OBN 

Vyuč. OBN: Mgr. Ľ. Heľová :6.BC,7.ABC,8.ABC (8 hod), Mgr. A. Drexlerová :6.A, 

9.ABC (4 hod), Vyuč. DEJ : M. Mojtová : 5.ACD, 7.ABC,8.AC, 9A (13 hod), Z. 

Ševčíková : 5. B ,6.ABC,8.B (9 hod) , T. Chupáčová: 9.BC (4 hod) 

b) schvaľuje: Plán práce PK a zasadnutí, kritériá hodnotenia, Plán exkurzií, Učebné 

osnovy a výchovnovzdelávací plán DEJ 9. Ročník 

c) ukladá: - aktualizovať a nahrať do EduPage TVVP z DEJ a OBN pre 5.-9. ročník T: 

do 31.8.2021, z.: vyuč.DEJ,OBN 

- odovzdať p. riaditeľovi Plán PK, Plán exkurzií, zápisnicu zo zasadnutia PK, UO a 

TVVP DEJ 9. ročník T: do 3.9.2021 (vrátane), z.: M. Mojtová 

- vypracovať a odovzdať dodatky IVP žiakov T: do určeného termínu, z.: vyuč. DEJ 

- pripraviť a zrealizovať dejepisný projekt v 7.-9. ročníku pri príležitosti Pamätného 

dňa obetí holokaustu a rasového násilia T: 9.9. 2021 z.: vyuč.DEJ 

- dôsledne dbať na vzdelávacie a výkonové štandardy, na prierezové témy T: 

priebežne, z.: všetci vyučujúci 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia PK DEJ-OBN zo dňa 30.11. 2021 

Uznesenie: 

PK : 

a) berie na vedomie : hodnotenie výsledkov práce za 1. štvrťrok, správy o aktivitách 

b) ukladá: - 

zorganizovať projektové aktivity na hodinách DEJ pri príležitosti výročia oslobodenia 

KT v Osvienčime - so žiakmi 8. a 9. ročníka 

T: január 2022, z.: vyučujúce DEJ 

- zorganizovať účasť na projekte Jeden svet v Žiline (ak pandemická situácia dovolí) 

T: január-február 2022 z.: M. Mojtová 

- príprava žiakov, registrácia a účasť na dejepisnej olympiáde 

T: december - február 2022, z.: M. Mojtová, Z. Ševčíková, T. Chupáčová 

- projektové aktivity „Založím si podnik“ - pre žiakov 9. ročníka 

T: február 2022 z.: A. Drexlerová, Ľ.Heľová 

- dôsledne dbať na vzdelávacie a výkonové štandardy, na prierezové témy 



T: stály, z.: všetci vyučujúci 

 

Zápisnica zo zasadnutia PK DEJ-OBN zo dňa 2.2.2022 

Uznesenie: 

PK : 

a) berie na vedomie : hodnotenie výsledkov práce za 1. polrok, správu o činnosti PK v 

1. polroku 

b) ukladá: 

- príprava žiakov a účasť na dejepisnej olympiády 

T: február 2022, z.: Z. Ševčíková, M.Mojtová,T.Chupáčová 

- uskutočniť dejepisné projektové vyučovanie v 5. -9. ročníku na zvolenú tému 

T: marec-jún 2022 , z.: Z. Ševčíková, T.Chupáčová, M.Mojtová 

- uskutočniť projektové aktivity : Vplyv reklamy na spotrebiteľov, Založ si svoj 

podnik, Migrácia - pre žiakov 7., 8. a 9. ročník 

T: február-apríl 2022 z.: A. Drexlerová, Ľ.Heľová 

- dôsledne dbať na vzdelávacie a výkonové štandardy, na prierezové témy 

T: stály, z.: všetci vyučujúci 

Zápisnica zo zasadnutia PK DEJ-OBN zo dňa 17.6. 2022 

Uznesenie: 

PK : 

a) berie na vedomie : hodnotenie výsledkov práce za 2. polrok, hodnotenie exkurzií, 

podklady k hodnotiacej správe 

b) ukladá: 

odovzdať zápisnicu z tohto stretnutia PK DEJ-OBN vedeniu školy 

T: do 26.6. z.: vedúca PK 

odovzdať podklady k záverečnej hodnotiacej správe za PK DEJ- OBN vedeniu školy 

T: do 26.6. z.: za všetkých členov vedúca PK 

uskutočniť návštevu primátora mesta KNM so žiakmi 6. ročníka 

T: do 24.6. z.: vyučujúce OBN 

objednať PZ z DEJ pre budúci školský rok pre ročníky 5.-9. 

T: do 30.6. z.: vedúca PK 

Sumár uznesení zo zápisníc stretnutí PK (v školskom roku 2021/22) vyhotovila dňa 

2.9.2022 vedúca PK Mgr. M.Mojtová 

 

Uznesenia z PK TSV za školský rok 2021/22 
 

27.8.2021 

Ukladá: 

1.Odovzdať vedeniu školy evidenciu zdravotne oslobodených žiakov do 13.9.2021 Z: 

vyuč.TSV 

2.Poučiť žiakov o BOZP na prvej hodine TV so zápisom do TK. T: do 10.9.2021 Z: 

vyuč TSV 

3. Umiestniť ( zakúpiť) bezdotykový dávkovač dezinfekcie v priestoroch telocviční Z: 

vedenie školy 

 

 



30.11.2021 

Ukladá : 

1. Pripraviť na zapožičanie lyžiarsku výstroj pre žiakov 8.roč. 

T: do 20.2.2022 Z: I. Jurkovič 

2. Zabezpečiť vhodný termín pre žiakov 8 .roč. na lyžiarsky výcvik 

T: do konca decembra 2021 Z: vyuč. TSV 

 

27.01.2022 

Ukladá : 

1. Zabezpečiť sadu samotestov (5 ks) na LV pre žiakov 8.ročníka (60 žiakov) 

Zodpovedný: vedenie školy (do 25.2.2022) 

2. Pripraviť písomnosti k LV a odoslať žiadosť na RÚVZ v Žiari nad Hronom 

Zodpovedný: A.Kavacká ( do 11.2.2022) 

 

26.6.2022 

Ukladá: 

1. Zistiť záujem o lyžiarsky výcvik v šk.r.2022/23 

T: do konca septembra 2022 Z: vyučujúci TSV 

2. Zabezpečiť miesto konania LV pre dva turnusy 

T . do konca decembra 2022 Z : vyučujúci TSV 

3. Zakúpiť min. 6 ks vortexov do kabinetu TSV 

T : budúci šk.r. Z: vedenie školy 

4. Pripraviť a zorganizovať olympiádu pre MŠ 

T : do 15. októbra 2022 Z: vyučujúci TSV 

 

Uznesenia zo zasadnutí predmetovej komisie MAT/FYZ v školskom roku 

2021/2022 
 

26.8.2021 

Uznesenie: 

PK matematika - fyzika: 

Berie na vedomie výsledky súťaží za školský rok 2020/2021. 

Ukladá: 

Pripraviť plány pre šk. rok 2021/2022 a zapracovať do plánov opakovanie učiva, ktoré 

nebolo prebraté z dôvodu dištančného vzdelávania. 

Termín: do konca augusta 2021 Zodpovední: všetci členovia PK 

Pripraviť dodatky IVVP pre začlenených žiakov 

Termín: podľa pokynov Zodpovední: všetci členovia PK 

 

15.11.2021 

Uznesenie 

PK berie na vedomie: 

Matematické dopoludnie sa uskutoční v náhradnom termíne po zlepšení pandemickej 

situácie 

Termín: upresníme Zodpovední: všetci členovia PK 

PK ukladá: 



Prihlásiť žiakov do súťaže PYTAGORIÁDA cez portál EDUPAGE 

Termín: do 8.12. - 5. ročník Zodpovední: vyučujúci 

do 9.12. - 6. - 8. ročník v jednotlivých triedach 

Prihlásiť žiakov do MO Zodpovední: vyučujúci v jednotlivých ročníkoch 

Prihlásiť žiakov do FO Zodpovedná: M. Kováčová 

 

30.1.2022 

Uznesenie 

PK berie na vedomie výsledky písomných prác 

Ukladá: 

- príprava žiakov na okresné kolo matematickej olympiády - 6. - 8. ročník 

Termín: marec 2022 Zodpovední: vyučujúci 

- príprava žiakov na okresné kolo fyzikálnej olympiády 

Termín: marec 2022 Zodpovedná: M. Kováčová 

- príprava žiakov 5. a 9.ročníka na Testovanie 9 

Termín: máj 2022 Zodpovední: vyuč. matematiky v 9.roč. 

 

23.6.2022 

Uznesenie 

PK matematiky berie na vedomie 

a) výsledky 3. a 4. kontrolnej práce z matematiky, 

b) výsledky Testovania 9 a TESTOVANIA 5 

c) výsledky OK Pytagoriády 

d) Výsledky okresného kola MO 6., 7. a 8..ročník 

 

Uznesenia zo zápisníc PK GEG v školskom roku 2021/2022 
 

1. Zápisnica PK - GEG, zo dňa 27.08.2021 

Uznesenie z PK GEG konanej 27.08.2021 

PK GEG berie na vedomie: 

1.Analýzu dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch v predmete geografia v šk. roku 

2020/2021 

PK GEG schvaľuje a potvrdzuje : 

1.Návrh hodnotenia žiakov v predmete GEG počas prezenčnej a dištančnej formy 

vzdelávania 

2. Návrh plánu exkurzií, aktivít a geografických vychádzok 

3. Návrh plánu práce PK GEG na šk. rok 2021/2022 

4. Návrh na pôvodnú úpravu obsahu učiva v ročníkoch 8. -9. 

PK GEG ukladá: 

1. Upraviť osnovy a TVVP pre 8. a 9. ročník 

T: do 2.09.2021 Z: Mgr. R. Jantošíková , Mgr. E. Palicová 

2. Vypracovať sťahovanie žiakov do geografickej učebne 

T: 6.09.2021 Z: Mgr. R. Jantošíková 

3. Vyzbierať peniaze za PZ na GEG v jednotlivých ročníkoch a triedach 

T: 15.09.2021 Z: vyučujúce GEG 

 



2. Zápisnica z PK - GEG konanej dňa 16.11.2021 

Uznesenie z PK GEG konanej 16.11.2021 

PK GEG berie na vedomie : 

1. Informácia o Metodicko-organizačných pokynoch pre 50. ročník GO na šk. rok 

2021/2022 

2. Vyhodnotenie aktivít za 1.štvrťrok šk. roku 2021/2022 

PK GEG ukladá : 

1. Zabezpečiť výber a prípravu žiakov na školské kolo GO v šk. roku 2021/2022 

T : do 19.11.2021 Z : vyučujúce GEG 

2. Zabezpečiť registráciu prihlásených žiakov na šk. kolo GO cez Edupage a rozoslať 

Pokyny jednotlivým súťažiacim a ich rodičom 

T : 20.11.2021 Z: Mgr. E. Palicová 

3.Zabezpečiť organizačne hladký priebeh školského kola - PC učebne, funkčnosť 

počítačov ako aj dozor pri súťažiacich 

T : 23.11.2021 Z : Mgr. E. Palicová 

PK GEG schvaľuje 

1. Doplnenie a zmena časového harmonogramu Plánu Exkurzií a geografických aktivít 

T : v závislosti od aktuálne pandemickej situácie Z : vyučujúce GEG 

 

3. Zápisnica z PK - GEG konanej dňa 02.02.2022 

Uznesenie z PK GEG konanej 02.02.2022 

PK GEG berie na vedomie : 

1. Informáciu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1.polrok šk. roku 2021/2022 a 

hodnotenie práce s integrovanými žiakmi 

2. Výsledky školského kola GO v šk. roku 2021/2022 

PK GEG schvaľuje : 

1. V závislosti od situácie Covid19 postupovať podľa upraveného plánu exkurzií 

T: priebežne Z: vyučujúce GEG 

PK GEG ukladá : 

1. Zabezpečiť prípravu žiakov na okresné kolo GO v šk. roku 2021/2022 

T : do 17.02.2022 Z : vyučujúce GEG 

2. Dbať naďalej na dodržiavanie pokynov a základných princípov hodnotenia žiakov v 

čase hybridného vyučovania v školách a využívať všetky prostriedky materiálne, 

technické a iné, aby bolo učivo GEG najprijateľnejšou a najzrozumiteľnejšou formou 

priblížené všetkým žiakom. 

T: do skončenia pandemickej situácie Z: vyučujúce GEG 

 

4. Zápisnica PK - GEG, zo dňa 24.06.2022 

Uznesenie z PK GEG konanej 24.06.2022 

PK GEG berie na vedomie: 

1. Správu o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch v predmete geografia za 2. polrok 

šk. roku 2021/2022 

2. Informáciu o výsledkoch žiakov v predmetovej súťaži GO a súťaži “ Čo vieš o 

Hviezdach?“ 

PK GEG schvaľuje: 

1. Výmenu obsahu učiva v 8.ročníku 



2. Návrh pracovať v šk. roku 2022/2023 na hodinách GEG s PZ . 

PK GEG ukladá: 

1. Vyzbierať sumu 3,70 € od žiakov a objednať PZ pre všetky ročníky. 

T: do 26.06.2022 Z: Mgr. R. Jantošíková 

 

Školský rok 2021/2022 - PK SJaL 
 

August 2021 (27. 08. 2021) 

Uznesenie 

PK SJL berie na vedomie: 

• Plán práce na školský rok 2021/2022, 

• Kritériá hodnotenia a klasifikácie SJL, 

• Plán akcií na nový školský rok, 

• Upravené TVVP SJL na šk. rok 2021/2022. 

PK SJL schvaľuje: 

• Plán práce na školský rok 2021/2022, 

• Kritériá hodnotenia a klasifikácie SJL, 

• Plán akcií na nový školský rok. 

PK SJL ukladá: 

• Pripraviť vstupné testy a diktáty na školský rok 2021/2022 

• Aktivity na MDŠK a Záložka spája školy 

• Vypracovať dodatky pre žiakov S IVVP 

 

November 2021 (30. 11. 2021) 

 

Uznesenie 

PK SJL berie na vedomie: 

• Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok 2021/2022 

• Vyhodnotenie aktivít, ktoré boli zrealizované v 1. štvrťroku 2021/2022 

PK SJL ukladá: 

• Uskutočniť triedne kolo Hviezdoslavov Kubín - január 2022, všetky vyučujúce 

• Pripravovať žiakov 9. ročníka na Testovanie 9 - priebežne, vyučujúce 9. ročníka 

 

Január 2022 (31. 01. 2022) 

Uznesenie 

PK SJaL - berie na vedomie 

1. Výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok 2021/2022 

2. Vyhodnotenie aktivít za 1. polrok 

PK SJaL - ukladá: 

1. Uskutočniť školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín T: február 2022 Z: všetci 

vyučujúci 

2. Pripravovať žiakov na OK Šaliansky Maťko T: február 2022 Z: Mgr. Chupáčová, 

Čamajová 

3. Pripravovať žiakov 9. ročníka na Testovanie 9 T: priebežne Z: vyučujúci 9. ročníka 

4. Pripraviť zoznam učebníc a PZ preplácaných MŠ na budúci rok T: do mája 2022 Z: 

Mgr. Svrčková 



 

Apríl 2022 (11. 04. 2022) 

Uznesenie 

PK SJL berie na vedomie: 

• Analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok 2021/2022 

• Vyhodnotenie aktivít a súťaží, ktoré boli zrealizované v 3. štvrťroku 2021/2022 

PK SJL ukladá: 

• Zorganizovať exkurzie - máj/jún 2022 

5.A+5.B Lit.-dej. exkurzia Martin (zodp.: Z. Ševčíková) 

5.C+5.D Lit.-dej exkurzia Martin (zodp.: S. Svrčková) 

6.ročník Lit.-dej exkurzia Orava (zodp.: T.Chupáčová) 

7.ročník Lit.-dej exkurzia Kremnica - Banská Štiavnica (zodp.: M. Mojtová) 

8.ročník Lit.-dej exkurzia Orava (zodp.: O.Štefanková) 

• Pripravovať žiakov 9. ročníka na Testovanie 9 - priebežne ( zodp. : vyučujúce 9. 

ročníka) 

• Pripravovať žiakov na KK recitačných súťaží (zodp.: T.Chupáčová, Z. Ševčíková) 

• Vyhotoviť a odovzdať zoznam učebníc a pracovných zošitov potrebných pre budúci 

školský rok vedeniu školy ( zodp. : vedúca PK) 

 

Jún 2022 (16. 06. 2022) 

Uznesenie 

PK SJL berie na vedomie: 

• analýzu výchovno-vzdelávacej činnosti za 2. polrok 2021/2022, 

• výsledky aktivít zrealizovaných v 2. polroku. 

Zároveň PK SJL ukladá: 

• vypracovať nové TVVP pre 5. ročník a 8. ročník (LIT), zodp.: Svrčková a 8. ročník 

(SJ), zodpovedná M. Mojtová, termín: 30.8. 2022. 

Zorganizovať preskúšanie žiačky Cabadovej zo SJL, ide o žiačku žijúcu v zahraničí. 

Termín bude spresnený. 

 

 

Uznesenia zo zasadnutí PK CJL v školskom roku 2021/2022 
 

Uznesenie PK CJ Zápisnica č. 1 

1. Nahlásiť jazykové skupiny (ch/int. + d/int. + spolu/int.). 

Termín : 10. september 2021 Zodpovedné : vyučujúce CJ 

2. Odovzdať menný zoznam žiakov skupín 

Termín : 10. september 2021 Zodpovedné : vyučujúce CJ 

3. Vypracovať učebné osnovy ANJ pre 6.ročník 

Termín: 15. september 2021 Zodpovedná: Mgr. Madigárová-Kubišová 

4.Vypracovať sťahovanie žiakov, RH sťahovania do jazykových učební 

Termín : 13. september 2021 Zodpovedné : Mgr. Hmírová 

5. Vypracovať a odovzdať dodatok k IVP 

Termín : 30. september 2021 Zodpovední : vyučujúce CJ 

 

 



Uznesenia PK CJ Zápisnica č. 2 

1. Zaslať informácie k zmiešavaniu skupín na jazykoch 

Termín: 3.. 12. 2021 Zodpovedná: vedúca PK 

2. Preposlať email vyučujúcim, ktorých žiaci postupujú na okresné kolo OANJ 

Termín: po obdŕžaní inštrukcií Zodpovedná: vedúca PK 

3. Zakúpiť ceny víťazom OANJ a vytvoriť diplomy 

Termín: priebežne Zodpovedná: vedúca PK 

 

Uznesenie PK CJ Zápisnica č. 3 

Vyučujúce sa dohodli, že v nových učebniciach Project Explore sa bude postupovať 

nasledovne: 

1. Plán používania kníh v tomto šk. roku 2021/22 

5. ročník - Project 1 L 1-3 

6. ročník - Project 2 L 1-3 

2. Plán používania kníh v budúcom šk. rok 2022/23 

5.ročník - Starter 

6. ročník - Project 1 L 4-6 

7. ročník - Project 2 L 4-6 

3. Príprava a realizácia aktivít podľa plánu PK CJ na tretí štvrťrok 

Termín: tretí štvrťrok šk. r.2021/22 

4. Odovzdať dotazníky od žiakov 5.-9. ročníka 

Termín: 10.2.2022 

Zodpovedné: vyučujúce CJ 

Uznesenie PK CJ Zápisnica č. 4 

1. Príprava predobjednávky na nákup KN a PZ z ANJ 

Termín: 30. jún 2022 Zodpovedná: Ľ. Heľová 

 

UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ Pedagogickej rady v školskom roku 2021/2022 

 

Uznesenie zo zasadnutia PR dňa 26.8.2020 
a) Odovzdať plány MZ, PK, ŠKD, ŠP, VP a koordinátorov 

Termín: do 4.9.2020 Zodp: vedúci MZ, PK, ŠP, ŠKD, VP 

b) Nahodiť pokiaľ možno všetkých žiakov do AsC agendy 

Termín do 3.9.2020 Zodp.: triedni učitelia 

c) Odovzdať žiakom vytlačené vzdelávacie poukazy 

Termín do 11.9.2020 Zodp.: triedni učitelia 

d) Vyplniť štatistické tabuľky podľa pokynov ZRŠ 

Termín: určia ZRŠ Zodp.: všetci PZ 

e) Vyplniť alebo aktualizovať dokumentáciu pre žiakov so ŠVVP (IVP) podľa 

pokynov ŠP 

Termín: Zodp.: triedni učitelia 

f) Odovzdať zoznamy žiakov so žiadosťami o oslobodenie vyučovania predmetov 

Termín: do 14.09. Zodp.: triedni učitelia 

g) Vytlačiť a odovzdať aktuálne zoznamy žiakov v triedach 

Termín: do 4.9.2020 Zodp.: triedni učitelia 



h) Odovzdať počty žiakov, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku a v škole v prírode v 

tomto školskom roku, ktorí majú nárok na príspevok štátu 

Termín: do 8.9.2020 Zodp.: triedni učitelia a PK TSaV 

i) Vyplniť triedne výkazy - najmä prvý a piaty ročník 

Termín: 11.9.2020 Zodp.: triedni učitelia 

j) Vyzbierať a do osobných spisov žiakov založiť podpísané zákonnými rodičmi 

žiakov hromadné informované súhlasy a tlačivá o ochrane osobných údajov 

Termín: 8.9.2020 Zodp.: triedni učitelia 

k) Dôsledne dodržiavať v platnom znení: 

• Pracovný poriadok školy 

• Školský poriadok 

• Organizačný poriadok 

• Všetky platné smernice vydané riaditeľom školy 

• Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov 

• Zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

ako aj jeho všetky vykonávacie predpisy 

• Vyhlášku 320/2009 Z.z. o základnej škole v znení neskorších predpisov 

• Vyhlášku 306/2009 Z.z. o ŠKD 

• Školský vzdelávací program vrátane RUP a učebných osnov odovzdaných RŠ 

• Metodický pokyn 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1. 

mája 2011 

• Metodické usmernenie MŠ SR 231/2003 zo dňa 7.3.2003 pri neplnení povinnej 

školskej dochádzky 

• Metodické usmernenie 7/2006-R z 28.3.2006 k prevencii a riešeniu šikanovania 

žiakov v školách a školských zariadeniach 

• Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj príslušné ustanovenia GDPR 

• Zákaz používania alkoholických nápojov. Porušenie sa bude riešiť v zmysle 

Zákonníka práce a pracovného poriadku 

• Zákon 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a neskorších predpisov - dodržiavať v celom areáli školy 

• Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydaným MŠVVaŠ SR 

l) Vo výchovno - vzdelávacej činnosti rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa 

m) Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód 

s využitím DT a IT vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania 

n) Plniť úlohy týkajúce sa finančnej gramotnosti v zmysle Národného štandardu 1.2 na 

prvom stupni a 1.1. na druhom stupni 

Zápis do TK dňa 2.9.2020 

1. Otvorenie školského roka 2020/2021 

2. BOZP, PO a CO 

3. Školský poriadok, Deklarácia práv dieťaťa a Smernica o prevencii šikanovania 

4. Vnútorný systém hodnotenia žiakov 

 

Uznesenie zo zasadnutia PR dňa 2.9.2021 
PR ukladá: 

• Dodržiavať termíny z predchádzajúceho uznesenia 

• Odovzdať poistné na žiaka 0,50 € aj s potrebným zoznamom - do 10.9.2021 



• Zverejniť rozvrhy tried a odborných učební do piatku 3.9.2021 

• Skontrolovať zverejnenie Prevádzkových poriadkov v odborných učebniach do 

6.9.2021 

• Pripraviť manuál na dištančné vzdelávanie žiakov - zistiť technické vybavenie a 

možnosti vzdelávania žiakov, oznámiť žiakom nástroje a platformy, ktoré bude učiteľ 

využívať, spôsob odovzdávania úloh a zadaní, hodnotenie žiakov do 10.9.2021 

Schvaľuje: 

- Školský vzdelávací program 

- Školský výchovný program 

- Rozvrhy hodín pre jednotlivé ročníky a triedy na školský rok 2021/2022 

- Úväzky pre PZ 

- Školský poriadok 

- Nehodnotenie klasifikáciou žiaka Filipa Fujaka z 8.A z predmetu nemecký jazyk ako 

druhý cudzí jazyk v školskom roku 2021/2022 na žiadosť zákonného zástupcu 

Berie na vedomie : 

- Pracovný poriadok pre pracovníkov ZŠ Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

- Štruktúru kariérových pozícií PZ na školský rok 2021/2022 

- Organizačný poriadok školy 

- Plán školskej knižnice na školský rok 2021/2022 

- Plán profesijného rastu PZ pre tento školský rok a na roky 2019 - 2023, 

aktualizovaný pre školský rok 2021/2022 

 

Uznesenie zo zasadnutie PR dňa 14.10.2021 
Pedagogická rada ukladá: 

Dodržiavať termíny uznesení z predchádzajúceho zasadnutia PR 

Nahlásiť záujem o nové učebné pomôcky T: 12.11.2021 

Zistiť záujem rodičov o domáce samotesty na COVID-19 - Z: triedni učitelia T: 

18.10.2021 

Absolvovať školenie BOZP - všetci zamestnanci T: 28.10.2021 

Pedagogická rada schvaľuje: 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Nábrežná 

845/17, Kysucké Nové Mesto za školský rok 2020/2021 

Berie na vedomie: 

Maľovanie tried prebehne koncom novembra a v decembri 

Aktuálny manuál RŠ k školskému semaforu 

 

Uznesenie zo zasadnutie PR dňa 25.1.2022 
Pedagogická rada berie na vedomie: 

- výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov za prvý štvrťrok školského roka 2021/2022 

- informáciu o individuálnom vzdelávaní žiačky 6.C triedy 

- správca IT nebude v škole k dispozícii jedenkrát v týždni (streda) 

Pedagogická rada ukladá: 

- Dodržiavať Pracovný poriadok a organizáciu vyučovania T: nepretržite Z: všetci 

zamestnanci školy 



- Poslať zápisnice zo zasadnutí MZ a PK ako aj plány MZ a PK T: 18.11.2021 Z: 

vedúci MZ a PK 

 

Uznesenie zo zasadnutie PR dňa 25.1.2022 
Pedagogická rada berie na vedomie: 

- výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov za prvý polrok školského roka 2021/2022 

Pedagogická rada ukladá 

- Odovzdať vyhodnocovacie správy MZ, PK, VP, ŠP, koordinátorov a ŠKD T: 

3.2.2022 Z: vedúci MZ, PK, VP, ŠP, koordinátori a ŠKD 

- Odoslať žiakom a zákonným zástupcom výpisy známok za prvý polrok 2021/2022 

(prípadne vysvedčenia do vlastných rúk) T: 31.1.2022 Z: triedni učitelia 

- Uskutočniť zasadnutia MZ a PK k vyhodnoteniu prvého polroka (aj on-line formou) 

T: 3.2.2022 Z: vedúci MZ a PK 

 

Uznesenie zo zasadnutie PR dňa 7.2.2022 
Pedagogická rada berie na vedomie „Hodnotiacu správu za 1.polrok školského roku 

2021/2022 

 

Uznesenie zo zasadnutie PR dňa 11.4.2022 
Pedagogická rada : 

Berie na vedomie výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov za 3. štvrťrok šk. roka 

2021/2022 

Schvaľuje začlenenie žiaka zo 4.B triedy 

Ukladá: 

1. naďalej dôsledne dodržiavať školský a pracovný poriadok zo strany všetkých 

vyučujúcich 

 

Uznesenie zo zasadnutie PR dňa 27.6.2022 
Pedagogická rada prerokovala berie na vedomie 

- výchovno vzdelávacie výsledky žiakov za druhý polrok školského roka 2021/2022 

Ukladá: 

Odovzdať na kontrolu vysvedčenia a všetku triednu dokumentáciu 

Termín: streda 29. júna 2022 do 12.00 hodiny Zodpovední: triedni učitelia 

Odovzdať žiadosti zákonných zástupcov žiakov, ktorí môžu robiť komisionálne 

skúšky z dôvodu nedostatočnej známky z jedného či dvoch predmetov na konci 

klasifikačného obdobia 

Termín: streda 29. júna 2022 do 12.00 hodiny Zodpovední: triedni učitelia 

Odovzdať vyplnené IVP pre začlenených žiakov 

Termín: 30.6.2022 do 12.00 hod. Zodpovední: triedni učitelia 

Odovzdať elektronicky vyplnené triedne knihy na kontrolu 

Termín: 30.6.2022 Zodpovední: triedni učitelia 

Uskutočniť hodnotenie PZ v zmysle platnej legislatívy 

Termín: 31.8.2022 Zodpovední: ZRŠ 

Dôsledné dodržiavanie školskej legislatívy a vnútorných predpisov, záverov 

zasadnutia PR 

Termín: do konca ŠR Zodpovední: všetci zamestnanci 



 

Uznesenie zo zasadnutie PR dňa 29.6.2022 
Pedagogická rada berie na vedomie: 

- Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za II. polrok školského roka 

2021/2022 bez námietok. 

Pedagogická rada ukladá : 

- Skúšobným komisiám jednotlivých predmetov vykonať opravné a komisionálne 

skúšky podľa rozpracovaného harmonogramu. 

 

Poradné orgány školy 
 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ 1. ročník Mgr. Štefánia Koptáková 1.-4. 

MZ 2. ročník Mgr. Jarmila Bandurová 1.-4. 

MZ 3. ročník Mgr Elena Perďochová 1.-4. 

MZ 4. ročník Mgr. Martina Janeková 1.-4. 

PK SJL Mgr. Slávka Svrčková Slovenský jazyk a literatúra 

PK CJL Mgr. Adriána Ondrejášová Anglický j, Nemecký j, Ruský j. 

PK MAT/FYZ Mgr. Miroslava Kováčová Matematika, Fyzika 

PK GEO Mgr. Emília Palicová Geografia 

PK TVS Mgr. Alena Kavacká Telesná a športová výchova 

PK BIO,CHE Ing. Janka Vaňková Biológia, Chémia 

PK DEJ,OBN Mgr. Monika Mojtová Dejepis, Občianska výchova (náuka) 

PK INF Mgr. Renáta Vlčková Informatika 

 

Koordinátor prevencie : Mgr. Viera Hmírová 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu : Mgr. Alena Drexlerová 

Koordinátor environmentálnej výchovy : Mgr. Andrea Tvaružková 

Koordinátor medzinárodných projektov a programov : Mgr. Jolana Madigárová 

Kubišová 

Koordinátor informatizácie : Mgr. Renáta Vlčková 

Koordinátor projektu Zdravá škola : Mgr. Ľubomíra Hrušková 

Koordinátor voľného času v ŠKD : Mária Kopásková 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov 

Údaje o počte žiakov 

 

Počet žiakov školy: 639 

Počet tried: 30 (14 tried na prvom stupni a 16 tried na druhom stupni) 

Podrobnejšie informácie: 

 

634 k 15.9. 2021 

633 k 31.8.2022 



 

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

počet tried 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30 

počet žiakov 69 66 60 84 76 63 77 68 87 650 

z toho v ŠKD 58 49 33 35 5         180 

 

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a 

ďalších zamestnancov 

 

Zamestnanci 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 

Kategórie pedagogických zamestnancov § 19 a 20 Zákona 138/2019 Z.z o PZ a OZ. 

Učiteľov 42 z toho 15 na prvom stupni a 27 na druhom stupni (vrátane vedenia školy a 

VP) 

vychovávateľov 7 

asistentov učiteľa 3 

špeciálny pedagóg 1 

 

Podľa kariérového stupňa § 28 Zákona 138/2019 Z.z o PZ a OZ k 15.9.2021 

Začínajúci PZ 1 

Samostatný PZ 18 

PZ s prvou atestáciou 15 

PZ s druhou atestáciou 19 

 

Podľa kariérových pozícií pedagogických zamestnancov § 35 Zákona 138/2019 Z.z o 

PZ a OZ k 15.9.2021 

Triedny učiteľ 30 

Vedúci MZ 4 

Vedúci PK 8 

Koordinátori 7 

 

Vedúci pedagogický zamestnanec § 39 Zákona 138/2019 Z.z o PZ a OZ k 15.9.2021 

Riaditeľ školy 1 

Zástupca RŠ pre prvý stupeň 1 

Zástupca RŠ pre druhý stupeň 1 

 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 54 20 53,58 20,07 

DPP   1   0,27 

Znížený 

úväzok 
2 1 1,61 0,80 



ZPS 4 2 4 2 

Na dohodu 1 2 1,970 856 

 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 

 

Účasť pedagogických zamestnancov na vzdelávacích aktivitách  

 

Aktualizačné vzdelávanie všetci PZ 

Adaptačné vzdelávanie 1 

Rozširujúce vzdelávanie UMB Banská Bystrica (Žilina) 1 

 

Webináre a iné vzdelávania: 

 

• Práca s video kurzom Nicos Weg od Deutsche Welle - 1 

• Seminár Spielerissch Deutsch lernen - 1 

• Seminár Wortschatz intensiv beibringen ? Aber naturlich ? - 1 

• Trojdňové vzdelávanie Národnej agentúry e-twinning - Vzdelávací e-twinning 

festival - 2 

• Dištančné vzdelávanie TeachMeet - 1 

• Metodická prednáška Ciele a princípy v osvojovaní si cudzieho jazyka v primárnom 

vzdelávaní - 1 

• Metodická prednáška Čítanie , písanie a rozvoj kritického myslenia v cudzom jazyku 

• V rámci aktualizačného vzdelávania - práca s programom SmartBooks - 26 

• Webinár - Recitácia (ŠPÚ) 1 

• Webinár k novej učebnici literatúry a slovenského jazyka 1 

• Webinár - Usmernenie k hodnoteniu žiakov z Ukrajiny 8 

 

Kvalifikovanosť 

 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov   43 43 

vychovávateľov   7 7 

asistentov učiteľa   3 3 

        

spolu   53 53 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

 

Trieda Predmet 
Počet hodín  

týždenne 

4.B INF 1/1 

4.C INF 1/1 

3. a 4. roč. ETV 1 



1.D ANJ 1 

5.A HUV 1 

5.A VYV 1 

3.A INF 1/1 

3.C INF 1/1 

3.B INF 1/1 

4.A INF 1/1 

5.D INF 1 

5.D THD 1 

6.A THD 1 

6.B THD 1 

7.C THD 1 

8.A THD 1 

8.B THD 1 

5.A INF 1 

5.B INF 1 

6.B INF 1 

6.C THD 1 

7.B THD 1 

8.C THD 1 

9.A THD 1 

9.B THD 1 

9.C THD 1 

6.C FYZ 2 

Spolu   35 

 

 

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského 

zariadenia na verejnosti 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

 

Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre - 2. miesto J. Dadaj 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku - 1. miesto v kategórii 1B Zuzana 

Svrčková (9.C) 

Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre 

2. miesto Ján Dadaj (9.A) 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku 

1. miesto v kategórii 1B Zuzana Svrčková (9.C) 

Okresné kolo dejepisnej olympiády: 

1. miesto Ivan Martiška (8.B) - kategória D 



5. miesto Dominik Šalát (8.C) - kategória D 

2. miesto Lukáš Paľuch (6.B) - kategória F 

4. miesto Ema Buganová (9.C) - kategória C 

3. miesto Michal Škulec (7.C) - kategória E 

4. miesto Nina Čížová (7.B) - kategória E 

Okresné kolo geografickej olympiády 

1. miesto Adam Hruška (8.C) - kategória E 

1. miesto Katarína Hvolková (5.C) - kategória G 

2. miesto Michal Škulec (7.C) - kategória F 

3. miesto Ivan Martiška (8.B) - kategória E 

3. miesto Aneta Pošteková (5.B) - kategória G 

Okresné kolo biologickej olympiády 

1.miesto Ivan Martiška (8.B) - kategória 

Okresné kolo olympiády vo fyzike 

1.miesto Ivan Martiška - kategória F 

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 

II. kategórii poézia (5. - 6. ročník ZŠ) 

1. miesto Martin Gažo (ZŠ Nábrežná) 

I. kategória (2. - 4. ročník ZŠ) - próza 

2. miesto Alexandra Žáková (ZŠ Nábrežná) 

III. kategória (7. - 9. ročník ZŠ) - próza 

1. miesto Nina Trnovcová (ZŠ Nábrežná) 

Okresné kolo Čo vieš o hviezdach ? 

II. kategórii 

3. miesto Ivan Martiška (8.B) 

I. kategória 

2. miesto Marek Holík (6.A) 

3. miesto Ela Mičundová (5.D) 

Okresné kolo olympiády z chémie 

2. miesto Nina Trnovcová (9.C) 

Krajské kolo olympiády z dejepisu 

2. miesto Ivan Martiška (8.B) - kategória D 

Pytagoriáda okresné kolo 

1. miesto Alexandra Žáková (3.A) - kategória P3 

3. miesto Nina Luciaková (3.A) - kategória P3 

4. miesto Júlia Koptáková (3.C) - kategória P3 

6. miesto Rebeka Šperková (4.B) - kategória P4 

2. miesto Andrej Chládek (5.B) - kategória P5 

6. miesto Filip Goliáš (6.C) - kategória P6 

3. miesto Vivien Padychová (8.B) - kategória P8 

Vybíjaná dievčatá - okresné kolo 

2. miesto družstvo dievčat 

Šaliansky Maťko - okresné kolo 

1. miesto Richard Trnovec (5.C) - kategória II (4. - 5. ročník) 

2. miesto Kristína Adamková (7.B) - kategória (6. - 7. ročník) 

Vesmír očami detí - výtvarná súťaž - okresné kolo 



1. miesto Alysa Hercová (8.B) - kategória (5. - 9. ročník) - postup do celonárodného 

kola 

1. miesto Terézia Chmelářová - kategória (5. - 9. ročník) - postup do celonárodného 

kola 

Okresné kolo olympiády z matematiky: 

1. miesto Tomáš Gašinec (7.B) - kategória 7. ročník 

1. - 2. miesto Ivan Martiška (8.B) - kategória 8. ročník 

1. - 2. miesto Adam Hruška (8.C) - kategória 8. ročník 

4. miesto Vivien Padychová (8.B) - kategória 8. ročník 

Celoštátne kolo súťaže „O najkrajší návrh na obálku žiackej knižky: 

Umiestnenie medzi 20 najlepšími návrhmi na Slovensku Terézia Chmelařová (5.C) 

Šaliansky Maťko - krajské kolo 

4. miesto Richard Trnovec (5.C) - kategória II (4. - 5. ročník) 

Krajské kolo Čo vieš o hviezdach ? 

II. kategórii 

3. miesto Ivan Martiška (8.B) 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

a) internetová stránka školy - www.zsnabreznaknm.sk 

b) propagácia symbolov školy - školská hymna, školský znak a vlajka aj na verejne 

prístupných bodoch a miestach 

c) publikovanie v miestnych a regionálnych periodikách a webovej stránke mesta o 

aktivitách žiakov našej školy 

d) úspešnosť žiakov v súťažiach v nadškolských kolách, aj na celoslovenskej úrovni 

e) zapojenie sa do Medzinárodných a národných projektov - E-twinning a Erasmus+ 

KA2 

f) netradičné formy vyučovania - projektové dni, wokshopy, zážitkové vyučovania, 

tvorivé dielne 

g) školský časopis Záškolák - dve čísla v druhom polroku 

h) internetová žiacka knižka a vždy aktuálny webový priestor a FB stránka školy 

i) zapojenosť pedagógov do vzdelávacích webinárov 

j) materiálne vybavenie školy a ŠKD 

k) on-line vyučovanie 

 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie 

zapojené 

 

Projekty 

• Škola podporujúca zdravie - dlhodobý projekt 

• Celoročný projekt „ Daj odpadu druhú šancu!“ separácia odpadu 

• Noc s Andersenom 

• Maxík, Vrabček a Fifík - celoročný projekt spojený s využitím detských časopisov 

podporujúci celkový rozvoj osobnosti žiaka, 

• Školský program Školské ovocie a zelenina - projekt EÚ 



• Program Školské mlieko - rozšírená ponuka mliečnych produktov v ŠJ - výzva 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry s podporou EÚ 

• Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učebníc , školských 

knižníc , odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

• Vzdelávacie poukazy 

• Expedícia Fenomény sveta - digitálny obsah vzdelávacieho portálu 

• Erasmus+ KA2 LO-VE - medzinárodný projekt so školami z ČR (Písek u 

Jablunkova), Španielska (Malaga), Chorvátska, Fínska a Portugalska 

• Etwinnigove projekty: EuroNews (5.A, 5.D)(Taliansko a Španielsko), Friends 

(4.A)(Grécko) 

• Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách 

(ClimaEdu) - Program SK-Klíma - Ministerstvo životného prostredia SR + Nórske 

fondy - projekt schválený v decembri 2020 

• SadOVO - občianske združenie Živica 

• SmartBooks - škola na nete - využívanie inteligentného učiteľa pre pedagógov a 

žiakov - spolupráca s nadáciou KIA Motors 

• Viem, čo zjem - projekt zameraný na zdravú výživu vyhlásený spoločnosťou 

NESTLE 

• Adoptuj kravičku - celoročný projekt - starostlivosť o kravičku, riešenie kvízov a 

tvorivých úloh 

• Edubee - Včielky pre školy 

• Záhradka do triedy - projekt pre prvákov vyhlásený obchodnou spoločnosťou 

Kaufland Card 

• Tréneri v škole - program Úradu vlády SR a útvaru splnomocnenca vlády SR pre 

mládež a šport 

• Klokan 

• Európsky deň jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi 

EYL sú Rada Európy a Európska únia - jednodňový projekt 

• Zapojenie sa do projektu Medzinárodného dňa školských knižníc 

• Moja malá záhradka - ŠKD 

• Erasmus+ KA2 Childhood In The Box - medzinárodný projekt so školami z ČR 

(Mosty u Jablunkova), Španielska (Mollet del Vallet), Talianska, Grécka a Nemecka 

• Nezabudnutí susedia - brigády so žiakmi 8.C na Židovskom cintoríne v KNM za 

účasti pána primátora KNM a zástupcov zriaďovateľa 

• Projekt Nezabudnime pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového 

násilia 

 

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

 

V školskom roku 2021/2022 nebola zo strany ŠŠI žiadna kontrola v škole 

 



§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických 

podmienkach školy alebo školského zariadenia 

 

Materiálno-technické podmienky 

Škola podporuje kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu zodpovedajúcim 

vybavením učebných priestorov v zmysle Odporúčaného vybavenia UP Štátnym 

vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

Škola má k dispozícii okrem množstva moderných pomôcok a vyučovacích 

prostriedkov, internetovú knižnicu, fitnes centrum, saunu, ihrisko s umelým povrchom, 

tenisový kurt, 2 jazykové laboratória, štyri učebne informatiky, jednu učebňu pre 

kontinuálne vzdelávanie PZ. Inováciou prešli odborná učebňa fyziky, geografie, 

vybudovala sa školská kuchynka. Škola vlastní 21 interaktívnych tabúľ s príslušnou 

didaktickou technikou a softvérom, dve interaktívne podlahy a šesť minirobotov na 

rozvoj technického myslenia a robotiky. V rámci projektu EÚ Ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov sme využívame učebňu kontinuálneho vzdelávania pre 

pedagogických zamestnancov, z ktorej sa stala učebňa s využitím hardvéru Raspberry 

Pi a interaktívneho programu SmartBooks. Učebňa sa využíva aj v rámci kurzu 

ochrany človeka a prírody. Vybudovali sme z vlastných finančných zdrojov učebňu 

hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, školskú kuchynku, učebňu geografie, 

rekonštrukciou prešli dve jazykové učebne a zrekonštruovali priestor vonkajšieho átria 

školy a školského sadu. Zrealizovala sa výstavba outdoorovej učebne so zelenou 

strechou. V átriu školy sme nainštalovali veľkokapacitnú nádrž na dažďovú vodu s 

využitím na polievanie trávnika, vertikálnu zelenú stenu, zrekonštruovali sme 

prístupový chodník, vysadili ovocné dreviny, osadili vyvýšené záhony a vzdelávacie 

panely a v školskom sade aj kompostéry. Vďaka projektu modernizácie a budovania 

odborných učební sme komplet zrekonštruovali školské dielne. Zlepšilo sa tiež 

materiálne vybavenie učební a kabinetov. Rekonštrukciou prešiel aj školský sad - 

vybudoval sa skleník, vyvýšené záhony, vykonala sa revitalizácia stromov. Do 

jednotlivých kabinetov sme doplnili chýbajúce pomôcky a závesné postery. Škola má 

školský rozhlas, celoplošne zavedenú wifi sieť pripojenia na internet. Na športovanie 

majú žiaci k dispozícii dve telocvične, tenisový kurt, fitnes centrum, saunu. V školskej 

kuchyni využívame vydávanie a objednávanie stravy prostredníctvom čipového 

systému, inovoval sa kuchynský park o nové zariadenia. Pitný režim podporuje aj 

umiestenie školského bufetu v hlavnej budove školy. ŠKD je vybavený stolovými 

hrami, spotrebným materiálom, fotoaparátom, spoločenskými hrami a učebnými 

pomôckami. Škola má veľkú telocvičňu pre športové hry a malú telocvičňu s vlastným 

fitnescentrom. V malej telocvični sú k dispozícii posilňovacie zariadenia, bežecký pás, 

step lavičky, niekoľko malých trampolín, spinningové bicykle, orbitracky, dva 

veslovacie trenažéry, fit lopty, boxerské vrece a ďalšie telocvičné náradie, vrátane 

dvoch stolov na stolný tenis. Kompletnú výmenu si žiada podlaha s krytmi vo veľkej 

telocvični. Uvažovať by mal Zriaďovateľ nad zateplením budovy Elokovaného 

pracoviska školy na Komenského ulici z dôvodu úniku tepelných energií. 

 



§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie 

dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské 

zariadenie nedostatky 

 

Úspechy a nedostatky 

 

SWOT 

 

Silné stránky: 

- nastúpený trend znižovania neprospievajúcich žiakov (na konci školského roku 

prospeli všetci žiaci) 

- úspechy žiakov na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach 

- implementácia IKT do vyučovacích hodín 

- úspešná realizácia projektov EU a rovnako aj krátkodobých projektov 

- rozmiestnenie žiakov na stredné školy 

- škola otvorená verejnosti 

- odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania 

- rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k 

osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa 

- individuálny prístup ku vzdelávaniu 

- kvalifikovaný pedagogický zbor 

- skúsenosti v mimoškolskej činnosti - široká ponuka záujmovej činností 

- tradičné aktivity školy 

- moderné vybavenie odborných učební 

- aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese 

- medzinárodná spolupráca prostredníctvom projektov 

- materiálne vybavenie 

 

Slabé stránky: 

- častá práce neschopnosť pedagógov, aj dlhodobá (v troch prípadoch) 

- časté havárie exteriérov a interiérov budov školy vzhľadom na ich vek a nedostatok 

finančných prostriedkov, 

- malý záujem rodičov časti žiakov o spoluprácu so školou pri riešení výchovných a 

vzdelávacích výsledkov 

Príležitosti : 

- vlastný vzdelávací program školy, ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek 

žiakov a ich rodičov 

- zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie PZ 

- propagácia školy k verejnosti - široké možnosti 

- možnosť vypracovania grantových projektov EÚ 

- nové vzdelávacie metódy a formy práce 

- ďalší profesijný rozvoj PZ 

- prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov, nadväznosť 

vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život 

- zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti 

- možnosť prenájmu priestorov školy na vzdelávacie a športové účely 



- zlepšenie metód a prostriedkov dištančného vzdelávania žiakov 

 

Riziká : 

- demografický pokles populácie 

- časový stres (karanténa Covid) 

- príchod žiakov z Ukrajiny - problémy so začlenením, vzhľadom na jazykové bariéry 

- neustále sa meniaca legislatíva a zvyšujúca sa byrokracia v školstve 

- slabé ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

- nedostatok finančných prostriedkov na prevádzkové a osobné náklady najmä v ŠKD 

a školskej kuchyni (originálne kompetencie) 

- zvyšujúce sa ceny energií 

 

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

ŠVVP na ZŠ 

 

Počet žiakov so ŠVVP: 48 

1. - 4. ročník: 10 

5. - 9. ročník: 37 
 

V škole bolo celkom integrovaných 48 žiakov. Na prvom stupni 10 : 7 chlapcov a 3 

dievčatá (NKS - 5, SPRV - 1, ADHD 3, TPCHO - 1). Na druhom stupni 38: 21 

chlapcov a 17 dievčat (NKS - 10, SPRV - 1, ADD - 8, ZP - 1, AU - 1, ŠPU - 10, 

TPCHO - 2, ADHD - 5). Škola mala schválených 1,5 asistenta, z vlastných zdrojov 

sme zamestnali navyše 1,5 asistenta. V mesiaci apríl sme menili špeciálneho 

pedagóga. Školu opustila Mgr. Eva Gladišová, od 1.5. nastúpila Mgr. Zuzana 

Hrtusová. Spolupracovali sme najmä s CPPPaP v KNM. 

 

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v 

ktorom sa správa vypracúva 

 

Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet 79 / počet dievčat 45 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet 79/ počet dievčat 45 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 7/ počet dievčat 1 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022 : 66 žiakov 

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

Počet žiakov 2 1 0 2 3 1 9 

 

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej 

škole 

 

Prihlásení na SŠ 

 

Rozmiestnenie žiakov na stredné školy 
8. ročník: 



Gymnázium J. M. Hurbana Čadca - bilingválne 2 žiaci 

Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca- bilingválna 1 žiak 

Spolu : 3 žiaci 

9. ročník: 

Gymnázium Kysucké Nové Mesto 7 žiakov 

Gymnázium Veľká okružná Žilina 4 žiaci 

Bilingválne gymnázium M. Hádžu Sučany 2 žiaci 

Gymnázium Hlinská Žilina 1 žiak 

Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina 1 žiak 

Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto 12 žiakov 

Stredná priemyselná škola informačných technológií KNM 1 žiak 

Obchodná akadémia D.M.Janotu Čadca 1žiak 

Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca- bilingválna 1 žiak 

Stredná odborná škola pedagogická M. Goretti Čadca 1 žiak 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 1 žiak 

Stredná priemyselná škola stavebná Žilina 7žiakov 

Stredná odborná škola stavebná Žilina 2 žiaci 

Stredná zdravotnícka škola Žilina 4 žiaci 

Obchodná akadémia Veľká okružná Žilina 2 žiaci 

Obchodná akadémia Tomáša Akvinského Žilina 1 žiak 

Hotelová akadémia Žilina 2 žiaci 

Spojená škola Žilina - Bytčica 3 žiaci 

Stredná odborná škola Jozefa Robotníka Žilina 2 žiaci 

Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina 1 žiak 

Stredná odborná škola podnikania Žilina 4 žiaci 

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris Žilina 1 žiak 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina 1 žiak 

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica 1 žiak 

Spolu : 63 žiakov 

 

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole 

 

Prijatí na SŠ 

Na SŠ boli prijatí všetci žiaci 

  
Gym. 8. 

roč. 

Gym. 6. 

roč. 

Gym. 4. 

roč. 
SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 0 0 17 49 0 0 3 85 

prijatí 0 0 17 49 0 0 3 85 

percento úspešnosti     100 100         

                  

Spolu prijatých 

žiakov: 
66               

 

 



§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

 

Klasifikácia tried 

 

Celoslovenské Testovanie 9-2022 

 

                                                  Matematika   Matematika  Slov. jazyk       Slov. jazyk 

                                              Ø počet bodov  Ø počet %   Ø počet bodov   Ø počet % 

Základná škola                            18,3                    61             19,7                   65,8 

Celoslovenské výsledky              16                      53,2           17,7                   59,1 

 

Celoslovenské Testovanie 5-2022 

 

                                                Matematika       Matematika   Slov. jazyk      Slov. jazyk 

                                                Ø počet bodov Ø počet %     Ø počet bodov    Ø počet % 

Základná škola                             19,3                   64,2              21                      69,9 

Celoslovenské výsledky               18,3                   61                18,3                   69,2 

 

Tried

a 

AN

J 

BI

O 

C

O 

DE

J 

DO

V 

DO

V 

ET

V 

FR

J 

FY

Z 

GE

G 

HU

V 

CH

E 

IF

V 

IN

F 

KZ

A 

1.A                               

1.B                               

1.C                               

1.D                               

2.A                               

2.B                               

2.C                               

2.D                               

3.A 1,3                             

3.B 1,41                             

3.C 1,48                             

4.A 1,33                             

4.B 1,5                             

4.C 1,3                             

5.A 2,05 1,9   1,35           1,6 1     1,5   

5.B 1,62 1,19   1           1,24 1     
1,2

4 
  

5.C 1,52 1,57   1           1,48 1     1   

5.D 1,85 1,85   1,45           1,6 1,05     1,6   

6.A 1,5 1,69   1,38         1,88 1,38 1,15     
1,1

9 
  



6.B 2,13 2,29   1,75         2,29 2,13 1,04     
1,3

3 
  

6.C 2 1,79   1,42         1,54 1,38 1     
1,3

8 
  

7.A 2,56 2,63   2,25         2,75 2,25 1,13 2,25   
1,7

5 
  

7.B 1,67 1,54   1,58         1,92 1,21 1,21 1,83   
1,2

1 
  

7.C 2,14 2,5   1,95         2,68 1,91 1,05 1,95   
1,5

9 
  

8.A 2,14 1,95   2,23         3,05 1,77 1 2,05   
1,5

5 
  

8.B 1,85 1,69   1,58         2,31 1,69 1,12 2,04   
1,2

3 
  

8.C 1,88 1,88   2,04         2,75 2,13 1,13 1,92   
1,4

2 
  

9.A 1,89 2,28   1,83         2,67 1,83   2,17       

9.B 2,23 2,5   1,18         2,82 1,32   2,5       

9.C 1,61 1,65   1,13         2 1,3   1,7       

 

Tried

a 

KF

J 

MA

T 

NB

V 

NE

J 

OB

N 

OB

V 

OC

P 

PP

O 

PPP

O 

PV

C 

PR

I 

PD

A 

PV

O 

RMS

-CO 

RU

J 

1.A   1,05                           

1.B   1,1                           

1.C   1,3                           

1.D   1,17                           

2.A   1,11                     1     

2.B   1                     1     

2.C   1,22                     1,17     

2.D   1                     1     

3.A   1,26                   1,13       

3.B   1,36                   1,23       

3.C   1,43                   1,52       

4.A   1,67                   1,61       

4.B   2                   1,44       

4.C   1,5                   1,35       

5.A   2,1                           

5.B   1,57                           

5.C   1,48                           

5.D   2                           



6.A   1,77     1                     

6.B   2,42     1,13                     

6.C   2,42     1,08                     

7.A   2,31   
2,2

2 
1,25                   1,57 

7.B   1,92   1,2 1                   1,14 

7.C   2,18   2 1,23                   1,83 

8.A   2,77   2 1,36                   1,6 

8.B   2,31   
1,9

4 
1,35                   1,11 

8.C   2,08   
2,2

3 
1,38                   1,82 

9.A   2,67   2 1,06                   1 

9.B   1,82   
2,3

3 
1                   1,75 

9.C   1,78   
1,6

4 
1,04                   1 

 

Tried

a 

SJ

L 

SP

R 

SE

E 

SJ

A 

TE

H 

TH

D 

TS

V 

TE

V 

TH

F 

VL

A 

VB

S 

BOZ

P 

VU

M 

VY

V 

ZD

R 

1.A 
1,1

5 
1                           

1.B 1,1 1                           

1.C 1,4 1                           

1.D 
1,2

2 
1                           

2.A 
1,2

6 
1                           

2.B 1 1                           

2.C 
1,1

7 
1                           

2.D 
1,1

5 
1                           

3.A 
1,3

9 
1               1,17           

3.B 
1,3

6 
1               1,18           

3.C 
1,7

1 
1               1,62           

4.A 
1,4

4 
1               1,44           



4.B 
1,8

3 
1               2           

4.C 
1,5

5 
1               1,35           

5.A 
2,1

5 
1       1               1   

5.B 
1,5

2 
1       1               1   

5.C 
1,8

1 
1       1               1   

5.D 2,1 1       1               1   

6.A 
1,8

8 
1       1               1   

6.B 
2,0

8 
1       1               1   

6.C 
2,2

9 
1       1               1   

7.A 
2,8

1 
1,13       1               1,06   

7.B 
1,6

7 
1       1               1   

7.C 
2,4

5 
1       1               1   

8.A 
2,2

7 
1       1               1   

8.B 2 1       1               1   

8.C 
2,2

1 
1       1               1   

9.A 
2,5

6 
1       1               1   

9.B 
2,1

8 
1       1               1   

9.C 
1,7

8 
1       1               1   

 

Prospech žiakov 

 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 20 20 0 0 

1.B 20 20 0 0 

1.C 20 20 0 0 

1.D 19 18 0 1 



2.A 19 19 0 0 

2.B 18 18 0 0 

2.C 18 18 0 0 

2.D 13 13 0 0 

3.A 23 23 0 0 

3.B 22 22 0 0 

3.C 21 21 0 0 

4.A 20 20 0 2 

4.B 18 18 0 0 

4.C 21 21 0 1 

5.A 21 21 0 1 

5.B 22 22 0 0 

5.C 21 21 0 0 

5.D 20 20 0 0 

6.A 27 27 0 0 

6.B 24 24 0 0 

6.C 24 24 0 0 

7.A 16 16 0 0 

7.B 24 24 0 0 

7.C 24 24 0 2 

8.A 25 25 0 3 

8.B 26 26 0 0 

8.C 24 24 0 0 

9.A 19 17 0 2 

9.B 25 22 0 3 

9.C 25 23 0 2 

 

 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

Dotácie zo ŠR (štátneho rozpočtu) 

 

 zdroj pridelené čerpané nevyčerpané 
prenesené k. 111 1 409 141,00 1 388 306,00 20 835,00 – presun do 2022 

dohodovacie – 

rekreačné poukazy 

111 1 588,00 1 588,00  

dohodovacie – 

didaktická technika 

111 2 000,00 2 000,00  

dohodovacie – 111 3 555,00 3 555,00  



protipandem. opatr. 

dohodovacie – na 

odmeny KZVS 100 

111 7 852,00 7 852,00  

dohodov. – stabil. 

odmeny PZ 200 

111 12 056,00 12 056,00  

dohodovacie – 

odmeny 20€ 

111 4 029,00 4 029,00  

dohodovacie – 

odmeny 350 

111 28 203,00 28 203,00  

dohodovacie 

prevádzkové nákl. 

111 18 600,00 18 600,00  

dohodovacie  

na testy 

111 2 250,00 2 250,00  

odchodné 111 1 835,98 1 35,98  

školské potreby 

HN 

111 166.00 149,00 16,60 – vrátené do ŠR 

strava „obedy 

zadarmo“ 

111 97 800,00 24 170,80 73 629,20 – vrátené do ŠR 

príspevok pre 

žiakov zo SZP 

111 600,00 600,00  

asistent učiteľa 1,5 

úväzok 

111 18 288,00 18 288,00  

na učebnice 1. + 2. 

stupeň 

111 11 825,00 11 825,00  

lyžiarsky výcvik 111 0 0  

škola v prírode 111 0 0  

presunuté z roku 

2020 – ušetrené PK 

111 35 700,00 35 700,00  

SPOLU 1 655 488,98 1 561 008,18 94 480,80  

          

Dotácie - zriaďovateľ          

                     
Originálne 

kompetencie 

41  224,908,00 224 908,00  

rezerva – OK 

výmena žľabov 

41 1 700,00 1 700,00  

SPOLU  226 608,00 226 608,00  

 

Vlastné príjmy 

 
Poplatky ŠKD 72g 14 835,00 14 835,00  

Ostatné (prenájom 

bufet, byty...) 

72j 2 950,18 2 930,41 19,77 vrátené 

zriaďovateľovi 

Réžia ŠJ 72f 21 307,94 17 184,14 presun do r. 2022 

Stravné ŠJ 72f 44 045,04 27 354,01 16 691,03 – presun 

do roku 2022 

Dary na školské 

ovocie 

72a 342,86 342,86  

Z dobropisov 

z minulých období 

72j 873,00 873,00  

Grant nadácie 

Pontis – 

klimatizácia 3 tr. 

72c 2 00,00 2 00,00  

Grant Nórske fondy 

(85%)/ŠR (15%) 

11E3, 11E4 8 787,00 867,00 Zvyšok presun do 

roku 2022 

Zostatok prostr. 

z predch. rokov – 

stravné ŠJ 

72f 14 246,97 14 246,97  



Zostatok prostr. 

z predch. rokov – 

réžia ŠJ 

72f 5 051,06 5 051,06  

Zostatok prostr. 

z predch. rokov – 

Erasmus+ 

2019,2020 

13O5 7 686,35 7 686,35  

SPOLU  122 125,40 90 311,42 813,98 

 

SUMÁR                                           2 004 125,40      1 877 927,60       126 294,78 

 

Finančné prostriedky z fondu ZRPŠ 
 

Príjmy: ZRPŠ 6 000,00 € 

2% 3 040,16 € 

 

Výdaj: Aktivity 13 584,00 € 

 

Notár 54,55 € 

Kancelárske 24,54 € 

Poplatky VUB 180,78 € 

 

Príjmy spolu: 9 040,16 € 

Výdaj spolu: 13 843,87 € 

 

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré 

realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase 

 

Voľnočasové aktivity 

 

Mimovyučovacia činnosť v prvom polroku, vzhľadom k aktuálnej situácii, bola veľmi 

obmedzená i napriek tomu, že všetkým žiakom boli rozdané vzdelávacie poukazy. 

Krúžky sa organizovali veľmi sporadicky a stretávanie sa žiakov bolo obmedzené 

opatreniami MŠVVaŠ SR, Vládou SR a ÚVZ SR. Napriek tomu, vyučujúce , najmä na 

prvom aj druhom stupni, pripravili pre svojich žiakov niekoľko zaujímavých aktivít vo 

vyučovacom, ale aj v mimo vyučovacom čase: 

 

 Medzinárodný deň školských knižníc - aktivity sa realizovali v rámci triednych 

kolektívov: téma Pavol Országh Hviezdoslav (9. a 7. ročník), tvorba 

Halloweenských kníh (čítanie s porozumením) 

 Erasmus dni - prezentácie žiakmi 

 ITV - Deň tekvíc, čaro Vianoc (1. ročník), s Mikulášom (2. a 1. ročník), 

Vianočné čarovanie (2. a 1. ročník), Písmenkovo (1. ročník) 

 Jabĺčkové dopoludnie (2. ročník) 

 Všetkovedko - účasť v matematickej súťaži 

 Účasť v kampani Slovenskej pošty a.s. a Poštovej banky - List Ježiškovi (1. 

ročník) 



 Záložka spája školy - výroby záložiek do knihy 

 Triedne aktivity: elegantné cvičenie na kruhoch, turistická vychádzka na Veľké 

Ostré, návšteva kina Ster Century Cinemas Žilina, návšteva Grid laser arény 

v Žiline 

 Pytagoriáda - zapojenie žiakov do matematickej súťaže (menší záujem žiakov, 

ako po iné roky) 

 Projekt Nezabudnime pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a 

rasového násilia 

 Plnenie odznaku zdatnosti na hodinách TSV - 1 zlatý odznak, 3 strieborné, 9 

bronzových 

 Exkurzia do Kaštieľa v Radoli (Harry Potter a Retrocom) - 5. Ročník 

 Tematické vyučovania: Deň tekvíc, Čaro Vianoc, Advent 2021, 

 Príprava mikulášskych darčekov pre žiakov druhého ročníka 

 Školské kolá olympiád z anglického jazyka, biológie, geografie (50 

účastníkov), dejepisu, slovenského jazyka a literatúry (niektoré prebehli online 

formou), Vianočný zvonček, Šaliansky Maťko 

 Projektové dni „Kniha nás vzdeláva , poučuje (3. ročník) 

 Bojujeme v Pekingu - výtvarná súťaž (3. ročník) 

 Súťaž o najkrajšiu písanku (1.výroba písmen z prírodných materiálov (1. 

ročník) 

 Jeseň a jej krásy - tvorivé dielničky (1. ročník) 

 Tvorba projektov zo SjaL - Moja najobľúbenejšia rozprávka, Tvorba ľudovej 

balady, Štúrovskí básnici, Modlitby 

ŠKD: 

- Beseda o zážitkoch z prázdnin 

- Túlavé topánky - poznávanie okolia našej školy 

- Čarovná jeseň - kreatívne výtvarné techniky 

- Strašidelné tekvice - súťaž o najstrašidelnejšiu tekvicu 

- Čaro Vianoc - spev a počúvanie vianočných kolied 

- Košík plný ovocí a- kvíz spojený s ochutnávkou ovocia 

- Holloweensky týždeň 

- Snehuliakovo - stavba snehuliakov, súťaž 

- Vianočné tvorivé dielne 

- Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

- Finančná gramotnosť - výroba a hry s peniazmi, vlastná peňaženka 

- Ľadový hokej, šmýkanie na ľade 

- Šarkaniáda - výroba šarkanov a ich púšťanie s rodinnými príslušníkmi (1. ročník) 

 

Od februára 2022 začali fungovať krúžky organizované CVČ v Kysuckom Novom 

Meste prostredníctvom vzdelávacích poukazov. V plnom rozsahu sa mohla bez 

obmedzení rozbehnúť mimovyučovacia činnosť. V druhom polroku vyučujúci a 

vychovávateľky v ŠKD pre žiakov pripravili tieto aktivity: 

 

 návšteva Bábkového divadla v Žiline 



 ITV : Veľkí a malí čitatelia, Moja kamarátka kvapôčka, Svetový deň mlieka, 

Deň Zeme, Deň narcisov 

 fašiangové karnevaly na prvom stupni a v ŠKD 

 návštevy Mestskej knižnice v KNM - beseda so spisovateľom a ilustrátorom, 

Deň ľudovej rozprávky, J.G. Tajovský, Hľadanie pokladu v knižnici 

 ročníková súťaž Najlepší čitateľ (2) 

 zapojenie do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, Čarovná 

záhrada 

 ročníková súťaž Naj prváčik 

 zapojenie sa do súťaže (projektu) Adoptuj si kravičku - trieda 3.A prvé miesto 

na Slovensku 

 zapojenie žiakov do celoslovenskej súťaže vyhlásenej SmartBooks 

 zapojenie sa do súťaží Jazykový kvet, Čo vieš o hviezdach, Šaliansky Maťko, 

Čitateľský oriešok 

 výstava kníh spojená s čítaním rozprávok, príbehov, počúvaním nahrávok (2) 

 jarné tvorivé dielne (2) 

 výchovný koncert skupiny AYA v DK KNM 

 výchovný koncert ZUŠ KNM 

 koncoročné výlety: ZOO Bojnice, Budatínsky zámok, opekanie v Krásne nad 

Kysucou, 

 exkurzie : ZOO Zlín Lešná, Vysoké Tatry, Martin, Kremnica, Banská 

Štiavnica, Orava, Považský hrad, 

 návšteva včelnice v Hornom Vadičove a farmy v Kysuckom Lieskovci 

 žiacke mobility: Sobredo (Portugalsko), Písek na Moravě + Praha (Česko), 

Malaga (Španielsko) 

 aktivity v rámci tried: návšteva Ster Century Cinemas Žilina, Grid Laser arény 

v Žiline, zábavného centra Kongo, vychádzka na Veľké Ostré, rozhľadňu 

Tábor, okolia rieky Kysuca 

 prechádzka mestom Kysucké Nové Mesto s prehliadkou pamiatok 

 Poznám históriu mesta - návšteva MÚ v KNM 

 zapojenie sa do súťaže English Star 

 zapojenie sa do súťaže MAKS 

 besedy: Ing. Mihalda, riaditeľ školy, manželia Kantorovci o Zanzibare, pánom 

Repákom (o rybách a ochrane vôd v SR), Aleš Tvrdý (online o Taiwane), 

pánom Káčeríkom (včely), 

 školská súťaž v Kalčete - družstvá a jednotlivci 

 etwinning EuroNews 

 záchrana obojživelníkov v Hornom Vadičove 

 slávnostné pasovanie prvákov 

 zapojenie sa do matematickej súťaže Klokan 

 návšteva školy a spoločná oslava strieborného medailistu zo ZOH v Pekingu, 

držiteľa pohára T.G. Masaryka za majstra českej ligy v hokeji a štvrťfinalistu 

MS v Hokeji vo Fínsku, Miloša Romana 



 účasť žiakov v Olympijskom odznaku všestrannosti, turnaji v malom futbale 

McDonald´s Cup, v atletickom štvorboji a OK športových súťaží vo florbale, 

minihádzanej, stolnom tenise, bedmintone (KK), vybíjanej 

 ročníkové projekty: 3D história, Doprava, Písmo, Rodokmeň, Detská práca, 

Vojny, Staroveké Grécko a Rím, Slovania, Konštantín a Metod, Habsburská 

monarchia, Objavitelia a dobyvatelia, Vynálezy, Kysuce, Medzivojnová 

Európa, Druhá svetová vojna Osobnosti 20. Storočia, Vstup SR do NATO a 

EÚ... 

 zapojenie sa do výzvy ZŠ s MŠ Trakovice „Dlaň dokorán“ 

 beseda + tvorivé dielne História a tradície jarných sviatkov s pánom Jánom 

Stopjakom 

 koncoročný výlet výberu žiakov do Tatralandie 

 

ŠKD: 

 

- Fotosúťaž o najkrajšieho snehuliaka, 

- Seven Jump Steps pre projekt LO-VE Erasmus+, 

- návšteva hasičskej stanice, 

- Deň Zeme - popoludnie v mestskej knižnici 

- Stopy v snehu - poznávanie zvieracích stôp, Retro popoludnie, Čitateľský maratón, 

Veľkonočné tvorivé dielne 

 

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi 

detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov 

zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

 

Rodičovská rada sa vzhľadom k situácii okolo pandémie okolo COVID-19 zišla iba 

raz. Finančne však podporila všetky aktivity, na ktoré si požiadali vyučujúci dotácie z 

ich strany. Komunikácia medzi výborom rady a vedením školy prebieha vzhľadom na 

pandemickú situáciu veľmi sporadicky. Rodičia a zákonní zástupcovia žiakov sú 

informovaní o prospechu a správaní svojich detí prostredníctvom rodičovských kont 

na EduPage. 

 

Záver 

 

Vypracoval: PaedDr. Igor Drexler 

 

V Kysuckom Novom Meste, 13. októbra 2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14.10.2022 

 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy prerokovala a schválila Správu na svojom zasadnutí dňa: 18.10.2022 

 



Schválenie zriaďovateľom školy 

Zriaďovateľ schvaľuje Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za rok 2020/2021 bez pripomienok 

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa 

 


