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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2018/2019 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy  Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, SKALITÉ 729 

Adresa školy  č. 729, 023 14 Skalité 

Telefón  +421 41 4376101 

E-mail  ekonom@zsuskalite.edu.sk 

WWW stránka  zsuskalite.edupage.org 

Zriaďovateľ   Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno 

Riaditeľ  Mgr. Špilová Edita 

ZRŠ  Mgr. Najdek Peter 

 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

 predseda   JUDr. Mgr.Gonščák Jozef 

 pedagogickí zamestnanci 
  Mgr. Petráková Iveta 

  Mgr. Padyšáková   Mária 

 ostatní zamestnanci   Ramšáková Božena 

 zástupcovia rodičov   Ohradková Jana,  od 12.10. PhDr. Takáčová  Zuzana 

 
  Časnochová Jana 

 
  Ing. Časnochová  Katarína 

 zástupcovia zriaďovateľa   Mgr. Možiešik Jozef 

   Mgr. Kulla Pavol 

   Ing. Malobický Juraj 

   Ing. Václav Dušan 



2 
 

Poradné orgány školy 

 Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

 MZ pre 1. stupeň  Mgr. Čanecká Paula  1.2.3. a 4. roč. 

 Humanitné predmety  Mgr. Jopčíková  SLJ, ANJ, NEJ, FRA, GEG, DEJ, OBN 

 Prírodovedné predmety  Mgr. Nováková  FYZ, CHE, BIO, MAT, IFV, INF 

 Človek a hodnoty  Mgr. Padyšáková  KNB 

 Umenie, kultúra a zdravý   

pohyb 

 Mgr. Ivanová  HUV, VYV, VUM, TSV, THD, SEE 

 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 284 

Počet tried: 16 

Podrobnejšie informácie: 

 

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

 Počet tried 2 2 2 2 2 1 2 2 1 16 

 Počet žiakov 30 37 35 32 32 29 36 32 21 284 

 z toho ŠVVP 2   1 6 5 4 8 2 2 30 

 z toho v ŠKD 19 14 10 7      50 

 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018:  30/17 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 30/17 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/0 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019 

 

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

Počet žiakov    1      1  19  21 
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Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ  9. ročník 

  
Gym. 

 4.roč 

Stredná 

priemysel

ná škola 

Stredná 

zdrav. 

škola 

SOŠ 

s maturitou 

SOŠ 

bez 

maturity 

Súkr. 

umelecká 

škola 

Spolu 

Prijatí 3 5 2 4 3 1 18 

%  16,7 27,8 11,1 22,2 16,7 5,5 100 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ  5. a  8. ročník 

  Gymnázium 8.roč 
 Gymnázium – 

bilingválna sekcia 

prihlásení  1  3 

prijatí  1  1 

% 

úspešnosti 
 100 %  33,33 % 

 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ FRJ FYZ GEG HUV CHE INF KNB MAT NEJ OBN 

I.A 1,2           1     1 1,33     

I.B 1,07           1     1 1,2     

II.A 1           1     1 1,12     

II.B 1           1     1 1,37     

III.A 1,59           1   1 1 1,88     

III.B 1,67           1   1 1 1,83     

IV.A 1,6           1   1 1,13 2,2     

IV.B 1,57           1   1 1 2,36     

V.A 2,13 1,69 1,5     1,56 1   1,13 1 2,5     

V.B 1,73 1,87 1,4     1,93 1   1 1 2,27     

VI.A 1,63 2 2,07   2,07 2,04 1   1 1 2,19   1 

VII.A 1,81 1,88 1,44   1,94 1,69 1 1,63 1,13 1 2 1,14 1,25 

VII.B 2,29 2,41 2,18   2,12 2,18 1,06 1,88 1 1 2,59 1,67 1,47 

VIII.A 2,13 1,5 1,81   2,31 1,44 1 2,13 1 1 2,31 1,11 1,75 

VIII.B 2,38 2,31 2,38   2,63 1,94 1,63 2,75 1,06 1 2,81 2 1,88 

IX.A 2,06 1,44 1,83 1,4 2,22 2   2   1 2,56 1,71 1,06 
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Trieda PVC PDA PVO SLJ Spr THD TSV VLA VYV 

I.A     1,13 1,4 1   1   1 

I.B     1 1,33 1   1   1 

II.A     1,12 1,18 1   1   1 

II.B     1,16 1,53 1   1   1 

III.A 1 1,41   1,88 1   1 1,65 1 

III.B 1 1,67   1,89 1   1 2,11 1 

IV.A 1 2   2,07 1   1 2,07 1 

IV.B 1 2,07   2,36 1   1 2,29 1 

V.A       1,69 1 1 1   1,25 

V.B       2,33 1 1,13 1   1 

VI.A       1,7 1 1,07 1   1 

VII.A       2,06 1 1 1   1 

VII.B       2,59 1,18 1,18 1   1,12 

VIII.A       2,5 1 1 1   1 

VIII.B       2,19 1,13 1,38 1   1 

IX.A       1,78 1 1,17 1     

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 15 15 0 0 

I.B 15 15 0 0 

II.A 17 17 0 0 

II.B 20 19 0 1 

III.A 17 16 1 0 

III.B 18 18 0 0 

IV.A 16 15 0 1 

IV.B 15 14 0 1 

V.A 16 16 0 0 

V.B 16 15 0 1 

VI.A 29 29 0 0 

VII.A 17 16 0 1 

VII.B 17 17 0 0 

VIII.A 16 16 0 0 

VIII.B 16 16 0 0 

IX.A 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 

I.A 15 830 55,33 830 55,33 0 0,00 

I.B 15 940 62,67 940 62,67 0 0,00 

II.A 17 759 44,65 757 44,53 2 0,12 

II.B 20 939 49,42 939 49,42 0 0,00 

III.A 17 948 55,76 948 55,76 0 0,00 

III.B 18 1261 70,06 1261 70,06 0 0,00 

IV.A 16 785 52,33 785 52,33 0 0,00 

IV.B 15 896 67,05 896 67,05 0 0,00 

V.A 16 1008 63,00 1008 63,00 0 0,00 

V.B 16 1497 99,80 1497 99,80 0 0,00 

VI.A 29 1917 71,00 1917 71,00 0 0,00 

VII.A 17 1407 87,94 1405 87,81 2 0,13 

VII.B 17 1063 62,53 1038 61,06 25 1,47 

VIII.A 16 1774 110,88 1774 110,88 0 0,00 

VIII.B 16 1440 90,00 1435 89,69 5 0,31 

IX.A 19 2194 121,89 2194 121,89 0 0,00 

 

Výsledky externých meraní 

Testovanie 5-2018  november 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Úspešnosť v % SR 

Monitor SJL  31  60,5  58,4 

Monitor MAT  31  62,8  59,3 

Testovanie 9-2019   

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Úspešnosť v % SR 

Monitor SJL  18  54,8  62,3 

Monitor MAT  18  58,9  63,1 

1 žiak bol  úspešný v Testovaní 9 na 100%. 



6 
 

Odbory a učebné plány 

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

Počet tried v ročníku 2 2 2 2 2 1 2 2 1 16 

ŠkVP                  1  1 

IŠkVP  2  2  2  2  2  1  2  2    15 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet  integrovaných 

Nultého ročníka       

Prvého ročníka  2  30   

Bežných tried  14  253  30 

Špeciálnych tried       

Pre nadaných       

Spolu  16  283  30 

 

Zamestnanci                            Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 23 6 20,78 5,5 

DPP 6 1 4,34 0,8 

Znížený 

úväzok 
7 2 3,65 1,5 

ZPS 1 2 0,7 1,7 

Na dohodu 1 0 0,44 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

 učiteľov  0 24 24 

 vychovávateľov  0 2 2 

 asistentov učiteľa  0 2 2 

 spolu  0 28 28 
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Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie 
 Počet 

absolventov 
 Počet študujúcich 

1. atestácia 1  

2. atestácia 1  

 aktualizačné  33   

 inovačné štúdium  21   

 doplňujúce pedagogické    1 

Medzinárodné vzdelávanie 

Erasmus+ Holandsko 

Matas and motion 

1  

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

1. stupeň 

Predmet Počet hodín  Odborne 
 

Neodborne 

   % odučené odborne 

 Slovenský jazyk a  

 literatúra 
64 64 

0 100 

 Matematika 34 34 0 100 

 Prírodoveda 6 6 0 100 

 Prvouka 6 6 0 100 

 Vlastiveda 6 6 0                  100 

 Anglický jazyk 20 15 5 75 

 Katolícke náboženstvo  16 16 0 100 

 Informatika 4 0 4 0 

 Hudobná výchova 8 8 0 100 

 Výtvarná výchova 12 10 2                   83 

 Telesná a športová  

  výchova 
16 16 

         0 100 

 Pracovné vyučovanie 4 4 0 100 

 Spolu 196 185 11 94,4 % 

Celková odbornosť vyučovania na 1. stupni je 94,4 % 
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2. stupeň 

Predmet Počet hodín  Odborne Neodborne    % odučené odborne 

 Slovenský jazyk a  

 literatúra 

 

41 

 

41 

 

0 

 

100 

 Anglický jazyk  33 33 0 100 

 Francúzsky jazyk 1 1 0 100 

 Nemecký jazyk 5 0 5 0 

 Matematika 41 41 0 100 

 Informatika 8 0 8 0 

 Fyzika 9 9 0 100 

 Chémia 10 10 0 100 

 Biológia 12 12 0 100 

 Geografia 10 10 0 100 

 Dejepis  11 11 0 100 

 Občianska náuka 6 6 0 100 

 Katolícke náboženstvo 20 20 0 100 

 Hudobná výchova 7 5 2 71,4 

 Výtvarná výchova 7 0 7 0 

 Telesná a športová  

  výchova 
20 0 

        20                    0 

 Technika 10 10 0 100 

 Spolu 251 209 42 83,3% 

Celková odbornosť vyučovania na 2. stupni je 83,3 %. 

Celková odbornosť vyučovania na základnej škole v škol. roku 2018/2019 bola  

88,9 %.  

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku English Star: 

1 žiak 100% úspešnosť  

1 žiak 99% úspešnosť 

4 žiaci 98% úspešnosť 
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2 žiaci 96% úspešnosť 

1 žiak 94% úspešnosť 

2 žiaci 93% úspešnosť 

2 žiaci 92% úspešnosť 

1 žiak 91% úspešnosť 

Celoslovenská chemická  súťaž  Skús pokus 3  

1. miesto/ 1 družstvo 

Druhé družstvo zaradené medzi 20 najlepších 

Celoslovenská súťaž Objavujeme čaro chémie 

2. miesto/družstvo 

Celoslovenská  výtvarná súťaž  Rodina ako  základné ľudské  právo na život  

3. miesto 

Okresné kolo Matematickej olympiády  

2. miesto  

6. miesto 

 Okresné kolo Pytagoriády   

2. miesto 

4. miesto 

tri 6. miesta 

10. miesto 

 Regionálna súťaž  Detskej dramatickej tvorivosti   (divadelný súbor Kolovrátok) 

2. miesto 

Okresné kolo súťaže Mladých zdravotníkov 

2. miesto/1 družstvo 

Okresné kolo súťaže Liečivé rastliny      

dve 2. miesta 
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Okresné kole výtvarnej súťaže  Veľkonočné  aranžovanie 

1. miesto  

Okresné a obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín  

dve 3. miesta v okresnom kole 

dve 2. miesta v obvodnom kole 

dve 3. miesta v obvodnom kole 

Kysucký triangel – vybíjaná  2. miesto 

Kysucký triangel -  florbal  3. miesto 

Kudlovská Kopačka – futbal  3. miesto 

Celoslovenská súťaž Envirootázniky 

6 žiakov – úspešní riešitelia 

Úspešne sme sa zapojili aj do týchto súťaží: Chemická olympiáda, Geografická olympiáda, 

Biblická olympiáda, internetová súťaž iBobor 

Dvaja žiaci našej školy sa aktívne venujú krasokorčuľovaniu na celoslovenskej úrovni. 

Reprezentujú Slovensko na rôznych súťažiach. 

Jedna žiačka sa venuje tancu. V Medzinárodnej súťaži v Českom Zubří získala 1. miesto a 

3.miesto v celoslovenskej súťaži v Dolnom Kubíne. 

 

     Mimo vyučovacie aktivity, zážitkové učenie 

Pútnický výlet ôsmakov na Skalku a Butkov.                                                                              

Skalka je  miesto, kde žili a pôsobili patróni našej školy, sv. Andrej Svorad a Benedikt. Hneď 

na začiatku školského roka sa žiaci mohli dozvedieť, čo ešte o našich patrónoch nevedeli 

/napr. ako žili, čo jedli, kde sa modlili, .../, pozrieť si jaskyňu, kde žili a celé okolie. Pri 

spiatočnej ceste navštívili aj Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov. 

Exkurzia do Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom                                                   

Koncom  septembra sa siedmaci a pár deviatakov zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni 

a planetáriu v Žiari nad Hronom. Vo hviezdnej sále  si pozreli Program Universum, v UFO 

sále  sa venovali telesám  Slnečnej sústavy, jesenné počasie“ zisťovali“ na meteorologickej 

stanici.                                                                                                                                                         

Na spiatočnej ceste sa zastavili v kremnickej mincovni. Videli  starý spôsob výroby mincí, 

prešli aj novú, modernú linku, na ktorej sa razia mince do celého sveta.                                                  

http://zsuskalite.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=139
http://zsuskalite.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=139
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Neďaleko centra Kremnice v  banskom múzeu - štôlňa Andrej  sa oboznámili s históriou 

dobývania zlatej a striebornej rudy.   

Exkurzia Vysoké Tatry                                                                                                             

Dňa 12. 10. žiaci 5. ročníka spojili praktickú časť účelového cvičenia s geograficko-literárnou 

exkurziou vo Vysokých Tatrách. Zubačkou sa vyviezli zo Štrby na Štrbské Pleso, pešo 

vyšliapali k Chate pod Soliskom. Po namáhavom výstupe im bol odmenou nádherný výhľad. 

Spiatočnú cestu spod Soliska si užívali na lanovke. Vo vlaku domov si všetci vypracovali 

pracovný list, v ktorom si zopakovali, čo si zapamätali z daného dňa. 

Projektový deň na Koščelisku                                                                                                      

Dňa 10.10. 2018 sa spustil na našej škole projekt „Koščelisko“. Žiaci ročníkov 5.-9. 

absolvovali blokové vyučovanie, ktoré sa uskutočnilo v historicky zaujímavej časti Skalitého 

nazvanej Koščelisko, a to sa nachádza pod vrchom Oselné. Toto miesto  si „adoptovali“, 

vyčistili  ho,  postavili  tam veľký kríž a informačnú tabuľu s legendou a popisom miesta. 

Úvodnej časti sa zúčastnil aj pán farár, ktorý kríž a toto miesto posvätil. Uskutočnilo sa tu 

blokové vyučovanie. Učitelia viacerých predmetov sa pospájali a pripravili zaujímavé aktivity 

pre rôzne ročníky, napr.: zisťovanie vzdialenosti, teploty vody, ovzdušia, topografia a popis 

terénu, poznávanie rastlín a preklad názvov do AJ, botanika – anatómia lístia zo stromov, 

história poľnohospodárstva v Skalitom, reťazové osídlenie obce.  

Milión detí sa modlí ruženec                                                                                                 

Tento rok sme sa opäť pripojili k celosvetovej aktivite Milión detí sa modlí ruženec. 18. 10. 

o 9.00 sme sa zhromaždili na chodbe školy a spoločne sme sa modlili posvätný ruženec za 

mier a pokoj vo svete. Chceme si brať príklad z troch detí, ktorým sa zjavila Panna Mária vo 

Fatime. Deti dostali prisľúbenie o mieri vo svete, ak sa budú vytrvalo modliť ruženec 

a prinášať obety. 

Dve tváre slobody                                                                                                                     

Žiaci 9.ročníka sa zúčastnili už na 4. ročníku vzdelávacieho projektu Svet okolo nás s názvom 

Kuba – dve tváre slobody. Okrem zaujímavostí z geografie a histórie sa žiaci oboznámili s  

ekonomickým životom  tejto nevšednej krajiny a jeho dopadom na životnú úroveň 

obyvateľstva. 

Záložka do knihy spája školy                                                                                                    

Žiaci a učitelia prvého stupňa sa zapojili do deviateho ročníka projektu vyhláseného 

Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Knižnicou Jiřího Mahena v Brne pri 

príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom projektu bolo nadviazanie 

kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania.  

Projekt Revolution train                                                                                                

Deviataci a ôsmaci našej základnej školy sa dňa 26.10. zúčastnili exkurzie ,,Protidrogový 

vlaku“ v Čadci  v rámci prevencie proti drogám. Cieľom tejto zážitkovej exkurzie bolo, aby 

žiaci videli, počuli a presvedčili sa, aké nebezpečné je siahnuť na drogy, ako nevinne to 

http://zsuskalite.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=144
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začína a aké fatálne následky z toho sú. Exkurzia sa im veľmi páčila, bol to pre nich silný 

zážitok. Mnohí chcú v budúcnosti vlak navštíviť znova. 

Technika na SOŠt                                                                                                                

Žiaci deviateho a ôsmeho ročníka sa zúčastnili praktického blokového vyučovania  techniky 

na SOŠt v Čadci. Pod vedením majstrov odborného výcviku pracovali v kovodielni, kde si 

každý vyrobil svietnik, v elektrodielni  pracovali so spájkovačkou na obvode z polovodičov.   

Súťaž o najkrajší ruženec                                                                                                           

Počas celého októbra prebiehala v rámci našej školy súťaž „O najkrajší ruženec.“ Žiaci sa 

mohli zapojiť vlastnoručne vyrobeným ružencom podľa vlastnej fantázie. Výsledkom boli 

rôzne nádherné, pestré, malé i veľké ružence, ktoré boli vystavené vo farskom kostole. 

Celkovo sa do súťaže zapojilo 44 žiakov. Ďakujeme všetkým za účasť a námahu a taktiež 

rodičom za pomoc pri vytváraní týchto diel. 

Zábavná chémia                                                                                                                   

Žiaci na hodinách chémie spoznávali jej čaro aj zábavnou a hravou formou. Zapojili sa do 

chemickej súťaže „Objavujeme čaro chémie“ a „Skús pokus 3“, kde obsadili 1. a 2. miesto 

v celoslovenskej súťaži. 

Tvorivo na technike                                                                                                          

Skupina žiakov šiesteho ročníka na hodinách techniky zhotovovala adventné vence. Mali 

veľkú radosť z práce a hlavne z hotového výrobku, ktorý sa im vydaril a mohli si ho zobrať 

domov. 

Mikuláš                                                                                                                                  

Mikuláš navštívil  našu školu, farský i obecný úrad. O výborný priebeh sa opäť postarali 

deviataci.  

Koláčikom prispej núdznym                                                                                              

V dňoch 17. a 18. decembra sa v našej škole uskutočnil už tradičný projekt s názvom 

„Koláčikom prispej núdznym“, spojený s návštevou Domu charity sv. Gianny v Čadci. Žiaci z 

5.A si  spolu s triednou pani učiteľkou  pripravili vianočný program pre klientov tohto centra. 

Výťažok 236 € putuje na potreby našich žiakov v núdzi. 

24 hodín s Božím slovom                                                                                                                    

Z príležitosti celoslovenského slávenia Biblickej nedele v adventnom období sa škola zapojila 

v spolupráci s farnosťou do aktivity 24 hodín s Božím slovom. Bol to cyklus čítania Svätého 

Písma, katechéz a modlitieb. 

Jasličková pobožnosť                                                                                                                       

Uskutočnila sa vo farskom kostole 25.12.2018 v štýle tradičných folklórnych zvykov – 

koledy, vinše, spevy, hra na tradičných hudobných nástrojoch. Zobrazovali sa udalosti od 

Adventu po narodenie Ježiša, vianočné tradície. Na jej príprave sa spolupodieľali aj žiaci 

a učitelia  našej školy.  
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Lyžiarsky výcvik                                                                                                                                        

V dňoch 21. - 25. januára 2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku 

Snowparadise Veľká Rača Oščadnica. 

Obuj si na každú nôžku inú ponožku                                                                                                           

Gestom sme vyjadrili podporu ľuďom s celoživotným zdravotným postihnutím. 

Hodina Zeme                                                                                                                                             

Zapojili sme sa do akcie Hodina Zeme. Akcia  je posolstvom nádeje a činu pre našu Zem.      

V sobotu 30. 3. 2019 o 20:30 miestneho času na hodinu zhasli svetlá v niektorých 

domácnostiach našich žiakov.  

Deň vody                                                                                                                                         

Téma tohtoročného Svetového dňa vody "Nenechaj nikoho za sebou" bola venovaná 

naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých. Učitelia spolu so žiakmi si pripravili rôzne 

aktivity na danú tému. 

Spoznaj svoju obec                                                                                                                                 

Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili 2. a 3. apríla 2019 dvojdennej výchovno-vzdelávacej  exkurzie 

 „Spoznaj svoju obec“  s cieľom získať kognitívne vedomosti o obci Skalité v geografickej, 

historickej i náboženskej oblasti. Využiť ich  v praxi a precvičiť si geografické zručnosti: 

orientáciu na mape, orientáciu  v teréne pomocou prírodných javov, buzoly a GPS.  Výstupy 

z exkurzie žiaci prezentovali na hodinách geografie – pracovné listy,  prezentácie v 

PowerPointe, ilustrované mapy, zaujímavostí. 

Pôstna krabička pre Afriku                                                                                                       

Naši druháci sa zapojili do tejto charitatívnej akcie a svojím kamarátom v Afrike prispeli 

sumou 25 eur. Uvedomili si, že každý takýto príspevok dáva chudobným a opusteným deťom 

šancu na lepší život. 

Krížová cesta žiakov a učiteľov                                                                                                       

V pôstnom období sa aj v škole sústreďujeme na poznanie a prežívanie Ježišovho utrpenia cez 

pobožnosť krížovej cesty. Žiaci sa ju spoločne modlili počas hodín náboženstva. Deviataci, 

šiestaci a druháci sa tento rok krížovú cestu pomodlili aj v  kostole za  doprovodu gitary 

a spevu.                                                                                                                                                           

Počas pôstu sa  uskutočnila Krížová cesta žiakov a Krížová cesta učiteľov z farnosti Skalité 

vo farskom kostole, na ktorej príprave a organizácií sa zúčastnili učitelia našej školy. 

Druháci na pošte                                                                                                                                    

Žiaci 2. ročníka sa na hodinách slovenského jazyka učili písať na pohľadnicu blahoželanie i 

adresu. O tom, ako pohľadnica ďalej putuje k adresátovi sa dozvedeli dňa 18.4. 2019 na pošte 

v Skalitom, kde im pani Ing. Urbanová okrem iného ukázala poštársku uniformu a tašku, 

rôzne druhy zásielok, porozprávala im o práci poštových zamestnancov 

http://zsuskalite.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=168
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Deň narcisov                                                                                                                                                 

Aj tento rok sa  učitelia a žiaci našej školy zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky, ktorou  

vyjadrili podporu ľuďom bojujúcim s rakovinou. 

Exkurzia Ostrava Vítkovice                                                                                                          

Siedmaci a deviataci si v apríli boli upevniť vedomosti z techniky o výrobe železa v 

technickom múzeu v Dolních Vítkovicích.  Prezreli si vysokú pec, dozvedeli veľa sa 

zaujímavosti z praxe a života hutníkov. 

Deň Zeme                                                                                                                                                        

Počas tohto dňa sme tradične realizovali aktivity zamerané v  prospech našej planéty s cieľom 

prehĺbiť vzťah žiakov k životnému prostrediu. Najskôr  žiaci na triednických „ekohodinách“ 

rozoberali tému šetrenia životného prostredia a využili svoju tvorivosť pri výrobe 

„ekovýrobkov“. Dokázali, že aj nepotrebný odpadový materiál nemusí skončiť v kontajneri. 

Súčasťou  zberových aktivít bol zber použitých batérií (zaevidovali sme 28 kg) a zber 

elektroodpadu. Obidva zbery sa realizovali pod záštitou celoslovenského školského 

recyklačného programu Recyklohry. Po aktivitách v škole  sa vybrali mapovať situáciu 

v teréne. Výsledkom ich práce je viac ako 60 vriec odpadu a predsavzatie udržať obec čistú.  

Fyzikálne a chemické pokusy                                                                                                        

V máji k nám zavítala Putovná výstava fyzikálnych a chemických pokusov. Starší žiaci si 

zopakovali vedomosti z fyziky a chémie, mladším sa páčila ohňová paráda. 

Farský deň                                                                                                                                                       

V spolupráci s farnosťou sme sa spolupodieľali na príprave 4. ročníka Farského dňa, 

"Sme iba kvapky, no spolu tvoríme farnosť, rieku živej vody, ktorá pramení v Kristovi." 

Tieto slová sa vybrali ako motto pre tohtoročný Farský deň. Mysleli sme pri tom na Ježišov 

rozhovor so Samaritánkou, v ktorom hovorí o Duchu Svätom ako o živej vode. A na 

Ezechielovo videnie rieky, ktorá pramení v chráme a prináša život a uzdravenie všade, kam sa 

dostane. Sami sme bezvýznamní ako kvapky v mori. Ale spolu sme farnosť, súčasť rieky 

života. 

Aj preto sa pre Farský deň zvolila nedeľa 9. júna, deň Zoslania Ducha Svätého. Je to Boží 

Duch, kto z nás tvorí Cirkev a farnosť. Preto aj  program začal farskou svätou omšou o 10:00. 

Potom sa pokračovalo spoločným jedlom, zábavou a súťažami na námestí. Okrem atrakcií 

z minulých rokov pribudli poníky, psovodi, i divadlo Králiky z klobúka. Bodka za Farským 

dňom bola diskusia s blogerom a redaktorom Rádia Lumen Mgr. Ondrejom Rosíkom o 14:30 

v kostole na tému: Zdravotné postihnutie: tragédia alebo výzva? Ako nám pomáha Duch 

Svätý. 

Naša škola získala od UNICEFu  titul Škola priateľská k deťom pre šk. rok 2018/2019        

Myšlienkou programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti 
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bezpečne, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. V rámci tohto projektu  sme sa podieľali  na 

finančnej zbierke Týždeň modrého gombíka a ďalších aktivitách. 

Recyklohry                                                                                                                                                    

Škola aj v šk. roku 2018/2019 pokračovala v projekte, ktorý organizujú spoločnosti ASEKOL 

SK, Cart4Future s.r.o  a ORANGE. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov 

u mladej generácie. V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená zbernou nádobou 

na vyradené drobné elektrozariadenia a použité batérie.  

Envirootázniky                                                                                                                           

Zapojili sme sa do celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl. 

Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety,  

problematiku ovzdušia. Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho 

povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach 

životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Do súčasného ročníka sa zapojilo 34 

základných škôl z celého Slovenska so 776 žiakmi. Naši žiaci (7. A)  sa umiestnili na 16. – 

20. mieste.  

eTwinning                                                                                                                                                     

Zapojili sme sa do Projektu eTwinning – školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez 

internet. Realizovaný bol projekt PEXESO so Základnou školou v Českej Skalici. Zapojení 

boli žiaci z 5.A.                                                                                                                              

Púť katolíckych škôl Žilinskej diecézy                                                                                                 

Na sviatok Nanebovstúpenia Pána 30. mája 2019 putovali naši piataci a deviataci spolu so 

žiakmi iných katolíckych škôl Žilinskej diecézy na horu Živčáková, kde sme v radostnej 

atmosfére  spoločne s otcom biskupom Tomášom  Galisom slávili svätú omšu.                                                                                         

Deň otvorených dverí spojená so spomienkou na našich patrónov                                          

Deň otvorených dverí na našej škole sme začali slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole 

s pripomenutím si našich patrónov sv. Andreja Svorada a Benedikta. Slávnosť pokračovala 

prezentáciou života a paralel týchto svätcoch pre náš dnešný život na škole pre žiakov 

i rodičov, súťažným kvízom pre žiakov 2. stupňa. Po nej sa mohli rodičia zúčastniť blokového 

vyučovania v jednotlivých triedach.  

Duchovné obnovy                                                                                                                                  

Plnohodnotné duchovné obnovy pre všetky triedy školy, vrátane triednych učiteľov, 

pripravoval duchovný správca školy vdp. Možiešik a pán kaplán vdp. Klobúčnik- s témami 

Spolu rásť, spolu dozrievať. Katechézy boli zamerané jedným cieľom – rásť a dozrievať vo 

viere.                                                                                                                                                               

Mesačné duchovné obnovy učiteľov viedol vdp. Možiešik. Ústrednou témou bola téma: 

Zakorenení v katolíckej spiritualite (Spoveď, Každodenná modlitba, Omša, Sväté písmo, Pôst, 

Duchovná literatúra, Ruženec, Návrat k čnosti, Čas na zmenu) 
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Oceňovanie žiakov Žilinskej diecézy  biskupom Mons. Tomášom Galisom                       

Duchovným povzbudením pre žiakov a ich rodičov je každoročné oceňovanie žiakov otcom 

biskupom v Žiline. Z našej školy bol ocenený žiak Ján Ramšák. 

Preventívne prednášky a besedy                                                                                                           

Prevencia šikanovania, agresívne správanie - 3. ročník                                                                                        

Ako správne komunikovať - 2. ročník                                                                                                

Prevencia šikanovania, vandalizmu, záškoláctva – 5. ročník                                                             

Kyberšikana – 6. a 7. ročník                                                                                                                 

Protidrogová prevencia - 8. a 9. ročník                                                                                            

Obchodovanie s ľuďmi – 9. ročník 

Pripravovali sme kultúrne programy na školské a obecné podujatia.  

Projekty 

Schválené projekty:                                                                                                                          

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom. 

Projekt je zameraný na vybavenie odborných učebni (fyzikálna, chemicko-biologická, 

jazyková, dielne, knižnica). Realizovať sa bude v priebehu školského roka 2018/19 

a 2019/2020. 

Zvýšenie inklúzie a zlepšenia študijných výsledkov žiakov ZŠ sv. Andreja Svorada 

a Benedikta v Skalitom. S realizáciou tohto projektu sme začali  v januári 2018. Projekt 

budeme implementovať 3 roky. V rámci tohto projektu máme schváleného 1 asistenta učiteľa, 

ktorý sa venuje integrovaným žiakom.  

Projekty z oblasti medzinárodnej spolupráce Erasmus +:  

1. Kľúčová akcia KA2 – Kooperácia pre inováciu a výmenu dobrých skúseností, 

strategické partnerstvo škôl. Názov projektu Zdravá generácia – HEALTHY 

GENERATION. Trvanie projektu 01.09.2017 – 31.08.2019. Spolupracovali  sme so 

školami v Grécku a Rumunsku. 

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom bola počas dvoch rokov koordinátorom 

projektu „HEALTHY GENERATION“ –  Zdravá generácia. Projekt je spolufinancovaný 

z programu Európskej únie Erasmus +. Hlavným cieľom projektu bola podpora zdravého 

životného štýlu detí a mládeže. Aktivity projektu boli začlenené do predmetov anglický jazyk, 

biológia, telesná a výtvarná výchova. Do denného programu školy pribudli ranné 

rozcvičky, behy cez veľkú prestávku, prednášky, príprava a ochutnávky zdravých jedál, 

rozšírená ponuka športových aktivít. 

Počas mesiaca február 2018 k nám na osemdňový výmenný pobyt zavítalo deväť žiakov 

a traja učitelia z partnerskej školy 2nd School of Mikra z Grécka a jedenásť žiakov a traja 

učitelia zo školy Scoala Gymnaziala Grigore Moisil z Rumunska. Časť pobytu sa uskutočnila 

vo Vysokých Tatrách, kde sa hostia spolu s našimi siedmakmi učili lyžovať. Aktivity boli 
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zamerané nielen na pohybovú aktivitu žiakov, ale i vzájomné spoznávanie, zlepšovanie 

komunikačných zručností v anglickom jazyku, prezentáciu slovenskej kultúry a športu. 

V školskom roku 2018/2019 sa naši žiaci a učitelia zúčastnili projektového stretnutia 

v Grécku v dňoch 14.9.2018 až 21.9.2018 a projektového stretnutia v Rumunsku v dňoch 

8.3.2019 až 15.3.2019. So sebou si, okrem zdokonalenia sa v komunikácií v anglickom 

jazyku,  priniesli veľa nezabudnuteľných zážitkov. 

V dňoch 25. až 28.6. 2019 sa uskutočnilo záverečné projektové stretnutie koordinátorov na 

našej škole. 

2. Kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Názov projektu 

Matematika a pohyb – MATAS  AND  MOTION. Trvanie projektu 01.06.2018 - 

31.05.2019. V rámci tohto projektu sa 1 učiteľka zúčastnila vzdelávania zameraného 

na výučbu matematiky v Holandsku.  

V rámci podpory vytvárania zdravých stravovacích návykov bola škola zapojená do projektov 

Školské mlieko a Školské ovocie. 

V školskom roku 2018/2019 bol školou vypracovaný projekt, ktorý vyhlásil Úrad vlády SR. 

Názov výzvy: Podpora rozvoja športu na rok 2019. Škola sa zapojila do podprogramu č. 4 

Nákup športovej výbavy. Projekt nebol schválený. 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V škol. roku 2018/2019 sa na škole uskutočnili 2 inšpekčné kontroly: 

Dátum  inšpekčnej kontroly: 07.02.2019 

Druh inšpekcie: tematická 

Predmet inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti 

Závery inšpekcie: Žiaci dosiahli v teste v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom aj 

dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji lepšie výsledky. 

Priemerná úspešnosť za školu: 56,44% 

Priemerná úspešnosť za kraj:  51,2% 

Priemerná úspešnosť za SR:   50,06% 

   V rámci porovnania výsledkov na celom Slovensku naši žiaci dosiahli v tomto testovaní 

veľmi dobré výsledky. 

Dátum  inšpekčnej kontroly: od 21.05. do 23.05. 2019 

Druh inšpekcie: tematická 
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Predmet inšpekcie: Stav a úroveň školskej integrácie v základnej škole 

Závery inšpekcie: Voči škole neboli uplatnené žiadne opatrenia, len odporúčania: 

a) zintenzívniť kontrolnú činnosť riaditeľky školy na prácu učiteľov vo vzťahu 

k začleneným žiakom a k práci asistentov učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, 

b) využívať vo výchovno-vzdelávacom procese učebné a kompenzačné pomôcky 

Dokumentácia k začleneným žiakom bola kompletná, pravidelne aktualizovaná, všetci mali 

vypracované IVP a pravidelne štvrťročne vyhodnotené. Vyučovacie hodiny po metodickej 

stránke boli premyslené. Učitelia prevažne využívali vo vzťahu k začleneným žiakom 

rôznorodé formy práce. Prevládala frontálna činnosť striedaná so samostatnou prácou žiakov, 

s prácou vo dvojiciach, či v skupine. Učitelia občas striedali priamu a nepriamu činnosť, 

venovali pozornosť začleneným žiakom, vysvetlili im úlohu, pomohli pri vypracovávaní. 

Vhodne ich motivovali k učeniu. Prostredníctvom otázok a podieľania sa na práci v skupine 

ich zapájali do vyučovacieho procesu a spoločnej činnosti celej triedy. Učitelia spolupracovali 

s asistentkami. 

Materiálno-technické podmienky 

Škola má od obecného úradu v Skalitom, prostredníctvom nášho zriaďovateľa 

Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy, prenajaté dve školské budovy. 

Výchovno-vzdelávací proces pre 1. stupeň sa realizuje v tzv. starej budove školy, 

v elokovanom pracovisku v budove č. 600. 

Nachádza sa v nej 8 kmeňových tried, školský klub, počítačová trieda, zborovňa, malý 

priestor pre knižnicu, šatňa, sklady pre učebné pomôcky,  elokované pracovisko ZUŠ, 

sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov. Na prízemí sa nachádzajú školské dielne, 

ktoré využívajú prevažne žiaci 2. stupňa. Vybavenie školy modernými učebnými pomôckami 

sa zlepšuje. Všetky triedy na 1. stupni, vrátane ŠKD, sú vybavené interaktívnymi tabuľami, 

novým nábytkom. V jednej triede je umiestnená tzv. malá telocvičňa.  Na TSV sa využíva 

multifunkčné ihrisko pri MŠ, ihrisko pri zdravotnom ihrisku, námestie (školský dvor), 

prípadne ihrisko TJ Skalité. 

Výchovno-vzdelávací proces žiakov 2. stupňa sa realizuje v tzv. novej budove školy 

v budove č. 729. 

Nachádza sa v nej 8 kmeňových tried, jazykové laboratórium, počítačová trieda, čiastočne 

zariadená fyzikálno -  chemická učebňa, kuchynka, zborovňa,  šatňa s uzamykateľnými 

skrinkami, kabinety, archív, kancelárie pre riaditeľku, zástupcu, ekonomický úsek, priestor 

pre knižničný fond, sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov. V jednej triede je 

umiestnená tzv. malá telocvičňa.  Na TSV sa využíva multifunkčné ihrisko pri MŠ, ihrisko pri 

škole, prípadne ihrisko TJ Skalité. V čase nepriaznivého počasia žiaci cvičia na chodbe.  

Žiaci 1. aj 2. stupňa majú možnosť tráviť veľkú prestávku vonku v okolí školy a venovať sa 

pohybovým aktivitám.  
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    Škola nemá vlastnú školskú jedáleň, žiaci sa stravujú v školskej jedálni pri MŠ Skalité. 

V priebehu škol. roka 2018/2019 sa kúpila 1 interaktívna tabuľa, vymaľovali sa niektoré 

triedy, zakúpili sa relaxačné vaky. 

Tešíme sa, že po vyše 50 –tich rokoch sa podarilo uskutočniť realizáciu výstavby telocvične. 

Bude to obecná športová hala, ktorá sa stavia vedľa tzv. novej školy. Bude prepojená so 

školou a škola ju bude využívať na výučbu TSV a iné športové aktivity. Výstavba športovej 

haly podstatne zlepší materiálno-technické vybavenie školy, skvalitní výučbu TSV a dáva 

priestor na aktívne  trávenie voľného času pre našich žiakov. Predpokladaný termín 

dokončenia výstavby je december 2019. 

V priebehu škol. roka sa nám nepodarilo dokončiť rekonštrukciu vestibulu v novej škole, 

Vymaľovať ho a esteticky skultúrniť. Dôvod bol finančný. Plánujeme ho dokončiť v priebehu 

škol. roka 2019/2020. 

V budúcnosti plánujeme po chodbách tzv. „novej školy“ vytvoriť relaxačné oddychové zóny a 

dotvoriť priestor, v okolí tzv. novej školy. Chodbu na 1. poschodí v škol. roku 2019/2020, 

chodbu na prízemí po dostavbe a kolaudácií športovej haly. Potrebné je aj vymeniť dlažbu pri 

vstupe do školy.  

V škol. roku 2018/2019 sme podali žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na 

havarijnú situáciu podláh v 2 triedach a nevyhnutnej izolácie budovy z dôvodu presakovania 

vlhkosti do múrov a podláh na prízemí školy. Finančné prostriedky zatiaľ neboli schválené. 

Implementujeme projekt  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov sv. Andreja Svorada 

a Benedikta v Skalitom, zameraný na budovanie odborných učební, ktorého realizácia by sa 

mala ukončiť v škol. roku 2019/2020. Tento projekt podstatne vylepší materiálno-technické 

vybavenie školy. 

V budúcnosti plánujeme vytvoriť predmetové triedy a zabezpečiť, aby v každej triede na roč. 

5. - 9. bola interaktívna tabuľa. 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Normatívne finančné prostriedky: 526 2019 €  

Nenormatívne finančné prostriedky: Kurz pohybových aktivít v prírode 4 050 € 

                                                            Deti so SZP: 750 € 

                                                            Učebnice  Prvouky: 129 € 

                                                            Havárie: 11 427 € 

                                                            Asistent učiteľa:  1 680 € 
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2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  

0 €   

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít  

0 € 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít  

Dar z nadácie z 2% daní: 1 342,75 €  

Dar školské ovocie: 442,84 €  

Dary na spolufinancovanie projektov: 1 000 €  

Bezplatný prevod - šatňové lavičky: 840 € 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

0 € 

 Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

    Škola sa v priebehu roka zameriava predovšetkým na plnenie úloh vyplývajúcich zo 

základného edukačného programu pre ZŠ  a Školského vzdelávacieho programu/Inovovaného 

školského vzdelávacieho programu. Zároveň pripravuje aktivity aj na duchovný rozmer 

a rozvoj hodnôt. Do zapojenia sa do aktivít sú pozvaní aj rodičia, deti a farníci z obce. Žiaci aj 

ich rodičia majú možnosť zapojiť sa do života farnosti. Záleží na každom účastníkovi tohto 

procesu, do akej miery dokáže otvoriť srdce prijatiu týchto hodnôt a uplatňovaní v živote 

v škole, rodine i v osobnom prežívaní. Ponuka bola.  

    Vyučovací proces bol spestrený rôznymi zážitkovými aktivitami, exkurziami, ktoré mali 

poznávací ale aj formačný charakter a zároveň rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov. Učitelia 

príprave a realizácií týchto aktivít venovali značnú časť svojho osobného voľna.                 

Škola dosahuje výborné výsledky v tvorbe a realizácií medzinárodných projektov najmä 

v rámci programu Erasmus+. 

   Zamestnanci školy v spolupráci rodinných príslušníkov a rodičov vytvorili v priestore 

historicky zaujímavej časti Skalitého „Koščelisko“ pod vrchom Oselné  „učebňu v prírode“ 

(umiestnenie kríža, lavičiek, informačnej tabule) pre využitie školy, ale aj všetkých farníkov 

a návštevníkov Skalitého. 
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    Výborné výsledky sme dosiahli v súťažiach  v oblasti chémie, matematiky, medzinárodnej 

súťaži v ANJ „English Star“, v prednese, detskej dramatickej tvorivosti, výtvarnej tvorby.  

   Dosiahli sme veľmi dobré výsledky pri testovaní prírodovednej gramotnosti štátnou 

školskou inšpekciou. Skončili sme na úrovni + 5,84% nad celoslovenským priemerom. 

   Veľmi dobré výsledky dosiahli v testovaní žiaci 5. ročníka. V obidvoch testovaných 

predmetoch MAT a SJL dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom. 

   Veľmi dobrá starostlivosť o duchovno-formačný rast aktérov školy uskutočňovaním 

pravidelných  duchovných obnov duchovným správcom a vdp. kaplánom pre žiakov 

i učiteľov. 

   Umožnili sme pedagogickým zamestnancom zvyšovať si kompetencie vzdelávaním priamo 

na škole na témy: Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese, 

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese, Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte 

práce učiteľa, Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh /program ALF. 

   Zavádzame inovácie do vyučovacieho procesu. 

   Žiaci majú možnosť stráviť veľkú prestávku mimo budovy školy na čerstvom vzduchu  

(pohybovou aktivitou), aby sme zvýšili sústredenosť na vyučovaní pri stále veľkom počte 

žiakov s rôznymi špecifickými poruchami učenia. 

   Podstatne sa zlepšuje materiálno-technické vybavenie školy.  

   Priamo v budove školy sa nachádzajú elokované pracoviská Jazykovej školy, Základnej 

umeleckej školy, Centra voľného času, ktoré môžu žiaci našej školy aktívne využívať. 

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

   Naša dlhodobejšia  koncepcia je pokračovať  na zlepšovaní výchovno-vzdelávacieho 

procesu včleňovaním nových vyučovacích stratégií, modernejších metód a postupov, 

motiváciou žiakov k učeniu v súlade s budovaním hodnôt a vízie školy: 

Vízia: „Škola, ktorej absolvent bude morálny, slobodný, múdry“ 

   Škola má vypracovanú víziu, ktorá v sebe zahŕňa i duchovnú stránku, formovanie žiakov 

i učiteľov v súlade s katolíckou vierou. Túto víziu je potrebné neustále hlbšie špecifikovať 

a aktívnejšie implementovať do vyučovacieho procesu z pohľadu žiaka, učiteľa i vedenia 

školy. Budeme pokračovať v rozširovaní kompetencií učiteľov absolvovaním aktuálnych 

vzdelávaní. Plánujeme do vyučovacieho procesu postupne zaradiť koncepciu Vysoko 

efektívneho učenia, ktorá v značnej miere rozšíri pracovné vyťaženie učiteľov. Neustále sa 

znižuje kredit učiteľov v spoločnosti. Učitelia sú nadmerne zaťažovaní administratívou, ktorá 

je spôsobená častou zmenou legislatívy a nepripravenosťou meniacich sa podmienok 

edukácie. Je nedostatok finančných prostriedkov na motiváciu práce učiteľa stále 

v náročnejšom prostredí. 
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   Časť žiakov je málo zodpovedná, až do takej miery, že si neplnia ani tie najzakladanejšie 

povinnosti, nevedia rešpektovať autority. Chýba voľné, spontánne, aktívne vyjadrovanie sa 

k učivu, otázky.  Časť žiakov tieto všetky spomínané atribúty má, majú vyššiu mentálnu 

úroveň – sčasti hlbšie nerozvíjajúcu sa a nemajú záujem nadštandardnejšie rozvíjať svoj 

potenciál. Treba ich motivovať, pracovať na ich raste. Časť žiakov pracuje aktívne na svojom 

napredovaní  a zapájajú sa do súťaží a rôznych aktivít. Aj naďalej budeme podporovať 

talentovaných žiakov a zapájať ich do rôznych aktivít a súťaží. 

   Viacerí žiaci majú problém s jednotlivými prvkami čitateľskej gramotnosti, aktívnym 

počúvaním, čítaním doplnkovej literatúry. Preto je potrebné pokračovať v uskutočňovaní 

aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Zriadiť knižnicu  v tzv. „novej“ budove školy. 

   Eliminovať riešenie výchovných problémov na predmetových hodinách. Riešiť ich na 

triednických hodinách alebo podľa potreby po vyučovaní. 

   Atribút z vízie školy „slobodu“ chápať v súlade s výchovou k osobnej zodpovednosti. 

Nedarí sa nám zlepšiť  dochádzku žiakov v 9. ročníku, čo ovplyvňuje aj ich vyučovacie 

výsledky. V Testovaní 9 sa nám nepodarilo dosiahnuť priemer. V porovnaní s minulým 

školským rokom sme sa zlepšili v MAT o 1,5%, zhoršili v SJL o 5,8%. Výborný výsledok 

dosiahol 1 žiak v matematike – napísal na 100%.  V porovnaní s cirkevnými školami Žilinskej 

diecézy sme dosiahli slabšie výsledky. Treba popracovať nielen na zvyšovaní vedomostnej 

úrovne ale rovnakou mierou aj nad  zodpovednosťou a motivácií žiakov. Žiaci mali možnosť 

zúčastňovať sa prípravy na testovanie v poobedňajších hodinách, ale prejavovali veľmi nízky 

záujem. V rámci PK je potrebné uskutočniť dôslednú analýzu testovania a zamerať sa na 

úlohy, ktoré žiakom robia najväčšie problémy. V učebnom pláne zachováme 6. vyučovaciu 

hodinu MAT/ SJL zameranú na prípravu na Testovanie-9 a skúšky na stredné školy. 

   Plánujeme zaviesť elektronickú žiacku knižku a elektronickú triednu knihu. 

V rámci plnenia úloh environmentálnej výchovy plánujeme zaviesť separovanie odpadov. 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Špilová Edita, Mgr. Peter Najdek 

V Skalitom, 15. októbra 2019 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 15.10.2019 


