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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2012/2013 

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

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a 

faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky 

Adresa školy M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky 

Telefón +421 43 4282119 

E-mail zsmsvrutky@gmail.com 

WWW stránka zsstefanikvrutky.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Vrútky 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ PaedDr. Erika Repková 043/4282119   zsmsvrutky@gmail.com 

ZRŠ PaedDr. Jarmila Skyvová 043/4282119   zsmsvrutky@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Beáta Pivarčiová 043/4282119   zsmsvrutky@gmail.com 

ZRŠ pre MŠ Romana Kubičková 043/4283838   msprizsvrutky@gmail.com 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. Zuzana Krúpová   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Zuzana Krúpová   

  Lívia Čechová   

      

ostatní zamestnanci Mgr. Jana Habdáková   

      

zástupcovia rodičov Zuzana Zigová   

  Monika Vonsová   

  Ľubica Podhorská   

  Anna Žilková   

zástupca zriaďovateľa Mgr. Stanistav Kupčok   

iní Mgr. Perer Šimkovič   

  PaedDr. Vladimír Vantara   

  PharmDr. Ľudmila Holková   
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

PK prírodovedných predmetov 
Mgr. Lýdia 

Šulhánková 
MAT, BIO, FYZ, IFV, CHEM,    

PK Človek a svet práce, Umenie a 

kultúra, Zdravie a pohyb, Človek a 

hodnoty 

Mgr. Alena 

Matulová 

TECH, SVP, VYV, HUV, VYU, 

TŠV, MLZ, DOV, ETV 
  

PK Jazyk a spoločnosť 
Mgr. Jana 

Repoňová 

SLJ, cudzí jazyk, 

GEO,DEJ,OBV 
  

MZ 1. stupeň 
Mgr. Silvia 

Majerovová 
    

MZ ŠKD 
Bc. Monika 

Gunišová 
    

MZ MŠ Andrea Vojčická     

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 299 

Počet tried: 17 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 

počet žiakov 31 37 36 32 29 25 43 32 34 299 

z toho ŠVVP 0 1 3 4 5 6 8 5 5 37 

z toho v ŠKD 23 19 21 10 1 0 0 0 0 74 

                      

MŠ                     

  3.r. 4.-5r. 3.-6.r. 5.-6.r.             

Počet tried 1 1 1 1             

Počet detí 23 19 21 24           87 

z toho ŠVVP 0 0 0 0           0 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej 

školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich 

následnom prijatí na štúdium na stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2012 28 žiakov z toho 15 dievčat.Skutočný počet žiakov 

1.ročníka k 15.9.2012:  32 žiakov z toho 17dievčat. 
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Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:  2 žiaci z toho dievčat /0 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013: 35 

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

Počet žiakov 0 0 0 0 1 34 35 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; 

údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

iné - žiačka po skončení ZŠ ostáva doma. 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení     8 26     1 35 

prijatí     1 33     1 35 

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BAD BIB BIO CST CSJ DEJ DPZ DIV DOP DOV ETV FYZ GEB GEO 

I. A   1,87               1,33           

I. B                   1,25           

II. A   1,29               1,18           

II.B                   1,4           

III.A 1,53                 1,35           

III.B 1,67                 1,05           

IV. B 1,93                 1,14           

IV.A 1,75               1,25             

V. A 1,79     1,86     1,57 2             1,86 

V. B 2,5     2,88     2,13               2,75 

VI. A 1,88     2,13     1,96           1,54   2,29 

VII. A 2,23     2,41     1,91           2   2,45 

VII. B 2,5     2,41     2,36           1,5   2,36 

VIII. A 2,38     2,38     2           2   2,38 

VIII. B 2,39     2,78     2,28           2   2,61 

IX. A 2,71     2,93     2,43           2,14   2,71 

IX. B 2,5     2,7     2,3           2,55   2,55 
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Trieda HUV CHEM INV INF KAJ MAT MEV MLZ MKP NAV Nv NEJ OBN POP PRV 

I. A 1,4         1,87     1,6             

I. B 1,38         1,5     1,63             

II. A 1   1,24     1,65                   

II.B 1   1,3     2,25                   

III.A 1   1,18     1,71                   

III.B 1   1,1     1,86                   

IV. B 1,36   1,14     1,93                 1 

IV.A 1,31   1,38     2,25                 1,44 

V. A 1,5     1   1,93                   

V. B 2,38     1,13   3                   

VI. A 1,79     1,17   2,63           2,3 1,46     

VII. A 2,18 2,36   1,23   2,82           2,17 2,45     

VII. B 1,73 2,05   1,14   2,27           2,71 1,82     

VIII. A   1,77   1   2,15           2,5 2     

VIII. B   2,28   1,06   2,83           2,22 2,22     

IX. A   2,36   1,36   2,5           2,6 2,14     

IX. B   2,5   1,22   2,6           2,57 2     

 

 

Trieda PZM Prír RUJ SJL Spr SVP TECH TŠV TEV TVČ TVP TVO VLA VUM VYV 

I. A       1,93 1,13       1,13           1,53 

I. B       1,75 1       1     1,69     1,31 

II. A   1,94   2,18 1       1,35       2,18   1,06 

II.B   2   2,35 1       1 1,4     2   1,05 

III.A   1,71   1,94 1,06       1,12 1,12     1,71   1 

III.B   1,86   2,14 1       1 1     1,52   1 

IV. B   1,5   2,14 1       1 1,36     1,93   1,43 

IV.A   1,44   2,13 1,19       1,19       2,19   1,63 

V. A       2,5 1,21     1,64             1 

V. B       2,44 1,31     2,19             1,94 

VI. A     1,71 2,21 1,08     1,52             1,38 

VII. A     2,88 2,73 1,41 2,36   1,59             1,73 

VII. B     2,07 2,59 1,32 1,91   1,73             1,68 

VIII. A     2,33 2,31 1,15   1,08 1,23               

VIII. B     2,56 2,89 1,11   1,06 1,65               

IX. A     2,67 2,5 1     1,5           2,36   

IX. B     3,14 2,95 1,3     1,65           1,7   

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. A 15 11 4 0 

I. B 16 14 2 0 

II. A 17 15 2 0 

II.B 20 17 3 0 
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III.A 17 16 1 0 

III.B 21 20 1 0 

IV. B 14 14 0 0 

IV.A 16 16 0 0 

V. A 14 13 1 0 

V. B 16 12 4 0 

VI. A 24 22 2 0 

VII. A 22 19 3 0 

VII. B 22 19 3 0 

VIII. A 13 12 1 0 

VIII. B 18 17 1 0 

IX. A 14 14 0 0 

IX. B 20 19 1 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I. A 15 1226 81,73 1182 78,80 44 2,93 

I. B 16 1138 71,13 1138 71,13 0 0,00 

II. A 17 1777 104,53 1758 103,41 19 1,12 

II.B 20 1878 93,90 1821 91,05 57 2,85 

III.A 17 1018 59,88 999 58,76 19 1,12 

III.B 21 2361 112,43 2361 112,43 0 0,00 

IV. B 14 1219 87,07 1193 85,21 26 1,86 

IV.A 16 1471 91,94 1402 87,63 69 4,31 

V. A 14 1327 94,79 1234 88,14 93 6,64 

V. B 16 2495 155,94 2391 149,44 104 6,50 

VI. A 24 3168 132,00 3095 128,96 73 3,04 

VII. A 22 3264 148,36 3050 138,64 214 9,73 

VII. B 22 2993 136,05 2839 129,05 154 7,00 

VIII. 

A 
13 2408 185,23 2376 182,77 32 2,46 

VIII. B 18 2481 137,83 2446 135,89 35 1,94 

IX. A 14 2538 181,29 2520 180,00 18 1,29 

IX. B 20 4569 228,45 4004 200,20 565 28,25 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 34 57,54%   

Monitor MAT 34 60,07%   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 
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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 2 17 

Športová príprava                     

Matematika 5.-9.                     

Cudzie jazyky 1.-9.                     

Cudzie jazyky 3.-9.                     

Cudzie jazyky 5.-9.                     

Výtvarná výchova 1.-9.                     

Hudobná výchova 1.-9.                     

Technická výchova 5.-9.                     

Variant1.,2.,3.                     

ISCED 1, ISCED 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 

Nepovinné predmety 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

0 0 0 0 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 2 31 0 

Bežných tried 15 268 37 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 17 299 37 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci - pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 36 10 

DPP 0 0 

Znížený úväzok 5 1 

ZPS 2 0 

Na dohodu 0 0 
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov ZŠ 0 24 24 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov učiteľa 0 1 1 

učitelia MŠ 0 8 8 

spolu 0 36 36 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

3.A,B Anglický jazyk 3+3 

1.A,B Informatická výchova 1+1 

4.A,B Informatická výchova 1+1 

4.B Anglický jazyk 3 

4 pedagogickí zamestnanci ukončili Národný projekt vzdelávania v cudzom jazyku pre 

primárne vzdelávanie.v mesiaci máj – jún 2013. 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 0 1 

2.kvalifikačná skúška 0 0 

štúdium školského manažmentu 1 1 

špecializačné inovačné štúdium 4 2 

špecializačné kvalifikačné 4 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 0 

vysokoškolské pedagogické 1 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

adaptačné vzdelávanie 1 0 

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

a/ Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Počet 

žiakov 
okr. kolo kraj. kolo národ. kolo 

medzinár. 

kolo 

24.9.2012 1. 11 žiakov Kurhajcová 4.m - 300 m       
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kolo TŽL v 

atletike  

5. - 9. 

roč. 

8.10. 2012 3. 

kolo TŽL v 

atletike  

9 žiakov 

5. 9. roč. 

Ondrejka 2..m - 150m, Žilková A. 5. 

- kriket 
      

13.11. 2012 

Majstrovstvá 

okresa v 

bedmintone 

4 žiačky 

7. - 9. 

roč. 

Čajková, Pekárová K. - 3 miesto, 

Soldánová, Tomková - 5. miesto 
      

14.3. 2013 

Majstrovstvá 

okresu vo 

florbale st. 

žiačky 

8.- 9. roč 

3. miesto v skupine - Mažgútová, 

Tomková, Podhorská Z., Krkošková, 

Soldánová, Culková, Sakoziová, 

Volnová, Motyková 

      

15.3. 2013 

Majstrovstvá 

okresu vo 

florbale - ml. 

žiačky 

6. - 8. 

roč. 

3. miesto - Žilôková, Polerecká, 

Ramšíková, Čajková, Pekárová, 

Kuderová, Gelanová, Sereková, 

Miklová 

      

21.3. 2013 

Majstrovstvá 

Okresu vo 

vybíjanej - ml. 

žiačky 

5.- 7. roč. 

4. miesto v skupine - Miklová, 

Čajková, Kubincová, Pekárová 

K+M, Straková, Jankovičová, 

Cibulková, Katrenčíková, Rošková, 

Motyková M., Podhorská 

      

26.4. 2013 

Majstrovstvá 

okresu - Stoj, 

pozor, voľno 

4. roč. 
Kubovich, Lukašík, Belková, 

Haniliaková - 3. miesto 
      

17.5. 2013 Jarný 

beh primátora 

mesta Vrútky 

45 - 1. st. 1. m. Anežka Holubová       

    2.m. Viktória Foldýnová       

    
3. miesto - Vanesa Lacková, 

Dominik Duong 
      

17.5. 2013 Jarný 

beh primátora 

mesta Vrútky 

27 - 2.st. 

5. - 6. r. 3. miesto - Michal Balko, 1. 

miesto - Alžbeta Motyková 5.A, 2. 

miesto - Božena Ramšíková 6.A, 7. - 

8. r. - 1. miesto Lukáš Gvoždiak 7.A, 

2. miesto - Denis Mažgút 7.B, 2. 

miesto - Viktória Čajková 7.A, 9. 

roč. 2. miesto - Tomáš Ramšík 9.B, 

4. miesto - Michal Ondrejka 9.B, 1. 

miesto - Alžbeta Motzková 9.B, 3. 

miesto - Tatiana Kurhajcová 9.B, 

      

Malý futbal   5. miesto       

22.4. 2013 THM 

- kriketka 
6. roč. 2. miesto - A. Žilková       

28.5. 2013 Na 

bicykli 

beypečne 

4 žiaci - 

6. roč. 

Nina Polerecká, Božena Ramšíková, 

Marek Kvasnica, Matej Kolár - 2. 

miesto 

      

Môj dobrý 

priateľ kniha - 

poézia 

3.A 3. miesto - Mulerová Martina       



 9 

17. 1. 2013 

Anglický jazyk - 

olympiáda - 

okresné kolo 

2. st. 
účasť 1A - Michal Kalina 7.B, 

kategória 1B - Denis Vršan 9.B 
      

Matematická 

olympiáda 
  

Z5 - V.A- Zuzana Valová, Filip Galo 

- úspešní riešitelia domáceho kola, 

postup na okresné kolo, Z9 - IX.B - 

úspešný riešiteľ domáceho kola, 

postup na okresné kolo 

      

Pytagoriáda    

P5 - V.B- B.Machovičová - úspešný 

riešiteľ školského kola, V.A - 

Zuzana Valová, Filip Galo, Katarína 

Podhorská, Zuzana Podhorská - 

úspešní riešitelia školského kola 

      

Pytagoriáda - 

kategória P3 
  

1. miesto v obvodnom kole - Andrej 

Ramšík - 3.B 
      

Matematická 

olympiáda - 

okresné kolo 

  
V.A - Zuzana Valová, Filip Galo, 

IX.B - Motyková Alžbeta 
      

            

GYMBOJ   

6. - 7. ročník - Engliová Natália 

VI.A, Miklová Kristína VI.A, Kajan 

Juraj VII.B, 8. - 9. roč. Motyková 

Alžbeta IX.B, Ramšík Tomáš IX.B, 

Chromeková Terézia VIII.B, 

Podhorská Zuzana VIII.A  

      

Výtvarné 

súťaže: 
          

Vianoce - 

obvodné kolo  
  

1. miesto - Bibiana Skalická, 

Barbora Brezňanová, Martina 

Mullerová - 3.A 

      

Výtvarná 

pohľadnica - 

školské kolo 

  

Zuzana Hrončeková 4.B, Alena 

Palgútová 3.A, Ivana Motyková 3.B, 

Mirka Kmoštincová 1.B 

      

Letné variácie   
1. miesto - Bibiana Skalická, Martina 

Mullerová, Monika Kaštanová 3.A 
      

Nástrahy 

internetu 
  1. miesto Diana Veterníková,9.A       

Ľudské práva 

očami detí 

5 žiakov 

3.a4. roč. 
    účasť    

Brána jazykov 

otvorená 
      

Cena poroty - 

Martina 

Mullerová 

  

Geografická 

olympiáda 

kategória 

F 
1. miesto - Terézia Chromeková 8.B    

9. miesto - 

Terézia 

Chromeková 

  

Dejepisná 

olympiáda - 

obvodné kolo 

  

7.A - Rošková Katarína, Babiaková 

Veronika, 8.B Monika Sereková, 

Terézia Chromeková, 9.B Motyková 

Alžbeta 

      

Dejepisná 

olympiáda - 

krajské kolo 

    

4. miesto - 

Terézia 

Chromeková 
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Deň Zeme - 

súťaž 

organizovaná 

firmou 

Brantner Fatra 

s.r.o.  

  2. miesto -        

Deti v doprave-

výtvarná časť 
  -Lenka Katrenčíková       

Súťaž DMZ z 

ÚsSČK v 

Martine 

5 žiačok  

2. miesto - Šestáková D., 

Machovičová B., Rohoňová D., 

Kralovancová Z., Luscoňová J. 

      

Moja kniha -lit. 

súťaž 
  1.m.-Róbert Gajdoš       

Detský čin roka 
1 žiak 

5.A 
        

            

MATERSKÁ 

ŠKOLA 
      

účasť - 

Róbert 

Gajdoš 

  

Beh primátora 

mesta  
10 detí 1. a 3. miesto       

Svet očami detí 

- výtvarná 

súťaž 

15 detí     
Diplom za 

účasť 
  

Oslavy MDD v 

meste 
15 detí         

 

b/ Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Vysielanie školského rádia Kamarát - 1x do mesiaca 

Tvorba videa na hodinách mediálnej výchovy - Spod strechy školy - o živote školy - 6. ročník 

Noc v škole pre žiakov 5. ročníka 

Otvorené hodiny v školskej knižnici Štoplík 

Kľúč od minulosti, prítomnosti a budúcnosti - podujatie k Medzinárodnému dňu školských 

knižníc 

Hodiny prírodovedy v CVČ Turčianska Štiavnička 

Preventívne programy - besedy pre MŠ a 1. stupeň ZŠ s príslušníkom Mestskej polície vo     

Vrútkach. 

- beseda s príslušníčkou PZ v Martine 

- návšteva kamerového systému MsP vo Vrútkach 
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- realizácia preventívnych programov Správaj sa normálne, Ovce, Obchodovanie s ľuďmi. 

Vystúpenie s kultúrnym programom žiakov pri oslavách Dni mesta Vrútky 

Príspevky žiakov a učiteľov do mesačníka VRÚTOČAN o živote školy 

Fašiangový karneval na tému Bábätká 

Propagácia činnosti školy na vlastnom webovom sídle školy a v televízii Turiec 

Deň otvorených dverí pre rodičov ročníkov 1. - 4. 

Otvorené hodiny v 1. ročníkoch pre predškolákov z našej MŠ, MŠ na Ul. Cyrila a Metoda 

a na Ul. nábrežná 

Účasť učiteliek 1. ročníkov na besedách s rodičmi predškolákov 

Organizovanie exkurzií: Knižnica Hany Zelinovej 

Múzeum Slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch 

Orava - Leštiny - Jasenová, Dolný Kubín Černová - Liptovské múzeum 

Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici 

Astronomická pozorovateľňa 

Vychádzky do prírody Vrútok  

Škola v prírode  

Lyžiarsky výcvik  

Plavecký výcvik  

Stavanie mája  

Deň Zeme - tvorba ekoplagátov  

Slávnostný zápis prvákov do MsK  H. Zelinovej  

Deň Zeme - prezentácia  eko - výrobkov na námestí v Martine 

Environmentálna výchova v spolupráci s CVČ v Turč. Štiavničke, T. Petre, T. Jasene, v 

Blatnici, v Turanoch 

Projektové vyučovanie v ročníkoch 3. - 9. 

Práca záujmových útvarov - Družstvo mladých zdravotníkov – okresná súťaž. 
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Exkurzia do Poľska v rámci medzinárodnej spolupráce v projekte  e-TWINING. 

Pobyt zahraničného študenta z Veľkej Británie na vyučovaní. 

Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD 

Návšteva Múzea A. Kmeťa v Martine. 

Interaktívne predstavenie Rozprávkový les a Fyzikálne pokusy pre žiakov školy. 

Účasť v súťažiach a olympiádach - Vajanského Martin, Moricove Sučany, Pytagoriáda, 

Matematická, Dejepisná, Geografická olympiáda. 

Účasť na Dňoch otvorených dverí v stredných školách. 

Podujatie - pasovanie žiakov 1. ročníka za žiakov školy. Účasť v internetovej súťaži i-

BOBOR - žiaci 4. ročníka. 

MATERSKÁ ŠKOLA: 

Jesenné tvorivé dielne - tvorenie s prírodnín Popoludnie s Rodič - dieťa - učiteľ 

Úcta k starším, Mikuláš,  

Vianočná besiedka, Karneval, Deň matiek, Rozlúčka s predškolákmi,  

Športový deň v MŠ. 

Rôzne predstavenia v KKD -  Koncerty detí so ZUŠ Vrútky 

MDD - týždeň detských radostí Hry, športové aktivity, ovocno - zeleninový deň. 

Písanie článkov do Vrútočana 4 pedagogický zamestnanci. 

Prezentácia MŠ na web stránke 3 pedagogickí zamestnanci. 

Deň mlieka  

Tvorba mliekotvorov individuálne na Deň Zeme Zbieranie odpadkov v prírode 

Súťažno - zábavné dopoludnie na Belejovej lúke s environmentálnym zameraním 

Veľkonočné trhy - tvorivé dielne. Spolupráca Rodič - dieťa - učiteľ- 

Vytvorenie tabla pri príležitosti rozlúčky s predškolákmi. 

Oslavy MDD v meste Vrútky - zapojenie 50 detí MŠ do interaktívnej rozprávky O repke. 

Beseda s amatérskymi spisovateľmi z Vrútok o rozprávkach pre deti. 
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Účasť na predstaveniach - Klokánkovo dobrodružstvo, O mačičke a psíčkovi, O Pampúšikovi, 

O troch prasiatkach. 

Návšteva astronomickej pozorovateľne pri Gymnáziu VPT v Martine 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

A/ Dlhodobé: 

V školskom roku 2012/2013 boli školou realizované projekty: 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: 

e- TWINING - projekt zameraný na spoluprácu so školami EÚ prostredníctvom IKT a v 

anglickom jazyku. 

Realizujeme: 

Infovek 

Prevencia drogových závislostí 

Škola podporujúca zdravie 

Nevnucujme deťom svoje vzdelávanie, pretože sa narodili v inom čase - projekt 

spolufinancovaný EÚ-  

Premena tradičnej školy na modernú - 71 705,11 € 

Rekonštrukcia budovy školy - EÚ -ROP 

MATERSKÁ ŠKOLA: 

Projekt Modernizácie IKT v MŠ - v realizácií  

Projekt bezpečne na ceste - zapojili sme sa cez VOLKSWAGEN, ale neboli sme vybraní  

B/ Krátkodobé 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: 

Projekt Ovce, zameraný na prevenciu patologických javov v spolupráci s preventistom OO PZ 

v Martine. 

Projekt Detský čin roka - zapojenie sa písaním príbehov na vyhlásené témy. 

Projekt Modrý kruh - zameraný na prevenciu cukrovky - žiaci boli vybratí reprezentovať svoj 

projekt do Bratislavy - koordinátor Mgr. Alena Matulová 
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Kamerový systém - návšteva kamerového systému na Mestskej polícii vo Vrútkach 

Projekt - Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti - realizácia v rámci Medzinárodného dňa 

školských knižníc, projekt bol zameraný na históriu vzniku, pôvodu knihy. 

Projekt Záložka do knihy - zameraný na výmenu vyrobených záložiek žiakmi a ich výmena so 

školou na Slovensku, ktorá nám bola pridelená elektronicky- 

Projekt správaj sa normálne 

Projekt Vodná akadémia - venovaný ochrane vody 

 

MATERSKÁ ŠKOLA: 

Prevencia obezity u detí predškolského veku - zameraný na pohyb a zdravú výživu detí.  

Správaj sa normálne – prevencia negatívnych javov v spoločnosti  

Prevencia proti plochým nohám - cvičenie detí zamerané na správny vývoj organizmu.  

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku sa uskutočnili dve inšpekcie, a to tematická a komplexná.. 

20. 11. 2012 - 23. 11. 2012 bola vykonaná tematická inšpekčná činnosť zameraná na Stav 

a úroveň školskej integrácie v základnej škole. 

Zistené pozitíva školy: - veľmi dobrá práca školskej špeciálnej pedagogičky, ktorá 

zabezpečuje špeciálno - pedagogický servis integrovaným žiakom. 

- dokumentácia o integrovaných žiakoch bola kompletná a prehľadná 

- individuálne vyučovanie ŠŠP, premyslený VVP vo vzťahu k integrovaným žiakom 

Zistené negatíva školy:- vo VVP vo väčšine prípadov neboli vyučujúcimi uplatňované 

špeciálno - pedagogické metódy, okrem používania upravených pracovných listov. 

- nedostatočné využívanie učebných pomôcok pri motivácii a vo VVP najmä na 2. stupni, 

taktiež nevyužili počítače 

- žiaci neboli klasifikovaní ani na jednej z hodín, kde boli inšpektorky na hospitácii.  

Odporúčania: 

1. Zabezpečiť vzdelávanie PZ v oblasti metodického prístupu k integrovaným žiakom. 
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2. Zamerať následné hospitačné činnosti vedenia školy na uplatňovanie špeciálno-

pedagogických metód vo vzťahu k integrovaným žiakom. 

3. Vo väčšej miere využívať učebné pomôcky a didaktickú pomôcku vo VVP. 

04. 04. 2013 - 11. 04. 2013 bola vykonaná komplexná inšpekčná činnosť zameraná na 

Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok 

výchovy a vzdelávania v základnej škole. 

Zistenia: 

Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa slov. jazyka a literatúry na 1. stupni boli na dobrej 

úrovni. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa anglického jazyka na 1. stupni boli na priemernej 

úrovni. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa prírodovedy na 1. stupni boli na priemernej úrovni. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa vlastivedy na 1. stupni boli na dobrej úrovni. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa telesnej výchovy boli na dobrej úrovni. 

Celkovo stav a úroveň vyučovania a učenia sa na 1. stupni boli na dobrej úrovni. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa slov. jazyka a literatúry na 2. stupni boli na dobrej 

úrovni. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa anglického jazyka boli na veľmi dobrej úrovni. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa fyziky boli na veľmi dobrej úrovni. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa matematiky boli na dobrej úrovni. 

Stav a úroveň vyučovania a učenia sa dejepisu boli na priemernej úrovni. 

Celkovo stav a úroveň vyučovania a učenia sa na 2. stupni boli na dobrej úrovni. 

Celkové hodnotenie: dobrá úroveň. 

Klíma školy: otvorená - je charakterizovaná vzájomnou dôverou,, súdržnosťou kolegov, 

angažovanosťou učiteľov, demokratickým štýlom riadenia školy, pričom systém riadenia je 

pevný a stabilný. 

Odporúčania: 

1. Hodnotiť žiakov klasifikáciou. 
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2. Diferencovať úlohy a činnosti žiakov. 

3. Rozvíjať digitálne zručnosti žiakov. 

4. Podnecovať žiakov na hodnotenie svojich výkonov a výkonov spolužiakov. 

5. V spolupráci so zriaďovateľom vybudovať bezbariérový prístup do budovy školy. 

Kompletné správy z inšpekčnej činnosti sú k dispozícii v riaditeľni školy. 

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH:  

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: 

Budova základnej školy bola daná do prevádzky v roku 1978. Ide o dvojposchodovú budovu, 

v ktorej sa nachádza 26 učební, 8 odborných učební, školská knižnica, dve telocvične a 

posilňovňa.. Ku škole patrí priľahlý školský areál, ktorý je v súčasnosti vybavený 

viacúčelovým športovým ihriskom, ktoré využívajú žiaci ZŠ, deti MŠ , deti CVČ Domino a 

vrútocká verejnosť. Vyššie spomínaný projekt umožnil vymeniť okná na celej budove školy, 

vybudovať sedlovú strechu a zatepliť budovu. 

Priestorové podmienky tried sú vyhovujúce - vymaľované. 11 učební je vybavených novými 

lavicami, učebne sú esteticky dotvorené, aby sa v nich žiaci dobre cítili. 

Odborné učebne - cudzie jazyky, dejepis, hudobná výchova, chémia, biológia, výtvarná 

výchova, interaktívna učebňa 1. stupňa, 3 počítačové učebne, interaktívna učebňa fyziky. 

Špeciálny školský pedagóg pracuje so žiakmi v náučno - relaxačnej miestnosti, ktorá je 

vybavená učebnými pomôckami.. 

Vybavenie kabinetov učebnými pomôckami je postačujúce, učebné pomôcky sú nové, získané 

v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú. Vďaka týmto UP a zakúpenému 

vyučovacieho softvéru môžeme v plnej miere realizovať požiadavky ISCED 1, 2. 

V školskom roku 2012/2013 boli pre potreby rozvoja športu v škole zakúpené UP- 

volejbalová sieť, florbalové hokejky. 

Súčasťou školy je aj Školský klub detí, ktorý má k dispozícii vlastnú herňu, obidve 

telocvične, posilňovňu i počítačové učebne. 

Žiaci aj zamestnanci majú k dispozícii školskú jedáleň priamo v budove školy, ktorá je 

samostatný právny subjekt. V tomto školskom roku si klienti ŠJ mohli vybrať z ponuky dvoch 

jedál. 
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V školskom roku 2012/2013 boli vymaľované chodby školy, 2 učebne, herňa ŠKD. V 4 

odborných učebniach a školské knižnici boli výmene elektrické svietidlá. 

Vymenená bola podlahová krytina v ŠKD, na dlhej chodbe a v jednej úzkej chodbe.  

Vymaľovaná bol strp na chodbe pri odborných učebniach po zatekaní zo strechy. 

Všetky vyššie uvedené realizované práce sme riešili z pridelených prevádzkových finančných 

prostriedkov, z prostriedkov získaných prenájmom priestorov a sponzorky z daru rodičov a 

prostriedkov získaných z 2% dane z príjmu. 

V školskom roku 2012/2013 sme zriadili interaktívnu učebňu pre 1. stupeň - interaktívnou 

tabuľou, dataprojektorom, PC zostavou, notebookom. 

Pre každého žiaka sme v roku 2013 zakúpili šatňové skrinky, novým nábytkom bola 

vybavená herňa ŠKD. Do školskej knižnice boli zakúpené alebo sponzorsky zabezpečené 

ďalšie knižné tituly v počte 80 kusov. 

Zrealizovali sme podľa harmonogramu revízie a odstránili nedostatky: 

- revízia hasiacich prístrojov v ZŠ a MŠ 

- revízia prenosných elektrických zariadení v ZŠ a MŠ. 

- odborná prehliadka a skúška bleskozvodového zariadenia v budove MŠ aj ZŠ 

Škola v spolupráci s technikom BOZP a PO realizovala pravidelné bezpečnostné prehliadky 

objektu a zistené nedostatky odstránila 

V spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom vo Vrútkach sme realizovali cvičný požiarny 

poplach pre žiakov, deti a zamestnancov s ukážkami hasenia horiaceho objektu. Hasenie si 

vyskúšali aj deti aj žiaci.- evakuácia by v ZŠ trvala 3 minúty a v MŠ 4,5 minúty. 

 

 

Potreba a pripravované plány: 

- vymaľovanie chodby na 2. poschodí - zatečenie zo strechy počas rekonštrukcie 

- výmena podlahovej krytiny na chodbách školy 

- rekonštrukcia toaliet - chlapčenských aj dievčenských 

- zariadenie 2 tried 2. stupňa novými lavicami a stoličkami 

- zakúpenie šatňových skriniek 
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 MATERSKÁ ŠKOLA: 

Budova materskej školy sa nachádza v areáli školského dvora. Do prevádzky bola daná v 

1972. Ide o jednoposchodovú budovu so 4 herňami, 4 spálňami, kuchyňou a dvomi výdajkami 

jedla. Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň pri našej ZŠ. 

Raňajky a obedy sa pripravujú v materskej škole. MŠ je vybavená výpočtovou technikou - 2 

žiacke PC, 1 kancelársky PC a 1 notebook, internet, televízor a magnetofóny.  

V školskom roku bola MŠ vybavená: 

- výmena okien v kanceláriách 

- namontovanie žalúzií v 2 herniach a v dvoch kanceláriách 

- notebook 

- interaktívna tabuľa / z prostriedkov 2% dane/ 

- nákup jedálenských stolov, stoličiek, detským nábytkom 

- nákup rohože pred vchodové dvere 

- vymaľovanie sociálnych zariadení a kancelárií MŠ 

- zakúpenie a výmena šmýkačky na preliezky v areáli MŠ 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

                                                                                       Úsek  ZŠ ŠKD MŠ 

        

Rozpočet 427 389 27 400 115 168 

z toho mzdy a odvody 344 000 28 480 102 168 

Finančná rezerva 10 389 0 0 

Rezerva na údržbu 10 000 0 0 

        

Prevádzka 63 000 2 000 20 000 

        

Nenormatívne finančné prostriedky:       

Asistent učiteľa pre žiakov zo soc. - znevýhodneného prostredia 2000 0 0 

Asistent učiteľa pre deti zo zdravotným znevýhodnenín 3 600 0 0 

do 30. 6. 13 983 0 0 

Vzdelávacie poukazy do 30. 6. 12 2 505 0 0 

        

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov:   2 905 1 848 
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Výkaz k správe o hospodárení za rok 2012 sa nachádza na: Výkaz k správe o hospodárení za 

rok 2012: http://www.vykazy.sk/vksoh/2012/ssz/spracovanie.php 

V školskom roku 2012/2013 v mesiaci jún bola uskutočnená následná finančná kontrola 

hlavným kontrolórom Mesta Vrútky. Kontrolou nebolo zistené porušenie finančnej 

disciplíny.  

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

Stanovené ciele v celoročnom pláne sme splnili: 

1. Výchova a vzdelávanie žiakov v duchu humanizmu, tolerancie, úcty človeka k 

človeku. 

2. Všestranný rozvoj kompetencií žiaka a dieťaťa.. 

3. Prevencia patologických javov a rozvoj zdravého životného štýlu. 

4. Individuálny prístup k začleneným žiakom a práca so žiakmi z menej podnetného  

rodinného prostredia. 

5. Účelné a efektívne využívanie voľného času žiakov a detí. 

Pri ich plnení sme vychádzali z Národných programov a koncepcií : Koncepcia 

realizácie národného štandardu finančnej gramotnosti, Koncepcia rozvoja pohybových 

aktivít detí a mládeže, Plán výchovy k ľudským právam, Stratégia prevencie kriminality 

v SR, Národný program duševného zdravia, Národný program boja proti obchodovaniu 

s ľuďmi, Národný program prevencie obezity. 

Uvedené ciele sme splnili nižšie uvedenými aktivitami, formami a metódami výchovno - 

vzdelávacej práce.  

 

§ 2. ods. 1 o  

Úspechy a nedostatky 

SWOOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 
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sanácia detí s poruchami učenia a správania špeciálnym pedagógom a psychológom 

individuálne a integrované vzdelávanie žiakov a detí so špecifickými poruchami učenia  

zapájanie sa do projektov 

dopravná dostupnosť školy 

vlastné telocvične, viacúčelové športové ihrisko a vlastná posilňovňa 

optimálny počet žiakov v triedach 

stabilita učiteľského zboru 

delegovanie právomocí na metodické útvary, predmetové komisie a metodické združenie 

alternatívnosť edukačnej ponuky na I. aj II. stupni 

špeciálny pedagóg, školský psychológ a asistent učiteľa pôsobiaci na škole 

internet, počítačové učebne, príprava interaktívnej učebne, vlastná školská knižnica,  

vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými pedagógmi v roč. 3. -9. a formou záujmových 

útvarov v roč. 1. - 2. 

podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov  

úspešnosť prijímania žiakov na stredné školy 

SLABÉ STRÁNKY 

nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamestnancov, nedostatok finančných prostriedkov na 

odmeny pre aktívnych a tvorivých pedagógov 

zvýšený počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, segregácia neprispôsobivých 

žiakov v našej škole a neriešenie tejto otázky zo strany zriaďovateľa  

absencia učiteľskej knižnice s oddychovým priestorom, študovňou 

ničenie a devastovanie exteriéru školy žiakmi 

pribúdajú sociálne slabé rodiny 

pribúdajúci počet detí s poruchami učenia a správania 

výmena podlahovej krytiny v zostávajúcich častiach školy, 

výmena kanalizačných rozvodov 
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PRÍLEŽITOSTI 

dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií 

získať prostriedky na zlepšenie materiálneho vybavenia školy 

získať čo najväčší počet vzdelávacích poukazov na financovanie krúžkovej činnosti a ŠKD 

využívať rozpočet RZ + 2% z dane na postupné vybavenie kabinetov a nákup učebných  

pomôcok, zapojenie sa do projektov - získanie fin. prostriedkov 

získať ešte 1 kvalifikovaného pedagóga na vyučovanie cudzích jazykov, 

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA: 

 

     MŠ pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 0, ktorý nesie názov  

Svetluška spoznáva svet a je vypracovaný podľa  Štátneho vzdelávacieho programu. 

Edukačná činnosť bola zameraná na systematický a cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa  

v troch oblastiach : 1. Perceptuálno – motorickej 

                               2. Kognitívnej 

                               3. Sociálno – emocionálnej   

             Našou snahou bolo uplatňovať princíp aktivity dieťaťa, stimulovať rozvoj ich 

tvorivosti, vytvárať priestor na hodnotenie – sebahodnotenie, podnecovali sme logické 

myslenie. 

Keďže naša MŠ je zameraná na environmentálnu výchovu, zameriavali sme sa hlavne aj na 

to, aby sa deti naučili mať cit k prírode a jeho okoliu. Rozvíjali sme hrubú motoriku, 

grafomotorické zručnosti, čitateľskú a deti predškolského veku aj počítačovú gramotnosť. 

Efektívnosť procesu vo vzťahu k cieľom a obsahu sa zabezpečoval cez konkrétne plánovanie 

úloh s využitím organizačných foriem a metód. V záujme rozvoja individuality detí, boli 

edukačné činnosti organizované všetkými tromi formami a nimi sú – individuálnym 

prístupom, skupinovou a frontálnou formou. 

            Dominantným prostriedkom pri plnení edukačných cieľov bola zákonite HRA, ktorá 

je základom úspešnej edukácie. 

           Prioritou v edukačnej činnosti bola príprava predškolákov na vstup do základnej školy. 

Ponuka denných činností zodpovedala rozvojovým možnostiam a schopnostiam detí, čím sme 

integrujúco rozvíjali všetky kľúčové kompetencie. 

 

 

Hodnotenie oblasti v ktorých sme sa zamerali na: 

 

Kognitívna / poznávacia / 

oblasť 

Perceptuálno – motorická 

oblasť 

Sociálno – emocionálna 

oblasť 

- deti porovnávali, 

triedili, orientovali sa 

v priestore a v danom 

- rozvíjanie hrubej 

a jemnej motoriky 

- rozvíjanie 

- utváranie a rozvíjanie 

prosociálneho správania 

a cítenia 
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smere 

- systematicky sme 

rozvíjali ich logické 

myslenie, 

psychomotoriku, 

tvorivosť, priestorovú 

predstavivosť, 

sústredenosť, ale aj 

samostatnosť 

a rozhodnosť pri riešení 

úloh 

Úlohy väčšinou deti zvládali 

dobre, tie, ktoré im robili 

problémy sme opätovne 

zaraďovali do edukačných 

činnosti. 

- deti majú osvojené 

poznatky o sebe, rodine 

a okoliu 

- aktívne sa zapájali do 

fašiangového karnevalu 

- spoznávali vlastnosti, 

účel a význam 

predmetov okolo seba 

- učili sa rozlíšiť príčiny 

možného 

nebezpečenstva / 

jedovaté, ostré, .. / 

- vytvárali sme u nich 

vzťah ku knihám, 

rôznym encyklopédiám 

- hodnotili prírodné 

prostredie a získavali 

vedomosti o živote 

v lese 

- poznávali a triedili 

dopravné prostriedky 

podľa miesta pohybu 

- získavali praktické 

vedomosti pri 

starostlivosti o izbové 

rastliny 

- spoznávali voľne žijúce 

zvieratá, vtáky 

- utvárali si pozitívny 

vzťah k zvieratám ... 

- získavali konkrétne 

predstavy o procese 

zmien v prírode – 

určovali počasie 

vizuomotoriky 

a grafomotoriky 

- utváranie 

elementárnych základov 

telesnej kultúry 

- utváranie kultúrno – 

hygienických, 

zdravotníckych, 

elementárnych 

ochranárskych návykov 

- rozvíjali sme prakticko 

– umeleckú a technickú 

tvorivosť 

Pohybové aktivity boli 

integrované do všetkých 

edukačných činností, pri ich 

realizácií sme využívali 

vhodné náradie a náčinie. 

Úroveň rozvoja 

vizuomotorickej koordinácie 

a jemnej motoriky sme 

overovali prostredníctvom 

pracovných zošitov, 

predkreslených vzorov, 

tvarov. U niektorých detí sa 

vyskytli problémy pri ťažších 

tvaroch. Na ploche papiera sa 

orientujú samostatne, 

grafický materiál nie všetky 

deti vedia uchopiť 

dominantnou rukou. 

Využívali sme aj baliace 

papiere, výkresy, kreslili na 

asfalt, kriedou na tabuľu. 

Jemná a hrubá motorika 

u väčšine detí zodpovedá 

veku. U deti, ktoré majú 

problémy naďalej rozvíjame 

a individuálne pristupujeme. 

 

 

- rozvíjanie rečovej 

zdatnosti 

a komunikačných 

schopností 

- rozvíjanie hudobných, 

hodobno – pohybových, 

výtvarných, literárnych, 

literárno – 

dramatických 

spôsobilostí 

- rozvíjanie verbálnej 

a estetickej tvorivosti 

V tejto oblasti sme vytvárali 

deťom priestor pre rôznorodé 

aktivity, ktoré podnecujú 

rozvoj detskej osobnosti. 

Významným faktorom tejto 

oblasti sú dramatické hry, 

prostredníctvom ktorých si 

deti uvedomujú svoju 

schopnosť viesť 

a presviedčať, svoje silné 

a slabé stránky. Najradšej 

majú hudbu, či už cez tanec, 

spev, improvizáciu dokázali 

vyjadriť svoje city.  

Cieľom edukácie detí 

predškolského veku bolo 

napomáhať a usmerňovať 

vývoj dieťaťa v súlade s jeho 

vrodeným potenciálom, 

vývojovými možnosťami 

a s ohľadom na kultúrno – 

spoločenské a prírodné 

prostredie.   
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Pri plnení v tejto oblasti sme 

využívali dostupné prírodné 

zdroje. Jednotlivé úlohy boli 

jasné, zrozumiteľné, 

zamerané na rozvíjanie 

logického myslenia, 

tvorivosti a zodpovednosti. 

 

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky 

Škola zabezpečovala počas celého roka vhodnú štruktúru rozvrhu pre žiakov a pracovného 

režimu pre zamestnancov, v ktorom sa striedalo vyučovanie s odpočinkom. Rešpektovali sme 

pri tom hygienu vyučovania, zdravé prostredie odborných učební, učební i telocvične podľa 

platných technických a hygienických noriem, to znamená - osvetlenie, vetranie, čistotu, 

teplotu, primeranú veľkosť pracovného priestoru i priestoru na sedenie. 

Bezpečnostný a požiarny technik pracuje v našej škole na dohodu a realizoval podľa 

harmonogramu školenia bezpečnosti a požiarnej ochrany zamestnancov, prostredníctvom 

triednych učiteľov realizoval poučenie o bezpečnosti žiakov, evidoval a riešil úrazy a ich 

odškodnenie. V tomto školskom roku všetci zamestnanci školy boli preškolení v poskytovaní 

prvej pomoci. 

Škola v spolupráci s technikom BOZP a PO realizovala pravidelné bezpečnostné prehliadky 

objektu a zistené nedostatky odstránila.  

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Vedúci 

    

Anglický jazyk 1. ročník Mgr. Helena Vargová 

Anglický jazyk pre 2. ročník Mgr. Miriam Verešová 

Internetový klub Mgr. Martin Bačiak 

    

Pohybová príprava - 3. ročník Mgr. Monika Kaštanová 

Počítačový Mgr. Silvia Majerovová 

Matematika Mgr. Zuzana Krúpová 

Posilňovňa Mgr. Alena Sereková 

Mladý zdravotník Mgr. Janka Habdáková 

Nemecký jazyk Mgr. Renáta Hnilicová 

    

Materská škola:   

Hudobno - pohybový krúžok Viera Lúčanová 



 24 

Výtvarný krúžok Externý PZ 

Lego krúžok Janka Kapustová 

Krúžok ang. jazyka Mgr. Helena Vargová 

    

Školský klub detí:   

Rozhlasový krúžok-Rádio Kamarát Bc. Monika Gunišová 

Loptoši Ľubomíra Markičová 

Športuľko Ivana Vojvodová 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a 

rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI a ostatnou verejnosťou 

Základná škola - OZ Múdra sova 

Balíčky k Mikulášu 

Príspevok na plavecký výcvik 

Príspevok na lyžiarsky výcvik 

Príspevky na cestovné žiakom - súťaže 

Príspevok 2% z dane na elektrické a internetové zosieťovanie počítačovej učebne pre 1. 

stupeň 

Nákup kníh - odmena žiakom 9. roč. 

Príspevok na zabezpečenie podujatia k MDD 

Materská škola - OZ Štvorlístok 

- besiedka pre starých rodičov 

- Mikuláš 

- besiedka k Vianociam 

- Karneval 

b/ Spolupráca ZŠ s našou MŠ: 

- účasť na otvorených hodinách pre deti pred zápisom do ZŠ 

- účasť učiteliek MŠ na zápisoch detí do ZŠ 
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- účasť p. uč. ZŠ v MŠ a poskytnutie informácií rodičom budúcich prvákov 

- práca záujmového útvaru Počítače pod vedením pedagóga školy 

- pravidelné cvičenie detí v telocvični ZŠ 

c/ Spolupráca ZŠ s MŠ na Ul. Cyrila a Metoda a MŠ Nábrežná:  

- návšteva predškolákov v 1. ročníku 

- návšteva predškolákov na podujatí v ŠKD 

- využívanie telocvične školy deťmi MŠ 

d/ Spolupráca ZŠ a MŠ s CHKO Veľká Fatra: 

- environmentálnej výchovy sme aj v tomto škol. roku pokračovali v spolupráci  

s organizáciou CHKO so sídlom vo Vrútkach - beseda 

e/ Spolupráca ZŠ a MŠ s CVČ DOMINO, CVČ Turčianska Štiavnička: 

- práca záujmových útvarov pod vedením CVČ 

- realizácia spoločných podujatí s ŠKD 

- účasť na aktivitách organizovaných CVČ 

- účasť na súťažiach rôzneho zamerania, spoločné užívanie telocvične a viacúčelového  

športového ihriska 

- účasť na podujatiach v oblasti environmentálnej výchovy priamo v CVČ T. Štiavnička 

f/ Spolupráca ZŠ a MŠ s mestskou políciou, OO PZ Martin a Vrútky: 

- besedy s príslušníkmi Mestskej polície, účasť policajta pri vyučovaní dopravnej  

výchovy v predmete Dopraváčik 

- protidrogová prevencia s príslušníkom PZ Martin 

- návšteva kamerového systému MsP, realizácia besied v rámci prevencie 

g/ Spolupráca ZŠ a MŠ s Mestským úradom Vrútky: 

- 2 pedagogické zamestnankyne sú členkami komisií pri MsZ 

- účasť v Knižnici HZ na besedách pri príležitosti Mesiaca knihy 
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- zabezpečenie kultúrneho programu na Dni mesta 2012,  

- účasť žiakov na kultúrnych a športových podujatiach mesta Vrútky 

- pravidelné zasielanie príspevkov o činnosti školy do mesačníka Vrútočan 

- dobrá spolupráca a vzájomná ústretovosť s pracovníkmi oddelenia školstva, finančným  

oddelením, oddelením správy majetku, životného prostredia a sociálnym oddelením 

h/ Spolupráca MŠ so ZUŠ F. Kafendu vo Vrútkach  

- účasť detí MŠ na ponúkaných predstaveniach a aktivitách. 

 

Vypracovala: PaedDr. Erika Repková 

Vo Vrútkach, 5. júla 2013 
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                                                                                     27.6.2013 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:............................... 

a/ bez pripomienok                                          s/ pripomienkami 

                 

                                                                                    PaedDr. Erika Repková v. r. 

                                                                                                  riaditeľka 

Vyjadrenie Rady školy 

Vyjadrenie Rady školy:                       12. 09. 2013 

Rada školy na svojom zasadnutí dňa .................................... prerokovala hodnotiacu správu a 

berie ju na vedomie  

a/ bez pripomienok                                                                  b/ s pripomienkami 

 

                                                                                                          Mgr. Zuzana Krúpová, v. r. 

                                                                                                                      predseda RŠ  

 

 

 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa:                                          .......................................... 

                                                                                          Ing. Miroslav Mazúr 

                                                                                         Primátor Mesta Vrútky 

 


