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Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcia školy na roky 2010 – 2015.
4. Plán práce školy na školský rok 2014/2015.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých
metodických zdruţení
a predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov 122/7
,
010 03 Ţilina.
7. Akcie školy pre rodičov a verejnosť mestskej časti Budatín, aktivity ţiakov, výsledky
v súťaţiach.

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Ţilina
za školský rok 2014/2015

I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školy: Základná škola
2. Adresa školy: Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Ţilina
3. telefónne číslo: 041/5622074
faxové číslo: 041/5622074
4. Internetová adresa: www.zsbudatin.sk
e-mailová adresa:
zsbudatin@gmail.com
5. Zriaďovateľ: Mesto Ţilina
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Mgr. Mária Luptáková
Mgr. Alena Vyslouţilová
Viera Tlacháčová

Funkcie
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy
vedúca ŠJ
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7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Ţilina, bola ustanovená
v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa
17.3.2008. Funkčné obdobie začalo dňom 13. 02. 2012 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy:
P.č. Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/ za +
1. PaedDr.Dáša Švaňová
predseda
zvolená
2. Mgr. Miroslava Kalamárová
členka
zvolená
3. Tibor Suchánek
člen
zvolená
4. Adela Jakubisová
členka
zvolená
5. Mgr. Anna Miháliková
členka
zvolená
6. Ján Púček
člen
delegovaný
7. Mgr. Emília Talafová
členka
delegovaná
8. Ing. Ján Paţický
člen
delegovaný
9. Ľubomír Macek
podpredseda
zvolený
10. Mgr. Dana Králová
člen
delegovaný
11. Martina Ševčíková
člen
zvolený
+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za
zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015
V školskom roku 2014/2015 rada školy zasadala 2x, rada školy sa zaoberala činnosťou školy
– aktivitou ţiakov, učiteľov a problematikou výchovno-vyučovacieho procesu.
7.2
a) Údaje o predmetových komisiách a metodických zdruţeniach - poradných orgánoch
riaditeľa školy:
Metodické zdruţenie 1. – 4. ročník
PaedDr. Dáša Švaňová - vedúca
Mgr. Anna Mičicová – členka
Mgr. Mária Ústupská – členka
Mgr. Alţbeta Bušíková – členka
Mgr. Silvia Zajacová – členka
Mgr. Anna Feilerová – členka
Mgr. Zuzana Grečnárová – členka
Mgr. Daša Hámorská - členka
Metodické zdruţenie – MZ ŠKD
Boţena Vršanská – vedúca
Mgr. Ľubomíra Trnková – členka
Iveta Škorvánková – člen
Mgr. Martina Kyšová - člen
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Predmetová komisia – jazyk a komunikácia
Mgr. Gabriela Rybárová – vedúca
Mgr. Anna Chovanová – členka
Mgr. Alena Vyslouţilová – členka
Mgr. Miroslava Kalamárová – členka
Mgr. Monika Holtánová – členka
Predmetová komisia – matematika a práca s informáciami
PaedDr. Mária Badušková - vedúca
Mgr. Jana Šošková– členka
Mgr. Jaroslav Pavelčík – člen
Mgr. Tatiana Kováčová – člen
Mgr. Anna Petrášová - členka
Predmetová komisia – človek a spoločnosť
Mgr. Monika Holtánová – vedúca
Mgr. Miloslav Česal – člen
PaedDr. Katarína Hofericová - člen
Mgr. Anna Chovanová – člen
Predmetová komisia – človek a hodnoty
Mgr. Jaroslav Pavelčík - vedúci
Mgr. Marián Záhumenský – člen
PaedDr. Katarína Hofericová - člen
Predmetová komisia – zdravie a pohyb
Mgr. Miloslav Česal – vedúci
PaedDr. Katarína Hofericová - členka
Predmetová komisia – umenie a kultúra
Mgr. Jaroslav Pavelčík – vedúci
Mgr. Mária Luptáková – členka
Mgr. Silvia Zajacová – členka
Mgr. Alţbeta Bušíková – členka
PaedDr. Katarína Hofericová - členka
Predmetová komisia – človek a príroda
Mgr. Anna Petrášová - vedúca
Mgr. Tatiana Kováčová – člen
Predmetová komisia – človek a svet práce
Mgr. Jana Šošková – vedúci
Mgr. Daša Hámorská - členka
Mgr. Miloslav Česal – člen
Mgr. Anna Petrášová - členka
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Zdruţenie rodičov školy - výbor
pán Tibor Suchánek – predseda
pani Martina Ševčíková – podpredsedníčka
Ing. Edita Moravcová – pokladníčka
Ing. Katarína Trnovcová – zapisovateľka
pani Slavomíra Paţická – členka
pani Janka Lendacká – členka
pani Janka Mičicová – členka
pani Michaela Štrbáková – členka
pani Janka Chovancová – členka
pani Magdaléna Gulová – členka
pani Monika Patajová – členka
pani Miriam Ram – členka
pani Eva Brossová – členka
pani Petra Kočutová – členka
pani Viera Murárová – členka
Ing. Zuzana Becová – členka
pani Erika Vajdová - členka
Zasadnutie ZRŠ 5x – ročne.
Systém práce: podujatia pre deti – Mikuláš, MDD, Fašiangový
sprievod masiek,
fašiangová zábava, karneval pre deti, spoločenské posedenie s rodičmi , tanec – Tančí celá
škola – Laci Strike, estetizácia ZŠ.
Pedagogická rada
Všetci členovia pedagogického kolektívu.
Zasadnutie pedagogickej rady – 7x – ročne.
Náplň: prospech ţiakov, dochádzka, klasifikácia, vyhodnotenie s analýzou výchovnovyučovacích výsledkov za 1. a 2. polrok, začlenení ţiaci, správanie.
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b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Základná škola , Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Ţilina
Stav k 15. 9. 2014

Stav k 31. 8. 2015

Ročník

Počet
tried

Počet
žiakov

Z toho
začlene
ných

Počet
odd.
ŠKD

Počet
žiakov
v ŠKD

Počet
tried

Počet
žiakov

Z toho
začlene
ných

Počet
odd.
ŠKD

Počet
žiakov
v ŠKD

1.

2

35

0

1

35

2

36

0

1

35

2.

2

41

0

1

36

2

41

0

1

36

3

2

30

2

1

17

2

30

2

1

17

4.

1

41

5

1

14

2

42

6

1

14

5.

2

33

9

0

0

2

34

9

0

0

6.

1

25

3

0

0

1

25

3

0

0

7.

2

30

5

0

0

2

30

6

0

0

8.

1

27

2

0

0

1

24

2

0

0

9.

2

39

3

0

0

2

38

3

0

0

Spolu

16

301

29

4

101

16

300

31

4

101

V 1. oddelení boli ţiaci 1. a 4. ročníka, v druhom oddelení boli ţiaci 1. a 2. ročníka ,
v treťom oddelení boli ţiaci 2. ročníka, vo štvrtom oddelení boli ţiaci 3. a 4. ročníka.
c)Údaje o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti ţiakov na
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1
písm2.. c))

c1) Údaje o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka ZŠ za šk. r. 2014/2015
POČET ŽIAKOV
SPOLU
42

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH
DIEVČATÁ
počet / %
18

ODKLADY
počet / %
8

NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / %
1

POČET TRIED
SAMOSTATNÉ
2

c2) Údaje o prijatých ţiakoch na štúdium na stredné školy za šk. r. 2014/2015
Počet
ţiakov
9. roč.

Prehľad o počte ţiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Gymnáziá
Stredné odborné SOU-4. ročné
SOU-3. ročné
OU-2.ročné
školy*

38

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí
6
4
21
19
7
5
4
10
0
0

7
* priemyslovky, zdruţené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické akadémie, umelecké
školy

c. 2.2. ţiaci 5. ročníka za šk. r. 2014/2015
Počet Prehľad o počte ţiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy
ţiakov
osemročné gymnáziá
Na iné školy
5. roč.
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
4
1
1
0
0
0
34

c. 2.3. ţiaci niţších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ za šk. r. 2014/2015
Ročník

Počet ţiakov
prijatých na SŠ

8. ročník
7. ročník
6. ročník

Stredná škola, na ktorú bol ţiak prijatý

0
0
0

Porovnanie so školským rokom 2013/2014
c.2.4.
Štatistické údaje za minulý školský rok 2013/2014
Počet
ţiakov
9. roč.

Prehľad o počte ţiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Gymnáziá
Stredné odborné SOU-4. ročné
SOU-3. ročné
OU-2.ročné
školy*

školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické akadémie, umelecké školy

36

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí
8
8
23
23
3
3
2
2
0
0

* priemyslovky, zdruţené
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d) Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm2.. d)
Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých ţiakov 2013/2014
do 1. ročníka strednej školy
Do

Počet
prihlásených
ţiakov

Počet ţiakov,
ktorí konali
prijímaciu
skúšku

36

36

1. ročníka SŠ

Počet
úspešných
ţiakov
v prijímacom
konaní
36

Počet
prijatých
ţiakov

Z toho bez
prijímacej
skúšky

36

0

e.1.) I. stupeň základnej školy – školský rok 2014/2015
Hodnotenie ţiakov 1. ročníka
Počet ţiakov 36, 35 ţiakov dosiahlo veľmi dobré a dobré výsledky, 1 ţiačka nebola
klasifikovaná.
Hodnotenie ţiakov 1. – 4. ročníka podľa ISCED 1

Ročník Trieda

1.
2.
3.
4.

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B

SJL ANJ MAT Vl
1,28
1,65
1,76
1,33
1,66
2,05
1,86

1,11
1,21
1,35
1,27
1,66
1,37
1,65

1,0
1,06
1,39
1,35
1,13
1,46
1,95
1,82

1,26
1,1
1,06
1,66
1,63
1,65

Pr

I

1,0
1,0
1,26 1,0
1,23 1,0
1,06 1,0
1,4 1,13
1,68 1,16
1,95 1,08

HV

TV

VV

PV

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,06
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,21
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,17

Ø
triedy
1,0
1,06
1,38
1,19
1,09
1,33
1,4
1,41

e.2. II. stupeň základnej školy
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

Roč.

Tr.

5.

5.A
5.B
6.A
7.A
7.B
8.A
9.A
9.B

6.
7.
8.
9.

SJL

CUJ CUJ
DEJ
1.
2.

2,12
1,66
2,04
2,66
1,9
2,38
2,7
2,77

1,25
1,6
1,24
1,33
1,8
1,5
1,5
2,61

2,66
2,1
1,92
2,1
2,61

1,12
1,2
1,24
1,0
1,21
1,75
1,0
2,5

GE
G

OB
N

2,06
1,86
2,0
2,33
1,9
1,88
1,9
1,88

1,93
1,53
1,88
2,13
1,41
1,46
1,6
1,5

MA
FYZ
T

2,18
2,2
2,48
2,46
1,9
2,25
2,6
2,72

2,16
2,66
1,7
2,17
2,6
2,94

CH

BIO

SEE VV HU
/T VU V

2,8
2,0
2,21
2,6
2,77

1,93
1,93
1,8
2,4
1,7
1,75
2,1
2,27

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
-

TV

FG

Ø
triedy

1,12
1,4
1,04
1,0
1,1
1,08
1,0
1,17

1,0
1,3
1,5
1,0
1,0
-

1,52
1,51
1,56
1,88
1,55
1,78
1,82
2,12
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e 3.) Výsledky externých meraní – Monitor 9

Trieda

Počet
ţiakov

Z toho
písalo

9. roč.

38

38

Matematika Matematika
Ø SR v % Ø triedy v %
52,68

Slovenský
jazyk
Ø SR v %

Slovenský
jazyk
Ø triedy v %

62,58

61,62

49,21

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2014/2015 ( §2 ods.1 písm. f)
I. stupeň - ZŠ
Trieda
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A

II. stupeň - ZŠ

Uplatňované učebné plány
ISCED 1
ISCED 1
ISCED 1
ISCED l
ISCED 1
ISCED 1
ISCED 1

5.A
6.A
6.B
7.A
8.A
8.B
9.A
9.B

ISCED 2
ISCED 2
ISCED 2
ISCED 2
ISCED 2
ISCED 2
ISCED 2
ISCED 2

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
Základná škola

Počet

zamestnanci ZŠ
28
22
Z toho PZ*
Z počtu PZ
22
- kvalifikovaní
22
- nekvalifikovaní
0
- dopĺňajú si vzdelanie
0
6
Z toho NZ**
Z počtu NZ
6
- školský psychológ***
0
- špeciálny pedagóg
1
- upratovačky
3
- ostatní
2
Spolu počet zamestnancov
ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ
Z celkového počtu
zamestnancov školy počet PZ

Školský klub detí

Počet

zamestnanci ŠKD
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky

4
4
4
4
0
0
0
0
0

Školská kuchyňa a jed.
zamestnanci -spolu

5
9
37
22

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)
+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou
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1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia (moţno pouţiť tabuľku z identifikačných údajov
o škole)
Mgr. Mária Luptáková - SJL - VYV
Mgr. Alena Vyslouţilová – SJL – NEJ
Mgr. Alţbeta Bušíková – 1. – 4. roč.
Mgr. Daša Hámorská – 1. – 4. roč.
Mgr. Anna Mičicová – 1. – 4. roč.
Mgr. Mária Ústupská – 1. – 4. roč., ETV
PaedDr. Dáša Švaňová – 1. – 4. roč., ETV
Mgr. Silvia Zajacová – 1. – 4. roč.
Mgr. Anna Feilerová – 1. – 4. roč.
Mgr. Zuzana Grečnárová – 1. – 4 . roč.
Mgr. Marián Záhumenský – katolícky farár
Mgr. Anna Chovanová – SJL – DEJ
PaedDr. Mária Badušková – MAT – BIO
Mgr. Miloslav Česal – TEV – BV
Mgr. Jaroslav Pavelčík – NBV
Mgr. Gabriela Rybárová – SJL – RUJ
Mgr. Miroslava Kalamárová – ANJ
Mgr. Jana Šošková – MAT – Tchv
Mgr. Anna Petrášová – F - CH
Mgr. Monika Holtánová – ANJ – HIST
Mgr. Katarína Hofericová – TEV – ETV
Mgr. Tatiana Kováčová – MAT – BIO
g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014/2015
Predmet
HUV
G
I
SP
T

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
1
2
4
3
1

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
( uvádzať za školský rok 2014/2015)
Aktualizačné – prípravné atestačné vzdelávanie
Mgr. Holtánová Monika – aktualizačné-prípravné atestačné pred prvou atestáciou pre PZ,
DPMC ŢA, 2014-2017
Špecializačné vzdelávanie
Mgr. Šošková Jana – špecializačné - koordinátor drogovej prevencie – DPMC ŢA – 20142015
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Aktualizačné
Mgr. Silvia Zajacová – tvorba školských vzdelávacích programov – 2014
Mgr. Monika Holtánová – tvorba školských vzdelávacích programov – 2014
Funkčné inovačné vzdelávanie
Mgr. Mária Luptáková – vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov - 2015

i)

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

Deň otvorených dverí
Otvorené hodiny pre rodičov – 2. stupeň
Otvorené hodiny pre rodičov – 1. stupeň
Slávnostný zápis ţiakov do 1. ročníka
Krajská kniţnica Ţilina – exkurzia, besedy
Deň vody – týţdeň environmentálnej výchovy
Svetový deň mlieka
Deň Zeme
Novoročný koncert
Deň matiek
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Šaliansky Maťko – školské kolo
Týţdeň hlasného čítania
Vesmír očami detí
Fašiangy
Detský výtvarný Trenčín
Moje mesto Ţilina
Medzinárodná súťaţ VV LIDICE
Matematická olympiáda
Amavet – elektronická stavba
Majstrovstvá školy vo výpočtovej technike
Fyzikálna olympiáda
Biblická olympiáda
Pytagoriáda
Mladý zdravotník
Šarkaniáda
Hvezdáreň
Exkurzia – Bratislava – história, Prírodovedné múzeum Bratislava, Košice
Školské výlety, Banská Bystrica, Oswienčim, po stopách Štúra
MDD športové dopoludnie prvákov s predškolákmi z MŠ Povaţský Chlmec
Plavecký výcvik ţiakov 4.ročníka
Návšteva Krajskej kniţnice v Ţiline – besedy
Pasovanie prvákov za čitateľov v Krajskej kniţnici v Ţiline
Divadelné predstavenie
Týţdeň hlasného čítania
Týţdeň s mimočítankovou literatúrou, vystúpenie ţiakov 4.ročníka v Matici slovenskej
v Ţiline : Naše talenty
Veselé zúbky – zdravý ţivotný štýl
Beseda s pracovníkmi colnej správy, ukáţky činností pri akcii
Rakúsko – veterná elektráreň, čokoládovňa,
Bratislava – výstava Alex Mlynárčik – 80 rokov
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Výstava Tutanchamón
Ukáţka výcviku záchranárskych psov
Deň otvorených dverí HZZ v Pov. Chlmci
Návšteva hasičov v Ţiline
Vystúpenie Laci Strike z príleţitosti MDD
Multimediálne predstavenie Vesmír
Návšteva plavárne, ľadovej plochy v Auparku
Lyţiarsky kurz Čičmany
Zdravý ţivotný štýl
Beseda– Krajská kniţnica v Ţiline
Besiedka pre starých rodičov : Posedenie pri kávičke úcta k starším
Vianoce – tradície – všetky ročníky 1.-4.
Divadelné predstavenie: Pamiatka na Dobšinského – 4.ročník
Imatrikulácie v 1.A,B
Tvoríme ikebany k Vianociam – ŠKD
Informatická súťaţ iBobor 3. a 4.ročník
Mikulášska besiedka
Vianočné pečivo – ukáţka ozdobovania perníčkov
Týţdeň zdravej výţivy

Údaje o aktivitách mesta a okresu, do ktorých sa škola zapojila
Športové súťaţe
Sever proti juhu
Beh pre najmenších (Primátorský deň) 2.miesto – Terezka Hofericová – 3.A
-beh 17. Novembra – 2.miesto – Matúš Štaffen – 7.A
Futsalový turnaj o pohár riaditeľky školy
Turnaj vo florbale dievčat
Beţecká liga
Sálový futbal
Florbalový turnaj
Beh do Strečnianskych hradných schodov
Beh Memoriál Jozefa Gabčíka
Beh olympijského dňa
Cezpoľný beh
Školská športová liga
Deň športu
Olympiáda športu
Výtvarné súťaţe
Dary Zeme
Vianočná pohľadnica
Fašiangy
Lidice, medzinárodná súťaţ
Vesmír očami detí
Zelený svet, celoslovenská súťaţ
Ľudské práva očami detí, celoslovenská súťaţ
Pefťo Sagan očami detí
Bicykel a ja
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Výtvarná súťaţ Chuppa chupps
Informatika
I-bobor
Infáčik
Literárne súťaţe
Kniţný Vševedko
Šaliansky Maťko . 3.miesto okresné kolo – Alţbeta Franeková – 4.A
Hviezdoslavov Kubín
Osmijankova čitáreň
Ţilina – Moje mesto
Ľudské práva očami detí, celoslovenská súťaţ
Hudobné
Slávik Slovenska
Historické/dejepisné
Ţilina – Moje mesto
Elektronické
Technická súťaţ mládeţe v elektronike 2014
Trenčiansky robotický deň, medzinárodná súťaţ
Vedomostné
Matematická olympiáda
Pytagoriáda
Matematická súťaţ Pangea
Klokan
Biblická olympiáda
Biologická olympiáda
Olympiáda anglického jazyka
Shakespeare day
Čo vieš o hviezdach
j) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach – obvodové a okresné
kolá
Slovenský jazyk
Šaliansky Maťko – Alţbeta Franeková – 5.B
Moje rodné mesto Ţilina – Simona Ondrášková – 9.B
Matematika
Matematická olympiáda – Franeková, Sidor – 5.B, Kristína Mičicová – 6.A, Veronika
Martošová – 6.A, Rubešová, Hronec, Sucháč – 9.B
Pytagoriáda – Macek, Sucháč – 5.B, Lazar, Ďurica, Mičicová, Martošová, Nagyová,
Novosadová, Dendis – 6.A, Balvoňová, Chovancová, Porubčanská – 8.A
Telesná výchova
Beh do strečnianskych schodov – Alex Tóth – 4.roč., Matúš Štaffen – 7.A
Beh Jozefa Gabčíka – Matúš Štaffen – 7.A, Lukáš Beca – 9.B
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Olympijský deň v Tepličke nad Váhom – Juraj Macek, Erik Balvoň – 9.A, Michal Michalec
– 5.A, Zuzana Vraţelová 7.A, Kristína Brhelová – 9.B, Matúš Štaffen – 7.A
Olympijský deň v Sedláčkovom parku – Matúš Štaffen – 7.A
Futsal – chlapci 9.roč.
Florbal o pohár RŠ ZŠ Budatín – dievčatá – 7.roč.
Florbal o pohár RŠ ZŠ Teplička nad Váhom – dievčatá 7.roč.
Florbal o pohár RŠ ZŠ Terchová – dievčatá – 7.roč.
Florbal ZŠ Budatín – ZŠ Belá – dievčatá – 7.ročník – 2.miesto, 9.ročník – 5.miesto
Futsal o pohár riaditeľky školy – 2.miesto skupina „A“ chlapci, 5.miesto skupina „B“ chlapci
Beţecká liga – 1.-9.roč.
Okresná futsalová liga – chlapci 7.-9.roč, chlapci, 5.-6.roč. chlapci,
Juraj Macek bol vyhlásený za najlepšieho strelca súťaţe
Týţdeň otvorených dverí Gymnázium Hlinská – 1.miesto v sálovom futbale, 9.A – Juraj
Macek, Patrik Paperňák, Erik Godó, Erik Blanár, Michal Frnčo, Peter Beca, Ján Krupík,
Patrik Jančula, 7.A – Dominik Paperňák
Školská športová liga – futbal – 5.-6.ročník chlapci – 2.miesto
Dejepis
Ţilina moje mesto – Petra Wesserle – 9.A, Martina Majeríková, 9.B
Výtvarná výchova
Fašiangy – Smidová Simona 4.B, Vršanská Nikola 2.A – 2.miesto – kolektívna práca
Biológia
Biologická olympiáda – Veronika Martošová – 6.A, Tereza Maceková – 7.B, Peftra
Jakubcová – 7.B
Iné
Infáčik – Samuel Kutnár – 2.B, Peter Bebčák – 2.B, Bronislava Ševčíková 4.A, Adam Srogoň
– 2.A
Amavet
Matúš Vajda – bývalý ţiak – 1.miesto krajské kolo celoštátnej súťaţe
Tibor Vajda – 7.B – Mesto Ţilina, Mesto s tvárou – Čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu
školy a mesta Ţilina
k) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto projektov na ţivot a na duch školy,
odozvu u ţiakov a pedagógov, resp. aj rodičov prípadné ostatnú verejnosť.
Otvorená škola, eTwinning, Ţilinský komunitný fond
Národné projekty:
Vzdelanie pre lepší ţivot, Baterky na správnom mieste, Modernizácia výchovnovzdelávacieho procesu, Premena tradičnej školy na modernú, Futbal spája, Detský čin roka,
Komparo, Infovek, Beh nádeje, Správaj sa normálne, Dni nádeje – literárna, výtvarná,
športová zloţka, AMAVET – celoslovenská elektrotechnická súťaţ, LIDICE – výtvarná súťaţ
v rámci UNESCA.
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Školské projekty:
Spolupráca s inými základnými školami
Spolupráca s Materskou školou – Budatín, Povaţský Chlmec, Zádubnie, Zástranie
Spoločné divadelné, hudobné predstavenia s Materskou školou Budatín
Deň holokaustu Deň Zeme
Deň jablka
Deň zdravej výţivy
Deň boja proti rasovej diskriminácií
Deň školských kniţníc
l) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
(§ 2 ods. 1 písm. k) . {Údaje vyplní škola len v tom prípade, ak v nej bola vykonaná
komplexná inšpekcia po roku 2000. V správe uvedie záver zo správy komplexnej inšpekcie,
kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, podmienky), oblasti
vyţadujúce zlepšenie a popis hodnotiacich výrazov}.
m) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
Uvádzajú sa z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov
a učebných osnov.} Moţnosť vyuţitia podkladov, ktoré jednotlivé školy vypracovali
v súvislosti s prípravou správy o vybavení škôl UP, vybavení učební, telocviční atď. pre
školskú komisiu.
V školskom roku 2014/2015 sme dali opraviť strešné zvody a ţľaby, vymenili sa batérie so
sprchou do kuchyne ŠJ, bol vykonaný izolačný nástrek do skladu v ŠJ, jeden kabinet sme
vybavili ţalúziami, kúpili sme nové plechy do kuchyne ŠJ, v triede č. 7 bol nanesený
magnetický náter, bola vyrobená rohová vitrína na športové poháre, do školskej kuchyne bol
kúpený elektrický kotol, nerezový drez, pomôcky do kuchyne – príbory, noţe, ochranné
rukavice, koreničky, poháre, vozík transportný, sito na halušky, v suteréne telocvične boli
vymenené okná. Ďalej boli zakúpené výukové DVD, mapy na geografiu a biológiu, dejepis,
školská tabuľa 2 ks, v triedach č. 7,9,28,31,48 boli vymenené svietidlá, vo fyzikálnej učebni
bola prerobená elektroinštalácia, namontovaný interaktívny projektor v dvoch učebniach.
Zakúpili sme florbalové loptičky, lopty, bedmintonové sety do ŠKD, 2 rádiomagnetofóny,
učebnice AJ, chladnička mikrovlnná rúra. Na vrátnicu sa kúpili skrinky na kľúče, triedy a
chodby sa vybavili korkovými tabuľami. Bolo vybudované nové doskočisko s rozbeţiskom,
kúpená plachta na doskočisko. Zakúpili sme licenciu na komplexnú školskú agendu, vymenil
sa switch do internetovej skrine. Na odvoz odpadu sme zabezpečili kontajner. Vybavili sa
kabinety matematiky, fyziky, prírodovedy, anglického jazyka metodickými príručkami
a učebnicami. Zakúpili sme čistiace prostriedky pre ŠJ a ZŠ.
n) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2
ods. 1 písm. m). {Škola priloţí Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.}
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Prenesené kompetencie
Mzdy a odvody: 349 471,00€
Prevádzka:
94 106,00€
Nenormatívne finančné prostriedky:
Vzdelávacie poukazy: 3 229,00€
Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov boli pouţité na mzdy vedúcich
krúţkov, energie a materiál.
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Sociálne znevýhodnené prostredie: 752,00€ - finančné prostriedky boli pouţité na učebné
pomôcky a školu v prírode pre ţiakov zo znevýhodneného prostredia.
Originálne kompetencie:
Mzdy a odvody: 66 796,00€
Dotácie na prevádzku: 5 600,00€
Za školský rok 2014/2015 bolo našim ţiakom v hmotnej núdzi pridelených 2 030,20€ ,
z toho 1 748,00€ bolo pouţitých na stravu a 282,20€ na pomôcky.
Ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo vyplatené 752,00€, ktoré boli pouţité na
nákup učebných pomôcok a preplatená bola škllv prírode pre 1 ţiaka.
Vlastné príjmy za rok 2014/2015 boli vo výške 30 732,87€ (preplatok energií, materiál
do ŠKD, pracovné odevy do ŠJ, výchovný program pre deti v ŠKD, odvody z miezd
dohodárov a neoprávnené výdavky projekt, čistiace prostriedky ŠJ, energie – plyn, elektrina,
voda, telefón ŠJ, komunálny odpad, kuchynské pomôcky a vybavenie kuchyne, zosilnenie
wifi signálu, ţalúzie, montáţ projektorov na strop, ţiadosť o projekt dopravné ihrisko, počítač
vedúca ŠJ, dataprojektor EPSON, vstupenky Tutanchamon, plastové dvere vstupné, oprava
strechy na ŠJ, výdajné okno v ŠJ, upratovačka na dohodu.
2% z daní vo výške 2 540,45€ boli pouţité na nákup učebníc AJ Family and Friends,
interaktívnu tabuľu na 1.stupeň.

o) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n). Informácia o stanovenom cieli
v koncepčnom zámere rozvoja školy obsahuje aj spôsob akým sa cieľ sleduje a vyhodnotenie
jeho plnenia. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné.
V koncepčnom zámere si škola určila nasledovné priority:
- prehĺbenie jazykových a komunikačných zručností,
- vychovať kultúrneho diváka, čitateľa a uţívateľa IKT,
- otvorená škola,
- environmentálna výchova, finančná gramotnosť, estetická výchova,
- rozvoj v oblasti druhého cudzieho jazyka, anglický, nemecký, ruský,
- rozvíjanie telesnej a športovej výchovy,
- rozvíjať krúţkovú činnosť na škole
- pokračovať v športových aktivitách – v roku 2014/2015
modernizácia školskej budovy –
pokračovať vo výmene plávajúcich podláh
v športových aktivitách školy,
estetizácia celého areálu školy, vymaľovanie tried.
2% z daní so súhlasom rodičov boli pouţité na nákup trampolín na Tv, boli zakúpené
lavice.
Všetky body koncepčného zámeru rozvoja školy na rok 2014 boli splnené a prekročené.
p) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.
1 písm. o). Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné
stránky školy, slabé stránky školy, príleţitosti a riziká.
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
- vysoká odbornosť a profesionalita pedagogických zamestnancov,
- začleňovanie ţiakov so ŠVVP do beţných tried,
- zapájanie sa do projektov,
- mimoškolské aktivity,
- atraktívnosť edukačnej ponuky,
- úspechy športové, matematické, slovenčinárske, úspechy vo výtvarnej výchove,
- fungovanie školy na nasledujúcich minimálne 15 rokov,
- vybavenie počítačovou technikou,
- pouţívanie inovatívnych metód na vyučovaní, vyuţívanie IKT a implementácia IKT
do rôznych predmetov,
- medzipredmetová spolupráca,
- príjemné školské prostredie,
- športové výsledky, dlhodobá zásluţná práca učiteľov TV,
- kvalitná krúţková činnosť – 3 krúţky cez školu, 15 krúţkov cez CVČ .
- humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu,
- zapájanie talentovaných ţiakov do súťaţí a olympiád,
- spolupráca výchovnej poradkyne s PPP zameraná na prácu s problémovými a
začlenenými deťmi a ŠP a CŠPP,
spolupráca s krízovým centrom Náruč,
- starostlivosť o zdravý vývin jedincov – plavecký výcvik, lyţiarsky výcvik,
- prezentácia školy na verejnosti, kultúrno-výchovné vystúpenia pre občanov Budatína, spolupráca s materskými školami nášho obvodu,
- vyuţívanie počítačovej učebne, telocvične ţiakmi a rodičmi.
- zapájanie do vzdelávacích projektov a projektov EÚ,
- spolupráca s výborom ZRŠ sa skvalitnila, pripravené športové, kultúrne a výchovné
podujatia pre ţiakov a rozvíjanie ľudových, fašiangových a vianočných tradícií
- výhodná poloha budovy,
- estetizácia školy a školského areálu,
- fungujúca web stránka školy,
- vybavenie športovým náradím,
- 2 telocvične + posilňovňa
Nedostatky školy sú nasledovné:
- v budúcnosti je potrebné zabezpečiť 100%-nú kvalifikovanosť všetkých predmetov,
(HUV, G, VV, I, SP, T)
- sústavne vylepšovať priestory tried, školy,
zabezpečiť výmenu drevených vchodových dverí, a bočného východu z telocvične,
- vysoké prevádzkové náklady,
- nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy,
- nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov,
- nedostatok moderných učebných pomôcok,
- nedostatočná materiálna vybavenosť pre rozvoj výtvarných a technických zručností
ţiakov,
- nízka priemerná naplnenosť v triedach druhého stupňa je z pohľadu financovania
nevýhodou,
- absencia benefitov a zamestnaneckých výhod pre pedagogických zamestnancov (v
porovnaní so súkromným sektorom),
- zastarané vybavenie kniţníc a kabinetov,
- zlý stav sociálnych zariadení v budove telocvične,
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-

veľmi malé zastúpenie muţov v pedagogickom zbore,
nedostatok aktuálnych odborných metodických materiálov.

I. Ďalšie informácie o škole, ktoré môţe správa obsahovať:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
Stále skvalitňujeme psychohygienické podmienky na výchovu ţiakov.
Nové vybavenie tried, lavice, stoličky, nové tabule, vymaľovanie priestorov tried,
vymaľovanie priestorov ŠJ.
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
Ţiaci navštevovali 3 krúţky cez školu, 15 krúţkov cez CVČ
na vzdelávacie
poukazy. Sú vyuţité priestory školy i telocvične. Svoj talent ţiaci vyuţívajú v Súkromnej
umeleckej škole pri ZŠ v 5 odboroch (hudobný, výtvarný, literárny, tanečný a dramatický)
a v hre na nástrojoch: klavír, akordeón, gitara, bicie, flauta, husle.
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a rodičom (§ 2 ods.
2 písm. c)
Škola organizovala pre rodičov kultúrne programy a vystúpenia, dni otvorených dverí.
Rodičov pravidelne informujeme o priebeţných výsledkoch ţiakov ako aj o
činnosti
školy prostredníctvom ţiackych kniţiek, schôdzí Rodičovskej rady, individuálnych
pohovorov, web stránky školy.
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Na škole je vytvorený Ţiacky parlament, ktorý pripomienkuje poţiadavky ţiakov.
Vedenie školy v spolupráci s rodičmi a výchovnou poradkyňou sa snaţia o zosúladenie
potrieb pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania ţiakov. Náročnejšie úlohy rieši i Rada školy
pri ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7. Spolupráca s výborom ZRŠ a RŠ je na dobrej
úrovni. Nakoľko je škola športovo zameraná, dosahuje dobré športové výsledky v spolupráci
s vyučujúcimi telesnej výchovy a trénermi z radov rodičov. Vyučujúci našej školy posudzujú
učebné výsledky ţiakov objektívne a s primeranou náročnosťou, vţdy prihliadajú na
vynaloţené úsilie ţiakov na svedomitosť, na individuálne schopnosti, záujmy a na
predpoklady ďalšieho vzdelávania ţiakov po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri
hodnotení učebných výsledkov ţiakov vyučujúci kladú dôraz na ich individuálne schopnosti,
ktoré sú základom pracovnej a sociálnej integrácie ţiakov.
Pracujeme so ţiakmi z Krízového centra Náruč v Ţiline – Zádubní, ktorí si vyţadujú
zvláštny individuálny prístup triednych učiteľov ako i ostatných vyučujúcich. V tomto
školskom roku sme mimoriadnu pozornosť venovali spolupráci s Mestskou políciou v Ţiline,
s ktorými sme pripravili besedy, prednášky zamerané na boj proti šikanovaniu, na zvyšovanie
právneho povedomia ţiakov a dopravnej výchovy. Tieto aktivity budú prioritou i v ďalšom
školskom roku.

