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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 2002- 2007 
4. Plán práce ZŠ s MŠ na školský rok 2006/2007. 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Základnej školy s materskou školou, Hradná 342 v Lipt. Hrádku 
za školský rok 2006/2007. 

I. 
a) Základné identifikačné údaje o škole: 
1. Názov školy:                                  Základná škola s materskou školou  
2. Adresa školy:                                 Liptovský Hrádok, Hradná 342 
3. telefónne číslo:         044/5222006                             faxové číslo:   044/5222649 
4. Internetová adresa:   www.zshradna.sk                     e-mailová adresa:  zshrlh@post.sk 
5. Zriaďovateľ: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 03301 Lipt. Hrádok 
 
b) Vedúci zamestnanci školy: 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Viera Jurišová riaditeľ školy 
PaedDr. Gabriela Sklenárová zástupca riaditeľa školy pre 2.stupeň 
Mgr. Alica Fajmonová zástupca riaditeľa školy pre 1 stupeň 
Eva Ďurčová zástupca riaditeľa školy pre materskú školu 
Ing. Anna Piláriková výchovná poradkyňa 
Janka Tomková vedúca vychovávateľka ŠKD 
Mária Moravčíková vedúca ŠJ- ZŠ 
Zuzana Repčeková  Vedúca ŠJ- MŠ 
Alica Juríková ekonómka školy 
 
c) Zameranie školy: 

Materská škola 
Dopĺňať rodinnú výchovu zameranú na rozvoj osobnosti dieťaťa v pozitívnom 

prostredí, s vytváraním priaznivej sociálno-emocionálnej atmosféry s dôrazom na prosociálnu 
výchovu v duchu humanizácie a v súlade s vekovými osobitosťami detí. Vytvárať podmienky 
pre dodržiavanie základných práv dieťaťa v duchu demokracie, vzájomnej pomoci 
a tolerancie. Zamerať sa na tvorivé vzdelávanie s dôrazom na hru, aby získali fyzickú, 
psychickú a sociálnu samostatnosť pre ďalsí rozvoj, učenie a vzdelávanie v základnej škole. 
 

Základná škola 
Pripraviť žiakov pre ďalšie štúdium podľa ich schopností, budovať modernú školu 

založenú na objektivite a humánnosti vo výchovno-vyučovacom procese aj ponukou 
učebného plánu školy i bohatej krúžkovej činnosti v projekte Otvorená škola. 
- rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 3.-9. roč + jazykové varianty v 3.a 4.roč 
- rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných premetov od 5.-9.roč 
- štandardné triedy s voliteľnými predmetmi v 7. a 8. roč. 
 
II. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 

a) Údaje o rade školy: 
 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Hradná 342 v Lipt. Hrádku  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 15.4.2004. 
Funkčné obdobie začalo dňom  15.4.2004 na obdobie 4 rokov. 

http://www.zshradna.sk
mailto:zshrlh@post.sk
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b) Členovia rady školy: 
 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/    

1. RNDr. Darina Meňhartová predseda za pedagogických zamestnancov 
2. Ing. Jaroslav Hus podpredseda za rodičov 
3. Alica Juríková tajomník za nepedagogických zamestnancov 
4. Aneta Glosová člen za rodičov 
5. Ing. Ján Vidhold člen za rodičov 
6. Ing. Zuzana Strapoňová člen za rodičov  MŠ 
7. Alena Hybenová člen za pedagogických zamestnancov MŠ 
8. Elena Porubänová člen delegovaný za zriaďovateľa 
9. Ing. Ján Kubek člen delegovaný za zriaďovateľa 

10. Ing. Martina Harichová člen delegovaný za zriaďovateľa 
11. Anna Kolkusová  člen delegovaný zástupca fyzickej osoby, ktorá 

sa podieľa na výchove a vzdelávaní 
 
c)Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2006/2007: 

Rada školy pracuje v zmysle štatútu a riadi sa plánom práce na školský rok. 
V školskom roku 2006/2007 bolo 5 zasadnutí z toho 2 spolu s výborom rod. združenia, čím sa 
zabezpečila väčšia zainteresovanosť rodičov do aktuálnych problémov školy. Rada školy sa 
vyjadrovala k učebným plánom i počtom tried v škole. Členovia rady školy boli pravidelne 
informovaní o výchovno-vyučovacích výsledkoch  školy, hospodárením i tvorbou rozpočtu 
školy, ocenili vedenie školy v získaných finančných prostriedkov z grantov a projektov 
i správne členenie a využitie finančných prostriedkov zo vzdelávacích. Zaoberali sa 
stravovaním v školskej jedálni . Pomohli pri riešení výchovných problémov žiakov, pri 
organizovaní plesu školy, vydávaní školského časopisu, exkurziách. 

 
d) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  
Metodické združenie MŠ :   realizácia formou tvorivých dielní  
   
Metodické združenie 1.-4.roč.:  predseda Dobáková Zuzana,    
     podpredseda Murínová Marta 
Metodické združenie  ŠKD :   predseda  Forgáčová Beáta  

podpredseda  Belobradová Jela 
      
Predmetová komisia prírodovedná.:  predseda  Jurecová Zuzana  

podpredseda Muráň  Ján 
 

Predmetová komisia  spoloč.ved. :  predseda  Búliková Danica  
podpredseda:  Puškárová Drahuša 
 

Predmetová komisia cudzích jazykov:predseda: Lazarová Terézia 
podpredseda  Majzlíková Mariana 

 
Členmi metodických združení a predmetových  komisií sú vyučujúci podľa svojej 

aprobácie. Plán práce poradných orgánov školy vychádza z plánu práce školy a je zameraný 
na koordináciu práce vo vyučovaní jednotlivých predmetov, príprave učebných plánov, 
rozdelenie vedenia, zodpovednosti za súťaže a olympiády  i jej vyhodnotenie, vypracovanie 
vstupných a výstupných testov z predmetov a ich vyhodnotenie, jednotný postup pri 
klasifikácii písomných previerok, zostavovanie plánu exkurzií, plnenie časovo-tematických 
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plánov, evidencia a vyhodnocovanie záujmovej činnosti žiakov a pod. Na každom 
zasadnutíMZ a PK je prítomný zástupca riaditeľa školy, cez ktorých sa dostávajú informácie 
k RŠ. V MZ  školského klubu detí je prítomná vedúca vychovávateľka. V školskom roku 
mala každá komisia 5 krát - zasadnutia a podľa potreby aj mimoriadne stretnutia. 
 
III. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2006/2007  
 
a) Materská škola 
 Stav k 15. 9. 2006 Stav k 31. 8. 2007 
Podľa 
veku 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

2,5-3 ročné 1 20  1 24  
4-5 ročné 1 25  1 25  
5-6 ročné 1 28  1 28  
 
 
b) Základná škola 

Stav k 15. 9. 2006 Stav k 31. 8. 2007 

Ročník  Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

1. 3 60 1  44 3 57  2 42 

2. 3 65  1 32 3 64  1 31 

3 2 53  2 65 2 53  2 59 

4. 4 82 1 1 24 4 82 1 1 23 

5. 3 67 1   3 68 1   

6. 4 83 5   4 81 5   

7. 4 83 7   4 84 7   

8. 4 85 5   4 85 5   

9. 4 80 4   4 80 4   

Spolu 31 658 24 6 165 31 654 24 6 155 

 
 
 c)Údaje o počte zapísaných žiakov do materskej školy 
 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % Odišlo do 1.ročníka ZŠ 

76 
 38 = 50% 2 =2,6% 28 
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d) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 
 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet / % SAMOSTATNÉ  

63 
 32=50,7% 8 = 12,6%              0 3 

 
 e) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 
 
 žiaci 9. ročníka 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ  Počet 
žiakov 
9. roč. 

 

Gymnáziá Stredné odborné 
školy* 

SOU-4. ročné SOU-3. ročné OU-2.ročné 

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí  14 10 60 60 4 4 3 3   
• priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, 

umelecké školy 
 

žiaci 4. ročníka 
Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy Počet 

žiakov 
4. roč.   osemročné gymnáziá  Na iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí  18 18 16                                                                                                                                                                                   
 
 žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

Ročník 
 

Počet žiakov 
prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 1 Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského 
7. ročník   
 
f) Porovnanie so škol. rokom 2005/2006 
žiaci z  9.roč. 99  žiaci z 8.roč. 4 
Gymnázium L. Hrádok 21  G-biling. L M 4 
SOU s maturitou 68    
OU – 3 ročné 9  žiaci zo 4.roč 12 
nezaradená 1  8-roč.G 12 
  
 
IV. Výchovno-vzdelávacie výsledky v šk.r. 2006/2007 
 
a) Hodnotenie žiakov 1. ročníka 
Počet žiakov 
1. ročníka 

Počet žiakov,  
ktorí dosiahli 
- veľmi dobré výsledky - 

Počet žiakov,  
ktorí dosiahli 
- dobré výsledky - 

Počet žiakov,  
ktorí dosiahli 
- slabé výsledky - 

1. A 20 15 4 1 
1. B 22 21 1 0 
1.C 15 11 4 0 
 
b) Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka podľa variantu  
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Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried Ročník Trieda SjaL Cj M Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

2.A 1,57 - 1,42 1,15 - - 1,38 
2.B 1,58 - 1,54 1,37 - - 1,49 2. 

 2.C 1,64 - 1,5 1,35 - - 1,49 
3.A 2,62 2,29 2,14 - 2,29 1,6 2,1 3. 3.B 1,6 1,5 1,4  1,3 1,3 1,42 
4.A 1,44 1,17 1,16  1,0 1,0 1,17 
4.B 1,04 1,1 1,13  1,1 1,0 1,09 
4.C 2,22 2,41 1,94  1,94 1,72 2,05 4. 

4.D 2,63 2,62 2,16 - 2,58 2,16 2,42 
Ø  jedn. 
predmet  1,81 1,84 1,61 1,29 1,7 1,46 1,62 

 
 
c)  II. stupeň základnej školy 
Priemerný prospech jednotlivých predmetov podľa tried 
 

  SjaL Aj Nj D Ov Z M P F Ch Hv Vv Tech
v Tv 

Nv
/E
v 

Inf
or
ma
tik
a 

Ø 
tried

y 

5.A 2,92 2,35  1,85  2,27 2,81 2,46         2,44 
5.B 1,65 1,88  1,80  1,5 1,76 1,37         1,64 5. 
5.C 2,13 2,75 3,0 2,12  2,56 2,85 2,62         2,62 
6.A 2,5 2,1  1,7  1,7 1,95 1.5 1,79        1,84 
6.B 1,65 1,48  1,22  1,43 1,7 1,22 1,83        1,5 
6.C 3,28 3,13 2,33 2,17  2,83 3,06 2,05 2,61        2,69 6. 

6.D  3,43 3,06 3,06 2,62  2,56 2,93 2,43 3,0        2,28 
7.A 2,41 2,33  2,16 1,33 2,04 2,58 2,52 2,5  1,0 1,0     1,96 
7.B 1,59 1,81 1,62 1,8 1,14 1,5 1,81 1,74 1,92  1,0 1,0     1,51 
7.C 2,94 3,10 3,22 2,00 1,68 2,42 2,68 1,95 3,21  1,63 1,0     2,35 7. 

7.D 3,35 3,42 3,6 2,0 2,7 2,7 3,0 3,0 3,2  1,7 1,7     3.25 
8.A 2,2 2,3  2,2 1,2 1,7 2,4 2,0 2,7 2,3 1,1 1,1    1,0 1,83 
8.B 1,96 2,19 2,34 1,96 1,0 1,46 2,38 2,0 2,57 1,8 1,07 1,19     1,8 
8.C 2,82 3,0 1,54 2,41 1,7 2,47 2,94 3,0 2,82 2,58 1,29 1,0     2,36 8. 

8.D 2,63 3,27 3,0 2,59 2,53 2,35 3,47 2,31 3,06 2,71 1,31 1,0     2,5 
9.A 1,95 2,15  1,9 1,9 1,45 2,3 1,55 2,65 2,45 1,15 1,0    1,0 1,88 
9.B 2,0 1,59 2,13 1,86 1,77 1,50 1,95 1,50 1,22 1,68 1,0 1,22     1,63 
9.C 3,1 3,32 1,0 2,75 1,9 2,9 2,85 2,60 2,65 3,25 1,85 1,4     2,58 9. 

9.D 3,0 3,3 3,3 2,7 2,0 3,2 3,1 2,6 3,2 3,1 1,5 1,5     2,5 
Ø  

jedn. 
pred
met 

 

 2,5 2,55 2,51 2,1 1,74 2,13 2,55 2,13 2,56 2,48 1,3 1,18    1 2,14 
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d) Výsledky externých meraní – Monitor 9 
 

Trieda Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

Matematika 
Ø  SR v %  

Matematika 
Ø triedy v %  

Slovenský 
jazyk             

Ø SR  v %  

Slovenský 
jazyk            

Ø triedy v %  
9. A 20 20 61,2 69,8 67,1 71,2 
9. B 22 22 61,2          71,4 67,1 74,8 
9. C 20 20 61,2 38,3 67,1 62,3 
9. D 19 19 61,2 44,07 67,1 53,2 

Celkom 81 81 61,2 57,6 67,1 63,37 
 
 
 
e) Prospech a dochádzka v šk.r. 2006/2007 
 
Počet 
žiakov Prosp. Neprosp. Pokarh. Správanie Vymeškané hodiny 

2 3 4 spolu priem. ospr. priem. neospr. priem. 

654 648 6 20 2 6 2  53777 82,23 52855 80,82 922 1,41 
 
 
 
V. Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2005/2006 
    
I. stupeň - ZŠ       II. Stupeň - ZŠ 
 

Trieda Uplatňované učebné plány 

1.A základný 
1.B základný 
1.C základný 
2.A základný 
2.B základný 
2.C základný 
3.A Jazykový variant 
3.B RVCj od 3.-9.roč. 

4.A RVCj od 3.-9.roč 
4.B RVCj od 3.-9.roč. 
4.C Jazykový variant 
4.D Jazykový variant 
RVCj -  rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka 
  / anglického/, v 7.roč. pribúda  Nj 
RVMaPvP – rozšírené  vyučovanie matematiky  
a prírodovedných predmetov 
 
 
 
 
 
 

Trieda Uplatňované učebné plány 

5.A RVMaPvP 
5.B RVCj od 3.-9.roč. 
5.C Variant 3 
6.A RVMaPvP 
6.B RVCj od 3.-9.roč. 
6.C Variant 3 
6.D Variant 3 
7.A RVMaPvP 
7.B RVCj od 3.-9.roč. 
7.C Variant 3 
7.D Variant 3 
8.A RVMaPvP 
8.B RVCj od 3.-9.roč. 
8.C Variant 3 
8.D Variant 3 
9.A RVMaPvP 
9.B RVCj od 3.-9.roč. 
9.C Variant 3 
9.D Variant 3 
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VI. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie  
a) 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Materská škola Počet 
zamestnanci ZŠ  58 zamestnanci ŠKD 7 zamestnanci  MŠ 10 
Z toho pedagog. zam. 44 Z toho pedagog. zam. 6 Z toho pedagog. zam. 6 
Z počtu pedagog.zam.  Z počtu pedagog.zam.  Z počtu pedagog.zam.  
- kvalifikovaní 43 - kvalifikovaní 6 - kvalifikovaní 6 
- nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní  
- dopĺňajú si vzdelanie 1 - dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  
Z toho nepedagog. zam. 14 Z toho nepedagog. zam. 1 Z toho nepedagog. zam. 2 
Z počtu nepedagog. zam.  Z počtu nepedagog. zam.  Z počtu nepedagog. zam.  
- školský špec.pedagóg 1 - upratovačky 1 - upratovačky 2 
- asistent učiteľa 1     
- upratovačky 7 Školská kuchyňa a jed.  Školská kuchyňa a jed.  
- ostatní  5 zamestnanci -spolu 8 zamestnanci -spolu 2 
Spolu počet zamestnancov  
ZŠ + ŠKD +  MŠ  + ŠJ 75 

Z celkového počtu zamestnancov 
školy počet pedagogických zamest. 56 

 
b)Zoznam učiteliek  MŠ  
Eva Ďurčová  - ZRŠ ,  Oľga Graňáková, Alena Hybenová, Silvia Slabejová - MD, Mária 
Mráziková, Tatiana Salvová,  Mária Kráľová zast. uč. na MD–  kvalifikované učiteľky MŠ  
 
c)Zoznam učiteľov  ZŠ a ich aprobácia  
 
1 Vančurová Jana 1.-4.r. učiteľ 
2 Valachová Blanka 1.-4.r. učiteľ 
3 Čierna Marieta 1.-4.r. učiteľ 
4 Paukovčeková Iva 1.-4.r. učiteľ 
5 Murínová Marta 1.-4.r. učiteľ 
6 Zaťková Anna 1.-4.r. učiteľ 
7 Klaučová Adriana 1.-4.r. učiteľ 
8 Pelachová Marta 1.-4  učiteľ 
9 Skaličanová Naďa 1.-4r. učiteľ 
10 Vechterová Alena 1.-4.r. učiteľ 
11 Dobáková Zuzana 1.-4.r. učiteľ 
12 Brková Ingrid 1.-4.r. učiteľ 
13 Dedinová Terézia M-Z učiteľ 
14 Lazarová Terézia S-Aj učiteľ 
15 Škvarková Veronika S- Nbv učiteľ 
16 Schreiberová Alžbeta Z-Tv učiteľ 
17 Puškárová Drahuša Sj-Ev učiteľ 
18 Koropecká Jana P-Pp učiteľ 
19 Malárik Ivan Tv-Bv učiteľ 
20 Jurecová Zuzana M-P učiteľ 
21 Vrbičanová Mária S-Nj učiteľ 
22 Majzlíková Mariana nekval-Nj učiteľ 
23 Bystrianska Alena M-Z učiteľ 

24 Piláriková Anna Pp uč+VP 
25 Vdovcová Mária M-Tp učiteľ 
26 Daňová Anna S-Ov-Ev učiteľ 
27 Majzlíková Dana F-Tp učiteľ 
28 Búliková Danica S-Hv učiteľ 
29 Sklenková Vladimíra M-Ch učiteľ 
30 Meňhartová Darina P-Ch učiteľ 
31 Šebová Soňa S-D-Esv učiteľ 
32 Stephany Jana Sj-Hv učiteľ 
33 Rácz Karol D- Fif. učiteľ 
34 Lesáková  Zuzana -MD nekval.Aj učiteľ 
35 Záhradníková  Jana Aj učiteľ 
36 Muráň Ján Tv-Bv učiteľ 
37 Fajmonová Alica 1.-4.r. ZRŠ 
38 Sklenárová Gabriela M-Tp ZRŠ  
39 Jurišová Viera M-Ch RŠ 
40 Daniel Šebo     F-Tv učiteľ 
41 Piták Štefan  náb.v. učiteľ 
42 Vargovčák Martin  náb.v. učiteľ 
43 Žiaková Slávka  náb.v. učiteľ 
44 Činčurák Mario  náb.v. učiteľ 
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d) Zoznam vychovávateliek ŠKD 
Janka Tomková – ved.vychovávateľka, Jela Belobradová, Alena Debnárová, Beáta 
Forgáčová,  Anna Horáková,  Anna Lehotská  - kvalifikované vychovávateľky ŠKD 
 
VII. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2005/2006 
 

P r e d m e t 
Počet 
hodín Z   toho   sa   učí  Poznámka 

  na škole odborne % kvalifik. % nekvalif. %   
Jazyk - slovenský 86 86 100,00           
         - anglický 87 27 31,10 36 41,3 24 27,6 Štud. p. zam. 
         - nemecký 28 28 100,00           
Dejepis 33 27 81,80 6 18,2       
Zemepis 32 32 100           
Občianska výchova 15 5 33,3 10 66,7       
Matematika 90 90 100           
Informatika 4 4 100          
Fyzika 30 22 73,3 8 26,7       
Chémia 18 18 100           
Prírodopis 34 34 100           
Technické práce 17 13 76,5 4 23,5       
Pestovateľské práce 16 16 100           
Výtvarná výchova 19 10 52,6 9 47,4       
Hudobná výchova 18 16 88,9 2 11,1       
Telesná výchova 48 38 79,2 10 20,8       
Etická výchova 10 6 60 4 40       
Náboženská 
výchova 14 14 100           
Voliteľné predmety 6 4 66,7 2 33,3       
Spolu 607 492 81,3 % 91 17,40% 24 1,30%   
         
Ročníky 1.- 4     303 303 100%      
         

 
VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Priebeh vzdelávania/počet Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
ukončilo pokračuje začalo 

Cyklické  13 13   
IKT 44 44   

Školenia a semináre 22 22   
Cyklické MŠ 4 4   

 
 
IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 
Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 
Dni otvorených dverí Deň narcisov 
Školský ples Dni športu 
Vianočný večierok Poďme spolu, podporíme našu školu 
Beseda so spisovateľom / A . Marec/ Aktivity v Národopisnom múzeu 
Letný prímestský tábor ŠKD Aktivity Múzea slov. krasu a jaskyniarstva 
Ozdravný pobyt Taliansko Vydávanie školského časopisu 
EKO- dni,  Proti rakovine na kolesách 
Poznávací zájazd –Osvienčim Škola v prírode 
Divadelné predstavenia MDD- Mokraď 
Lyžiarsky a plavecký výcvik, exkurzie Predmetové exkurzie 
Tvorivé dielna- Vianoce, Veľká noc  
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X.Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

  Umiestnenie- Medzinárodné 
Názov súťaže- dosiahnuté výsledky súťaže 

olympiády školské  úspeš- okresné  úspeš- krajské  úspeš- celoslov. úspeš- počet úspeš- 
  kolo nosť kolo nosť kolo  nosť  kolo  nosť žiakov nosť 
1.-4 ročníky:                     
Hviezdos.Kubín 234 12 4               
Rázus.Vrbica-recit. 5 3 3 1 x3.m             
Rázus.Vrbica-liter. 10 5 5 1.m             
Hyperikum 21 8 8 3x 1.m             
Matemat.olympiáda 68 24ž.úsp.                 
Pytagoriáda 3.roč. 28 3ž.úsp.                 
Pytagoriáda 4.roč. 32 2ž.úsp.                 
Matemat. klokan                 15 8 ž úsp. 
MAKS 11 1ž.úsp.                 
Kveta a zvieratká 6 6ž.úsp.                 
Futbal.turnaj-4.roč. 2 družst. 1 družst 1 družst 3.m             

5.-9.roč.           
Matemat. Olympiáda 52 27 27 7 ž.             
        1.3.5.4x4.m             
Pytagoriáda 176 13 13 5 ž.             
        1. 2x3.7.8m             
Matemat.klokan                 130 11 
                  1ž získal  93,3% -97.m 
                   z  9444 súťažiacich 
Maks 40 7     3 1.-3.m         
Geograf.olympiáda 134 7 7 1ž 6.m             
Fyzikálna lymp. 5 3 2 0             
Astronomická súťaž     2 1ž 4.m             
Chemická Olymp. 3 3 3 1ž 3.m 1 1úsp.riešiteľ         
Biologická olym.C 7 5 5 2.,3m, 3úsp. 2 4. a 12. m         
Biologická olym.E 8 4 4 2.,3m, 2úsp.             
Biologická olym.D 3 3 3 1ž úsp.             
Biblická olympiáda 7 6 3 3m             
Európa v škole-Vv 74 10 10 6 úspeš.     6 2 úsp.     
Štúrov Zvolen 23 5 2 1.a 2m             
Hviezdos.Kubín 289 28 4 3x3m             
Rázus.Vrbica-recit. 5 3 2 2xstrieb.pás             
Rázus.Vrbica-liter. 10 3 2 2 ž z 12 laureátov              
Liptovské zvončeky 15 5 5 2x2m             
Slávik Slovenska 16 6 6 3m             
Olympiáda AJ-1A 5 3 3 1ž 1.m 1 5.m         
Olympiáda AJ-1B 4 3 3 1ž 2.m             
Lit. práce v Aj-Čo vieš o 
vlkoch a medveďoch                 4 

čest. 
uznania 

Stolný tenis-žiačky 2 družst. 1 družst 1 družst 3m             
Stolný tenis-ml.žiaci 2 družst. 1 družst 1 družst účasť             
Hrádocká liga -st.ž. 2 družst. 1 družst 1 družst 2m             
Hrádocká liga -ml.ž. 2 družst. 1 družst 1 družst 1m             
Hľadáme j.Plachého         2 8m         
Cezpoľný beh     5 27.m             
Cocacola cup-st.ž. 

  
 
1družst. 2 m             

Basketbal - chlapci 
    

 
1družst. 3 m             

Cyklokros -clapci     5 1,2x2 m             
Streľba-vzduchovka     1 družst 4m             
Liga-vzduchovka     1 družst 4m             
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XI. Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 
P.č. Názov projektu Získaná suma Od roku 

1 Infovek 200 000.- 2003 
2 Otvorená škola-oblasť šport 90 000.- 2004 
4 Nech sa nám netúlajú nepodporený 2005 
5 Prečo počítač na mojich hod. M a Pr nepodporený 2005 
6 Školská knižnica v ZŠ s MŠ nevyhodnotený 2007 

   7 Podporme športovanie detí nepodporený 2007 
8 Zdravie pre školy- rovný chrbát nepodporený 2007 
9 Krok vpred do modernej Európy nevyhodnotený 2007 

10 Jazykové laboratórium nepodporený 2007 
11 Bližšie k európskemu vzdelávaniu nevyhodnotený 2007 
12 Bezpečnejšie školy pre deti certifikát 2006 
13 Týždeň v rozprávke nepodporený 2006 
14 Materské a detské centrum 15 000.- 2005-2006 

    15 Dlaň plná okrasných rastlín 52 000.- 2007 
    16 Žiacky parlament certifikát 2006 
 
XII. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
 
Inšpekčná činnosť v ZŠ s MŠ Hradná 342 v Lipt. Hrádku bola vykonaná Štátnou školskou 
inšpekciou- Školské inšpekčné centrum Žilina v dňoch od 9.1. do 13.1.2006  a od 16.1. do 
18.1.2006  -t.j. v mimulom školskom roku 
 
 
 
XIII. Priestorové a materiálno-tech.vybavenie školy 
 

Materská škola má vlastnú budovu. V nej sú 3 oddelenia a 3 spálne, šatne,  sociálne 
zariadenia, ktoré potrebujú rekonštrukciu.  K dispozícii sú 4 učebne- jedna slúži na pohybové 
aktivity. Škôlka má samostatnú školskú kuchyňu a jedáleň. Vykurovanie je zabezpečené 
vlastnou plynovou kotolňou.  Každé oddelenie je vybavené hračkami a didaktickou 
technikou. Okolo budovy je veľký dvor s preliezkami a pieskoviskom. Areál je celý oplotený. 
Základná škola otvorením prístavby školy získala pekné priestory pre výchovno-vyučovací 
proces..V školskom roku 2006/2007 mala škola 31 tried. V hlavnej budove bolo 
umiestnených 21 tried, 8 tried / 1.-4 / v prístavbe , 2 triedy / 1.-4 / v tzv.domčeku v areáli 
školy.  
Žiaci mali k dispozícii areál školy s pieskoviskom a rôznymi preliezkami a  viacúčelové  
ihrisko s umelým povrchom / trávou/. Ihrisko slúži na vyučovanie telesnej výchovy 
a záujmovú činnosť žiakom i rodičom. Využíva sa na volejbal, basketbal, mini futbal, tenis. 
V zimnom období je na ňom vytvorená ľadová plocha. 
Škola má 3  počítačové učebne, Sú využité v dopoludňajších hodinách na vyučovanie rôznych 
predmetov a informatiky, v popoludňajších hodinách na záujmovú činnosť žiakom Nové 
učebné pomôcky sa zakúpili z prostriedkov školy, rodičovského združenia podľa aktuálnej 
širokej ponuky. Boli nakúpené CD prehrávače pre výuku cudzích jazykov, hudobnej výchovy, 
nové mapy na výuku zemepisu, dejepisu, cudzích jazykov, slov. jazyka.. Zakúpené boli, 
lopty,  dresy  pre žiakov reprezentujúcich školu v športových súťažiach. 
Časť finančných prostriedkov zo vzdelávacích poukazov bola použitá na  nákup výpočtovej 
techniky, príručiek pre Sj – príprava na prijímacie skúšky, výtvarný materiál, športový, 
dovybavenie cvičnej kuchynky, pracovný materiál pre ŠKD. 
V škole sú:  jedna odborná učebňa chemicko-fyzikálna, kovo a drevo dielne, cvičná 
kuchynka, 3 učebne informatiky, viacúčelová hala, malá gymnastická telocvičňa. 
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Problémom je,  že škola nemá vlastnú telocvičňu. Povinná telesná výchova sa vyučuje 
v hale Tj Tesla  vzdialenej asi 800 m. Prechod žiakov v každom počasí zo školy do haly 
vplýva na väčšiu chorobnosť žiakov. 
Do školskej kuchyne sme  zakúpili konvektomat a doplnili jedálenský riad. 
Pre bezpečnosť žiakov bol zabudovaný na chodbách kamerový systém.  
V auguste bola vymenená podlahová krytina v 8-ich triedach, rekonštrukcia chlapčenských 
sociálnych zariadení, vymaľovaná kuchyňa, niektoré chodby a triedy. 
 
 
XIV.Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
- samostatná príloha 
 
XV. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických a fyzických osôb a spôsob 
ich využitia v členení podľa finančných aktivít za šk.rok 2006/2007 
 
 
Príjmy: Skutočnosť  Výdaj Skutočnosť 
rodič. príspevok 121 590,00 Sk  poplatky banke 1 860,00 Sk 
50 Sk na hyg.potreby 21 400,00 Sk  registrácia 2% 1 392,50 Sk 
zo zberov 6 776,00 Sk  dataprojektor 18 921,00 Sk 
z divadla 5 940,00 Sk  za knihy 13 906,00 Sk 
z plesu 41 670,00 Sk  hokejky 4 690,00 Sk 
z kom. nad.Liptov 6 000,00 Sk  ceny a cestovné 15 498,00 Sk 
2% z daní 74 344,00 Sk  koberce do tried 21 632,00 Sk 
úrok 51,50 Sk  kult. a šport.akcie 15 135,00 Sk 
Spolu 277 771,50 Sk  karneval,hellowen 5 542,50 Sk 
   čistiace prostriedky 20 364,00 Sk 
Rekapitulácia:   uč.pom.+ odb.lit. 24 186,00 Sk 
počiatočný stav-účet  z minulého roka 87 396,25 Sk  hygien.potreby 73 874,00 Sk 
Pokladňa  z minulého roka 1 909,00 Sk  krúžková činnosť 4 054,50 Sk 
príjmy za šk.rok 277 771,50 Sk  administratíva 7 171,80 Sk 
Príjmy spolu   367 076,75 Sk  kazety,metodiky 13 862,00 Sk 
Výdaj 299 409,30 Sk  divad.predst. MDD 23 000,00 Sk 
   úrazové poistné 34 320,00 Sk 
Zostatok v pokladni 9 516,50 Sk  Výdaj spolu: 299 409,30 Sk 
Zost.  na účte k 15.10.2007 58 150,90 Sk    
 
 
 
 
XVI. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok  
 

1. Trvale zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu vysokou odbornosťou 
pedagogických zamestnancov. 

Prostriedky a úlohy na dosiahnutie cieľa: 
• pokračovať vo vzdelávaní učiteľov v projektoch :   Škola dokorán,  Projekt Orava, 

Škola podporujúca zdravie, Prevencia drogovej závislosti, Prvky regionálnej výchovy 
vo vyučovaní, Ekológia, Zdravý životný štýl 

• pokračovať v cyklickom vzdelávaní učiteľov v spolupráci s MC B.Bystrica, ŠPÚ BA 
• pokračovať vo vzdelávaní učiteľov cez školské metodické orgány výmenou 

skúseností so seminárov a školení 
• využívať poznatky a skúsenosti učiteľov zo štúdia na 1. kvalif.skúšku 
• zabezpečovať študijné materiály na samovzdelávanie do UK 
• zabezpečiť pre učiteľov prírodovedných predmetov školenie v oblasti informačných 

a komunikačných technológií 
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• postupne vytvárať podmienky pre činnosť stáleho školského psychológa 

a špeciálneho pedagóga pre žiakov z marginalizovaných skupín,  
• vytvárať podmienky pre činnosť asistenta učiteľ   Úloha splnená 

            
2. Zabezpečovať pre žiakov vzdelávací  program i mimoškolské aktivity v záujme 

rozvoja ich nadania, schopností  a prípravy na štúdium na stredných školách 
i učilištiach.  

Prostriedky a úlohy na dosiahnutie cieľa: 
• V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť úspech predloženého  projektu  Prístavba 

6-tich učební, od ktorého sa odvíja variabilnosť vzdelávania a zlepšenie priestorových 
možností pre vyučovanie a záujmovú  činnosť, s bezbariérovým  prístupom a soc. 
zariadeniami  pre vozičkárov 

• pokračovať vo vzdelávacom programe RVCj  a RVMaPrp pre talentovaných žiakov  
• ponúknuť zriedenie triedy pre nadané deti v oblasti cudzích jazykov  s hovorením aj 

na iných vyučovacích premetoch 
• naďalej spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami pre skvalitnenie výuky cudzích 

jazykov 
• zabezpečiť výber voliteľných predmetov tak, aby sa žiaci mohli uplatniť v ďalšom 

štúdiu 
• zapájať žiakov do súťaží a olympiád podľa ich záujmu a schopností 
• dobudovať počítačovú učebňu  a jazykovú učebňu v prístavbe 
• výučba informatiky, zapojiť všetkých žiakov do Projektu Infovek a Otvorená škola, 

Školy pre budúcnosť 
• na mimoškolské aktivity žiakov získavať pre spoluprácu rodičov a verejnosť v rámci 

projektu  Otvorená škola a  Školy pre budúcnosť , Prázdninové školské dvory, Šport 
pre všetkých 

• zapájať žiakov z marignalizovaných skupín do mimoškolských aktivít využívaním 
záujmových krúžkov  v  mimovyučovacom čase 

• spolupracovať s CVČ, A-projektom, Národopisným múzeom, TANAP-om – využitie 
voľného času žiakov / prevencia drog. závislostí /  

• podporovať činnosť krúžkov vedených učiteľmi a vychovávateľmi, využívať 
vzdelávacie poukazy 

• pokračovať vo vydávaní školského časopisu 
Úloha  splnená 

 
3. Vytvárať čisté a bezpečné prostredie pre prácu žiakov a učiteľov, podporovať 

zdravý životný štýl. 
Prostriedky a úlohy na dosiahnutie cieľa: 

• presadzovať a uplatňovať humanistickú orientáciu školy zameranú na rozvoj osobnosti 
žiaka 

• naďalej pokračovať v projekte  „ Škola podporujúca zdravie “ 
• vytvárať optimálnu tvorivú klímu v triede i na pracovisku, podporovať dobré 

medziľudské vzťahy 
• v spolupráci so žiakmi, rodičmi a pedagógmi vytvoriť školský poriadok 

s rešpektovaním práv dieťaťa a neohrozenej klímy v škole 
• zabezpečiť s PPP vzdelávanie pre pedagog. zamestnacov, žiakov a rodičov zamerané 

na medziľudské vzťahy 
• podporovať školské stravovanie pre väčšinu žiakov 
• zamerať exkurzie a výlety na poznanie regiónu 
• pokračovať v projekte ozdravovacích pobytov pri mori pre alergikov a žiakov so 

sociálne slabších rodín 
• vytvoriť bezbariérový prístup do školy a tried 
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• vytvárať bezpečné a zdravé prostredie pre integrovaných žiakov zamerané na ich 

psychohygienu 
Úloha splnená 

 
Pri kontrole splnenia cieľov sme spolupracovali so širším tímom ľudí. Okrem riaditeľky 
školy, jej zástupkýň sa  podieľali na zhromaždení informácií vedúce MZ, PK, Rada školy, 
Rada rodičov, triedni učitelia i ostatní zamestnanci školy. 
Kontrola bola zameraná na : 

• úroveň a kvalitu pedagogickej práce učiteľov 
• zisťovanie kvality získaných vedomostí, poznatkov, zručností, návykov a dosiahnutú 

úroveň osobnostného rozvoja detí 
• vyhodnotenie, zverejnenie a ocenenie mimoškolskej práce žiakov 
• klímu školy a triedy 
• výsledky riadiacej práce a realizácia naplánovaných činností 
• materiálne zabezpečenie školy 

Kontrola bola vykonaná priebežne, týždenne, mesačne, ročne  
 
 
XVII.Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 
 
 
SILNÉ STRÁNKY 
Ø vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 
Ø individuálna integrácia žiakov so 

ŠVVP 
Ø zapájanie sa do projektov 
Ø budovanie tradície školy 
Ø variabilnosť učebných plánov pre 

talentovaných i slaboprospievajúcich 
žiakov 

SLABÉ STRÁNKY 
Ø chýbajúca telocvičňa 
Ø nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov 
 
 
 

PRÍLEŽITOSTI 
Ø dobré podmienky pre vzdelávanie 

detí od 3-6 ročných 
Ø dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov  
Ø výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 
technológií 

 

RIZIKÁ 
Ø nepriaznivý demografický vývoj 
Ø nedostatok finančných prostriedkov 

 

 
XVII. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  
 
 Psychohygiena učiteľa a žiaka si vyžaduje získavanie vždy nových informácii z oblasti 
pedagogiky- získať nové zručnosti v oblasti vnímania a hodnotenia iných ľudí,  v oblasti 
komunikácie, zvládnutie záťažových situácii,  poznať a ovplyvňovať štýl práce a osvojiť si 
spôsoby pozitívnej atmosféry v kolektíve pedagógov i žiakov. 
Na hodinách etickej i občianskej výchovy aj iných predmetoch dávame dôraz na 
komunikáciu. Využívame rôzne projekty -napr. Ako predchádzať šikanovaniu, Protidrogové 
aktivity, Zdravý životný štýl, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Ako predchádzať 
kriminalite,  Na cestách bezpečne, Enviromentálna výchova, Olympiáda ľudských práv. 
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Formy práce sú rôzne: besedy, diskusie, prednášky, nástenky, triednické hodiny, 
individuálne pohovory,  vysielanie v školskom rozhlase. Spolupracujeme s PPP v Lipt. 
Mikuláši, Mestským kultúrnym strediskom, Políciou v Lipt. Hrádku, Poliklinikou v Lipt. 
Hrádku, Pálkovým centrom, špeciálnymi psychológmi i pedagógmi. V škole je zriadená 
funkcia asistent učiteľa,  ktorý je  vždy k dispozícii riešiť vzniknutý problém.  Spolupráca 
s rodinou je základ úspechu. Cieľom školy je založiť žiacky parlament, aby sa žiaci nebáli 
vyjadriť svoje city, problémy a následne ich spoločne riešiť. Škola vytvára vhodné podmienky 
pre psychohygienu kažhého žiaka i učiteľa. 
  
XVIII. Voľnočasové aktivity školy  pre žiakov v rámci projektu  Otvorená škola boli 
podporené formou vzdelávacích poukazov . V  krúžkoch pracovalo  595 žiakov. Škola sa 
otvorila v popoludňajších hodinách pre záujmovú činnosť žiakov ale aj pre ich rodičov 
a seniorov. 
Žiaci pracovali v týchto krúžkoch: 
 
Slovenský  jazyk  7.roč. 
Slovenský jazyk pre 8.a 9.roč 
Strojopis 
Cykloturistický 
Rozprávková  matematika 
Matematický  
Počítačový 3.roč. 
Počítačový 4.roč. 
Počítačový 2.roč. 
Šikovné ruky 1.-4. 
Varenie, pečenie 
Astronomický 5.-9.roč. 
Redakčný  
Anglický jazyk 1.roč. 
Anglický jazyk - pokročilí 
Angl. a nemec. jazyk 
Tanečný  

Ochranca prírody 
Environmentálny 
Poľovnícky 
Informatika pre zač.5.-9. 
Informatika pre pokroč.5.-9. 
Robolab 
Šachový 
Športový  
Stolný tenis I. 
Zdravotnícky 
Hudobno-dramatický ŠKD 
Šikovné ruky ŠKD 
Turisticko-prír. ŠKD  
Športový  ŠKD 
Počítačový ŠKD 
Scénický tanec I,II. 

 
 
 
XIX. Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

  
Správa o činnosti Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ na Ul. hradnej v Lipt. Hrádku za 

školský rok 2006/2007 
 Vážení rodičia, 

Vítam Vás na dnešnej plenárnej schôdzi a dovoľte mi, aby som Vás informoval o práci 
výboru rodičovského združenia a spolupráci rodičov so školou v šk. roku 2006/2007. 
Vo výbore pracovali : predseda – ing. Jaroslav Hus, pokladníčka p. Setteyová- zamestnanec    DEXIA 
Banky a.s. Lipt. Hrádok, zapisovateľka- p. uč. Mgr.Vladimíra Sklenková a predsedovia triednych rod. 
združení 
Plenárna schôdza RZ zo dňa 12.10.2006 v minulom roku prijala tieto uznesenia -  
a) vybrať finančný príspevok do rod. združenia vo výške 200 Sk na žiaka – uznes. splnené 
b) registráciu rod.  združenia u notára na prijatie 2% z dane z príjmov –  uznesenie splnené 
c) zabezpečenie triednych rod. združení 4- krát v Sk. roku podľa termínov – uznesenie splnené 
d) organizačne zabezpečiť dobročinný ples – uznesenie splnené 
e) zasadnutia výboru rod. združenia podľa termínov – uznesenie splnené 
 

Výbor sa zišiel 6-krát a 1x pracoval užší výbor na mimoriadnom stretnutí.  
 
Mimoriadne stretnutie užšieho výboru sa konalo  20. novembra 2006, kedy sme pripravili 

podklady a registráciu Rodičovského združenia u notára v Lipt. Mikuláši,  za účelom získania 2% 
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z dane z príjmov. Môžem konštatovať, že úsilie, ktoré sme pri tejto akcii vynaložili, bolo 
korunované úspechom. Vďaka vám, rodičom, sme získali 74 344 Sk na účet rod. združenia ale z toho 
bolo presunuté  7 582 Sk  pre MŠ, ktorej  touto sumou prispeli rodičia detí navštevujúcich materskú 
školu. 

Prvé zasadnutie bolo 13.12.2006 za prítomnosti 20 členov  výboru. Oboznámili sme sa 
v výsledkami práce školy 1.štvrťrok školského roka. Riaditeľka školy upozornila na zhoršujúce sa 
správanie žiakov deviatych ročníkov. Jeden žiak bol umiestnený do výchovného ústavu, 4 žiaci boli 
nahlásení na Úrad práce a rodiny pre záškoláctvo. Neskoršie bolo rodičom pozastavené vyplácanie 
rodinných prídavkov. Za priestupky voči školskému poriadku a podozrenie zo šikanovania mladších 
spolužiakov boli žiaci vypočúvaní políciou v Lipt. Hrádku. Pochválila šikovných žiakov, ktorí 
reprezentujú školu, zapájajú sa do krúžkovej činnosti, ktoré vedú učitelia školy. Ďalším bodom 
programu bola podaná správa o čerpaní rozpočtu školy. Riešili sme drobné pripomienky rodičov 
z triednych schôdzí. Riaditeľka školy informovala rodičov o vykonaných prácach počas prázdnin. 

Druhá výborová schôdza bola dňa 30.1.2007. Prítomných bolo 11 členov výboru. Riaditeľka 
školy oboznámila rodičov o výchovno-vyučovacích výsledkoch žiakov za 1.polrok. Ekonómka školy 
p. Juríková podala správu o čerpaní rozpočtu školy počas minulého roka. Konštatovala, že celý 
rozpočet bol vyčerpaný a škola neprechádzala do nového obdobia s pohľadávkami. Nový rozpočet na 
rok 2006 ešte nebol známy, nakoľko ani zriaďovateľ nemal k dispozícii výšku rozpočtu Ďalším bodom 
programu bola príprava dobročinného plesu. Zaoberali sme sa aj pripomienkami z triednych rod. 
združení. Bola vznesená požiadavka na zmenu autobusového spoja do L. Petra..  Vzhľadom na vysoký 
počet integrovaných detí v triedach, začala p. Pelachová pracovať na čiastočný úväzok ako školský 
špeciálny pedag. 
Tretie zasadnutie dňa 15..2.2007 bolo venované kontrole prijatých úloh na dobré zvládnutie plesu, 
kompletizovanie cien na dobročinný ples, príprava sály, programu. Ďalším bodom bola informácia 
o zápise žiakov do 1.ročníka. Zapísaných bolo 66 žiakov, z toho 5 žiakov malo odklad.  
Štvrté  zasadnutie dňa 2.3.2007 sa zaoberalo vyúčtovaním plesu a návrhmi na jeho vylepšenie. 
Výťažok z plesu bol  41 670 Sk .  Mnohí rodičia sa zapojili do tejto práce za čo im úprimne ďakujem- 
menovite chcem poďakovať p. Kubániovej, Glosovej, Vidholdovi i všetkým členom výboru, ktorí 
pomohli. Kladne sa hovorilo zakúpení konvektomatu do školskej kuchyne i o naištalovaní 
kamerového systému, ktorý má slúžiť pre bezpečnosť žiakov. Vďaka nemu sa zlepšilo správanie na 
chodbách a vyriešilo sa niekoľko prípadov pri odcudzení vecí spolužiakov.   
Piate zasadnutie bolo 19.9.2007. Prítomných 6 rodičov. Zhodnotili sme výchovno vyučovacie 
výsledky žiakov za minulý školský rok. Nove zmeny nastali v učebných plánoch školy. S myšlienkou 
zaviesť informatiku vo všetkých triedach sa vedenie školy zaoberalo už minulý školský rok. Vďaka 
v zmenách učebných plánov  ponúknutých MŠ sa cieľ : vyškoliť všetkých žiakov počítačovou 
gramotnosťou podarilo. 
V ďalšom bode ekonómka informovala o čerpaní rozpočtu školy, kde konštatovala, že na cestovnom 
bolo vyplatené 500 tis. Sk, na štipendiách 4700 Sk, príspevok na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi 
činil cca 19 000 Sk mesačne, na učebné pomôcky boli odovzdané žiakom v hodnote 15 500 Sk..  
Šieste zasadnutie bolo 15.10.2007 za prítomnosti 18 členov výboru. V programe informovala 
riaditeľka školy o výsledkoch práce z minulého školského roka i o pripravenosti školy na nový 
školský rok. Vyzdvihla prácu učiteľov, vychovávateľov i prevádzkových zamestnancov, ktorí vynovili 
budovu školy i jej priestory.  Informovala o projektoch, ktoré škola pripravila Najdôležitejší projekt, 
ktorý je momentálne rozpracovaný je výmena okien a zateplenie budovy. Vypracovanie projektu bude 
okolo 700 tis. Sk, nakoľko náklady na realizáciu budú okolo 24 mil. Sk z európskych fondov. Škola 
má spoluúčasť 100 tis. Sk. V  
Ďalšom bode informovala o Zákone o ochrane osobných údajov, ktoré sa dotýkajú aj našej školy. 
V ďalšom bode  sme sa  zaoberali  prípravou dnešnej plenárnej schôdze, pripravili sme návrh nového 
rozpočtu, výškou rodičovského príspevku, bolo predložené podrobné vyúčtovanie čerpania finančných 
prostriedkov z účtu rodičovského združenia a následné jeho schválenie a doporučenie na schválenie 
dnešnou plenárnou schôdzou. Z prostriedkov rodičovského príspevku boli zakúpené učebné pomôcky- 
mapy, knižné odmeny pre žiakov, časť čistiacich prostriedkov, odborná literatúra, uhradené cestovné 
žiakom na súťaže, tonery do kopírky, karneval, odmeny pre žiakov na konci školského roku. Značnú 
časť rozpočtu bol nákup hygienického materiálu do sociálnych zariadení. 
Konkrétne vyúčtovanie finančných prostriedkov podáva správa o hospodárení. 
Počas šk. roka 2006/2007 sa uskutočnili 4 – krát triedne schôdzky, niektoré formou informácii 
o prospechu, správaní a problémoch žiakov. Zaoberali sme sa možnosťou , ako aj v tomto šk. roku 
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pomôcť  škole. Osvedčeným získaním finančných prostriedkov je výťažok z plesu. Preto Vás 
prosím, milí rodičia, aby ste sa ho zúčastnili, zavolali svojich známych a priateľov, pomohli zohnať 
ceny do polnočného prekvapenia.. Obraciam sa s prosbou na triednych dôverníkov, aby vyvinuli 
maximálne úsilie pre uskutočnenie tejto akcie. Už vopred Vám za túto ochotu ďakujem.  
Ak sa budete začiatkom roka rozhodovať komu poskytnúť  2% z dane príjmu pre organizácie 
a združenia, prosím Vás, aby ste  2% z dane  poskytli pre rodič. združenie. Peniaze sa použijú na 
vykrytie spoluúčasti pri projektoch, ktoré škola bude predkladať jednotlivým inštitúciám na získanie 
dotácií- hlavne vybavenie  tried, Infoveku, Otvorenej školy a iné aktuálne projekty. 
Ďalšou pomocou je rodičovský príspevok. Na výbore sme sa dohodli, že prvoradou úlohou sú  pekné  
priestory v škole. Rada rodičov sa dohodla, že prispejeme estetickú výzdobu učební a chodieb. Pri 
zostavovaní  návrhu rozpočtu  sme brali tieto požiadavky do úvahy. 
 
Vážení rodičia.  
Dnes stojím pred Vami posledný raz. Moje pôsobenie vo funkcii predsedu končí. Teší ma, že som 
mohol spolu s Vami prispieť k dobrému fungovaniu tejto školy. Chcem poďakovať za  spoluprácu, či 
vo výbore alebo za prácu v triednych kolektívoch. Osobitne chcem poďakovať sponzorom, ktorí 
pomohli pri výchovno-vyučovacom procese, alebo pri získavaní finanč, prostriedkov. Poďakovanie 
patrí aj rodičom, ktorí nás podporili materiálne.  
 Naša vďaka patrí aj všetkým pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom školy.. Prajem si, 
aby spolupráca medzi rodičmi a školou prispievala k vytváraniu dobrých medziľudských vzťahov 
a novému predsedovi prajem veľa ochotných rodičov a veľa dobrých nápadov. Som rád že som mohol 
byť medzi Vami a určite ostanem priateľom školy a pomôžem tam, kde bude treba. Ešte raz ďakujem 
         Ing. Jaroslav Hus 

 
 
 

 

 
 


