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Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Kolárovice za školský rok 

2018/2019 

 

Po ukončení šk. r. 2017/2018 predkladám zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v správaní a v 

prospechu, v mimoškolskej činnosti, ako aj v prevádzke a údržbe školských budov. Výsledky, 

ktoré sme dosiahli nám poslúžia ako podklad pre prácu v školskom roku 2018/2019. 

Úlohy sme plnili podľa dlhodobého plánu práce školy a ročného plánu školy s rozpracovaním 

v mesačných plánoch. Každý mesiac sme uskutočnili jednu poradu, na ktorej sme kontrolovali 

plnenie jednotlivých úloh a podľa potreby prijímali opatrenia. Raz za štvrťrok robíme spoločné 

zhromaždenie žiakov školy, na ktorom vyhodnocujeme správanie, prospech a reprezentáciu školy. 

Do školy nastúpilo 189 žiakov v 10 triedach,  školský rok ukončilo 189 žiakov, v 1.- 4. roč. boli 

dve oddelenia ŠKD. Po skolaudovaní prístavby  sa všetci žiaci už 8. rok vyučujú v jednej budove. 

Máme 15 pedagogických zamestnancov, 3 prevádzkových a sezónne je zamestnaný 1 kurič. 

Pod základnú školu ako jeden právny subjekt patrí aj MŠ, ŠKD a ŠJ. MŠ navštevovalo 62 detí       

v 3 triedach. Pracovalo v nej 6 pedagogických pracovníčok a 2 prevádzkové. ŠKD navštevovalo v 

dvoch oddeleniach 42 detí. V ŠJ sa stravovalo 140 stravníkov a pracovali v nej 4 pracovníčky.  

Všetkých zamestnancov máme spolu 31, z toho 21 pedagogických a 10 prevádzkových 

zamestnancov, prepočítané na úväzky 30,25 zamestnanca. 

Údržba a opravy boli zabezpečované prostredníctvom Obecného úradu v Kolároviciach. Mzdy 

spracovávala p. Gajdošíková, so sídlom v ZŠ - Bytča, Ul. Mieru, ekonomickú agendu -                  

p. Hrtánková na OÚ v Kolároviciach. 

 

I. Úroveň  správania žiakov 

Správanie žiakov bolo väčšinou v súlade s vnútorným poriadkom školy. Priestupky sme sa snažili 

riešiť okamžite, v prípade potreby boli do školy prizývaní rodičia. Za menšie priestupky bolo 

udelených 32 pokarhaní triednym učiteľom a 3 pokarhania riaditeľom školy. Zníženú známku zo 

správania sme mali v I. polroku 1, na konci školského roka nemáme žiadnu.   
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Výborné vyučovacie výsledky, vzorné správanie a príkladnú reprezentáciu školy odmeňujeme 

pochvalami, diplomami a vecnými cenami. Pochvala triednym učiteľom bola udelená 90 žiakom, 

riaditeľom školy  127 žiakom. 

Správanie vyhodnocujeme priebežne na tried. hodinách, štvrťročne na spoločnom zhromaždení 

žiakov školy. Prostredníctvom žiackych knižiek sú informovaní aj rodičia. Jednotným prístupom 

vyučujúcich sa nám darí udržiavať dobrý stav vychovanosti našich žiakov. Priestupky, ako 

poškodzovanie majetku školy, neslušné správanie na verejnosti, neúcta voči dospelým, časté 

neplnenie povinností žiaka, by sme radi znížili na čo najmenšiu mieru. 

Našim spoločným cieľom je mať na škole slušných a vzdelaných žiakov, ktorí sa vedia správať 

primerane veku, potrebný je tu však aj väčší záujem zo strany rodičov.  

 

II. Úroveň vzdelávacích výsledkov 

 

Celkovo hodnotíme vedomostnú úroveň žiakov ako dobrú až veľmi dobrú. Svedčia o tom 

výsledky záverečných testov ako aj dobrá úspešnosť žiakov 9. ročníka na prijímacích pohovoroch 

a v Testovaní 5, Testovaní 9, tematická inšpekcia – Testovanie žiakov 9. roč. Dosiahnutá 

vedomostná úroveň zodpovedá klasifikácii.  

Z počtu 189 žiakov všetci žiaci prospeli. 

Na I. aj II. stupni, v ŠKD a MŠ  sme vyučovali podľa ŠkVP a iŠkVP. Rozhodnutím pedagogickej 

rady zo dňa 30. 8. 2017 sme neklasifikovali predmet NV, ostatné výchovné predmety boli 

klasifikované. 
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Prehľad o správaní , prospechu a dochádzke za školský rok 2017/2018 

 

Správanie I.polrok II.polrok Spolu  

Znížená známka zo správania 1 0 1 

Pochvaly TU 56 34 90 

Pochvaly RŠ 51 76 127 

Pokarhania TU 23 9 32 

Pokarhania RŠ 1 2 3 

 

Prospech  I.polrok II.polrok 

Celkový počet žiakov          189          189 

Z nich prospelo          189   (100%)          189  (100%) 

Neprospelo              0                 0   

Prospelo s vyznamenaním          99     (52%)          107 ( 56,6%) 

Prospelo veľmi dobre            42   (22%)            39 ( 20,6%) 

Prospelo            48   (26%)                   43  (22,8%) 

Neklasifikovaní žiaci              0             0 

 

Dochádzka I.polrok II.polrok Spolu 

Zameškané hodiny spolu 6 477 7 529 14 006 

Ospravedlnené 6 477 7 491 13 968 

Neospravedlnené      0      38        38 

Priemer na žiaka      34,3      39,6     74,1 

Rodinné návštevy        2        2          4 

Pohovory s rodičmi      64      63      127 
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Dochádzka I.polrok II.polrok Spolu 

Počet rozhodnutí RŠ        2      37        39 

Porovnanie prospechu a dochádzky s vlaňajším rokom :  

S vyznamenaním prospelo na konci šk. roka 107 žiakov. Prospelo veľmi dobre  39 žiakov 

a prospelo 43 žiakov. Veľmi dobrý prospech sme s i udržali aj v tomto školskom roku – 

porovnateľný s minulým šk. rokom. 

Dochádzka na vyučovanie sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zhoršila, počet 

zameškaných hodín na jedného žiaka je 74, 01 hod., predtým 70,2, pribudli neospravedlnené hodiny 

- 38. 

Zo strany vedenia školy sme sa snažili vytvárať čo najlepšie podmienky pre kvalitné vyučovanie. 

Dopĺňali sme kabinety nevyhnutnými pomôckami, metodickou literatúrou, odbornými časopismi. 

Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu sme kontrolovali aj formou testov a hospitáciami. 

Prípravu vyučujúcich na hodiny hodnotíme ako veľmi dobrú, rovnako aj interpersonálny vzťah ku 

žiakom s humánnym prístupom je veľmi dobrý. Vyučujúci uplatňovali tvorivé, problémové 

vyučovanie a teoretické poznatky vhodne spájali s praxou. Na zistenie kvality a rozsahu vedomostí 

boli uskutočnené testy zo strany vedenia školy z predmetov matematika, slovenský jazyk. Spolu 24 

výstupných testov. 

Vedenie školy spoločne uskutočnilo 10 testov zo slovenského jazyka, 10 z matematiky a 4 

testy z fyziky s nasledovnými výsledkami: 

Slovenský jazyk vo všetkých triedach s úspešnosťou od 62 – 97 %. Najlepšia trieda na 

1.stupni 2.A a  na 2. stupni  6.A, najslabší výsledok dosiahla 7.A trieda. Výsledky hodnotíme ako 

dobré až veľmi dobré.  

              Matematika vo všetkých triedach s úspešnosťou od 67– 98%. Na I. stupni 1.A,  na II. stupni 

najlepšia 6. A. Najslabšie dopadli testy v 8. roč. V budúcom školskom roku je potrebné dôsledne 

zopakovať učivo, využívať rôzne formy a metódy práce tak, aby žiakov učivo zaujalo. Neustále 

precvičovať pamäťové počítanie, rozvíjať predstavivosť, viesť žiakov k logickým uzáverom. 

Z fyziky v 6.- 9. roč. 71 – 88%, najlepšie 6. A, najslabšie 8. A. 
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Dosiahnuté výsledky sme porovnali s klasifikáciou vyučujúcich. Vo väčšine prípadov sa klasifikácia 

zhodovala. V porovnaní s vlaňajškom sa úroveň dosiahnutých výsledkov mierne zlepšila v 

slovenskom jazyku ale aj  v matematike. 

Vo väčšine tried je úroveň sledovaných predmetov dobrá. Za dosiahnuté výsledky vo väčšine 

predmetov, ktoré boli dobré až veľmi dobré, patrí poďakovanie všetkým vyučujúcim, ktorí sa na 

nich podieľali. Naďalej je veľa dostatočných známok, treba sa zamerať na zníženie ich počtu, no nie 

na úkor kvality. 

Testovanie 5 – zo SJL a MAT dosiahli žiaci lepší výsledok ako celoslovenský priemer, z MAT – 

67,10%  a zo SJL – 64,06%. Poďakovanie za SJL patrí p. uč. Lőrinczovej, za MAT p. uč. 

Škrobákovej. 

Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutočnil pre všetkých žiakov z predmetov SJL  a MAT. Naši žiaci 

obstáli dobre. Výsledky v SJL dosiahli o 2% slabšie ako celoslovenský priemer, v MAT boli horší 

o 4% ako priemer na Slovensku. Výsledky testovania sa potvrdili aj na prijímacích pohovoroch. 

Dosiahnuté výsledky nás zaväzujú intenzívne pracovať so žiakmi aj v ďalšom školskom roku. 

Poďakovanie patrí vyučujúcim SJL - p. Lőrinczovej  a MAT -  p. Klimovi. 

Na 1. stupni sa vyučujú žiaci v 5 triedach. Dosiahnuté výsledky hodnotíme ako veľmi dobré. 

Vyučujúce využívali vlastný fond učebných pomôcok a snažili sa o zaujímavé vyučovacie hodiny. 

Počas roka pracovali 2 oddelenia ŠKD s počtom detí 42. Pani vychovávateľky  Ďurajková a 

Hlavoňová sa snažili v ŠKD o pestrú a zaujímavú činnosť.  Výhodou je, že celý I. stupeň mohol 

v plnej miere využívať vybavenie školy – telocvične, ihriská, počítačové učebne a pod. Na 1.stupni 

sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet náboženská výchova. 

Na II. stupni hodnotíme výsledky tiež ako dobré až veľmi dobré. Pri riadení výchovno-

vzdelávacieho procesu sme vychádzali z pedagogicko-organizačných pokynov a zamerali sme sa na 

kvalitné vyučovanie s prepojením na praktické využitie vedomostí. V 5. - 7. roč. sme uplatňovali 

iŠkVP. Ani v jednom vyučovacom predmete sme nemali problémy s dodržiavaním časovo-

tematických plánov. Úroveň vyučovania bola dobrá, dôkazom čoho bola aj úspešnosť žiakov na 

prijímacích pohovoroch. Ako cudzí jazyk sme vyučovali nemecký jazyk v roč. 7. – 9. a anglický 

jazyk v 3. - 9. ročníku. Odbornosť vyučovania na II. stupni presahovala 75 %. 

Všetci vyučujúci majú vysokoškolské vzdelanie.  ŠKD a MŠ majú 100 % kvalifikovanosť. 

Z povinne voliteľných predmetov sme vyučovali 12 hodín NV a EV sa nevyučuje. Na vyučovanie 
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jednotlivých predmetov máme základné vybavenie, ktoré sa podľa finančných možností snažíme 

vylepšovať.  

Ku skvalitneniu vyučovania a jeho prepojeniu so životom prispeli                                                                                                                                                                                                                            

Výlety a exkurzie. 

V priebehu šk.r. 2017/18 sme uskutočnili 7 exkurzií a výletov. 

7 exkurzií  – Oswienčim v Poľsku, Dni profesie v Bytči, Súľov – Manínska Tiesňava,  Bratislava – 

parlament,hrad, Bytča - výstava, Viedeň, Ochtinská aragonitová jaskyňa – Betliar. 

5 výletov – 1. – 4. roč. Martin – Skanzem ľudovej architektúry, 5. roč. región Kysuce - Hvezdáreň 

v K. N. Meste, Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou a Kysucké múzeum v Čadci, 6. roč. – 

Bytča, 7. roč. – Kolárovice, 8. a 9. roč. Malá Fatra. 

Lyžiarskeho výcviku na Makove sa zúčastnilo 25 žiakov 7. a  8. roč. Uskutočnil sa za dobrých 

podmienok, cestovné a vleky hradilo MŠ SR.   

Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. roč.  sa uskutočnil na ZŠ Martinská v Žiline. 

V priebehu školského roka sme uskutočnili besedy pre žiakov 5. - 9.ročníka – beseda o ochrane 

prírody, výchova k rodičovstvu a partnerským vzťahom, besedy o škodlivosti fajčenia, alkoholu 

a drog, športové súťaže a turnaje, prevencia kyberšikanovania a ľudské práva. 

Veľmi dobrú úroveň mal „Týždeň športu“ a „Deň Zeme“. Ochrane zdravia a výchove k zdravému 

životnému štýlu sme sa venovali na triednických hodinách.  

K upevňovaniu telesnej zdatnosti a získavaniu praktických zručností pomohli aj dve cvičenia 

ochrana zdravia a prírody. Zamerali sme sa na ošetrovanie ranených, evakuáciu,  ochranu prírody, 

turistiku, táborenie, orientáciu v teréne a dopravnú výchovu. 

Celoročne pri ZŠ pôsobí aj umelecká škola YAMAHA, ktorá vyučovala žiakov v hre na gitare 

a flaute. 

Kultúrne  a výchovné podujatia 

Aj v tomto šk. roku sme navštívili a organizovali veľa kultúrnych podujatí. Návštevou kult. podujatí 

učíme žiakov slušnému správaniu, rozširuje sa ich kultúrny obzor a rozvíja estetické cítenie a vzťah 

k ľudovým tradíciám nášho regiónu. 
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- žiaci 1. – 4. roč.  navštívili 2x Bábkové divadlo v Žiline s predstavením „Z rozprávky do 

rozprávky“ a „Tuláčik a Klára“. 

- beseda s MUDr. Tomkovou zameraná na zdravú výživu 

- „Život po živote“ – historicko – etnografická prednáška v Sobášnom paláci v Bytči – žiaci        

VI. A a VII. A triedy 

- „Hodina deťom“ pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska 

- „Hodiny plné zábavy“ – žiaci VI. A triedy – Medzinárodný deň ľudských práv 

- vianočné medovníčky – pre celú školu upiekli dievčatá 8. a 9. roč.  

- vianočný koncert z občianskeho združenia Škola života 

- divadielko „RUMCAJS“ - Clipperton 

- návšteva kina v Bytči – „Kubo a jeho zázračný meč“  pre žiakov 2. stupňa ZŠ 

- návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene – žiaci 6. roč.  

- všetky triedy navštívil Mikuláš 

- vianočná akadémia s pekným programom 

- v januári sme zorganizovali karneval  

- MDD hry, súťaže, guláš 

- poznávame ľudové nástroje – p. Budinský, výchovný koncert 

-  školenie zo zdravotnej prípravy – SČK , všetky triedy 

- beseda ľudské práva, kyberšikana – pre žiakov 8. a 9. roč. 

- na záver šk. roka žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ navštívili kino v Žiline  

Iné akcie so žiakmi: 

- školské kolo pytagoriády pre žiakov 3. -  8. roč. 

- školské kolo HK – pre žiakov 2. – 9. roč. 

- Matematický klokan – medzinárodná súťaž 

- KOMPARO 2017 – žiaci 9. roč. 

- Testovanie 5 – 2017: veľmi dobré výsledky, lepšie ako celoslovenský priemer 
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- Testovanie 9 – 2018: trošku slabšie výsledky ako celoslovenský priemer 

- zápis žiakov do 1. roč. pre šk. rok 2018/2019 – 19 žiakov, 3 odklad 

- vianočné číslo časopisu Javorník 

- Kolárik – kultúrne predstavenie pre seniorov v Bytči a v Petroviciach 

- hasičské preteky o „Pohár riaditeľa školy“ 

- celá škola sa zúčastnila 2 cvičení Ochrana života a človeka s prierezovými témami zdravotnej 

prípravy, táborenia, ochrany prírody, riešenia mimoriadnych situácií 

- cvičenia v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ 

- nechýbali akcie pripomínajúce tradície obce – vynášanie Moreny, stavanie mája a pochovávanie 

basy 

-  zorganizovali sme 18. roč. školského plesu 

- škola spolu s MŠ sa prezentovala na verejnosti s pekným kultúrnym programom z príležitosti 

„Posedenia so staršími občanmi Kolárovíc“ v októbri a v máji z príležitosti „Dňa matiek“ 

v spolupráci s OÚ v Kolároviciach 

-  zorganizovali sme zber použitého prepáleného oleja – podpora environmentálnej výchovy 

- ovocný a mliečny program, pečieme na Halloween 

Pre učiteľov a rodičov v spolupráci s RZ sme zorganizovali 18. ročník školského plesu, 

pochovávanie basy, Deň učiteľov v Petroviciach a spoločné posedenie na začiatok a koniec 

školského roka.  

Tvorivosť, vedomosti a literárny talent žiaci prezentovali 1 číslom časopisu Javorník a peknými 

projektmi, ktoré zdobili priestory školy. 

Získané vedomosti, talent a šikovnosť naši žiaci preukazovali aj na okresných súťažiach v recitácii, 

či v športe, olympiádach, súťaži Plameň a zdravotnej súťaži. 

Do budúcnosti je dôležité prezentovať výsledky školy na verejnosti, nastúpený trend sa ukazuje 

správny a úspešný. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, ktorí prezentovali svoju prácu, ukázali 

svoje výsledky so žiakmi, potešili rodičov a upevnili sme si dobré meno školy. Je dobré, že žiaci radi 

vystupujú. 

5. apríla 2018  sme zorganizovali zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019. V budúcom 

školskom roku budeme mať 19 prvákov. Vzorná organizácia a príprava na zápis prispeli k jeho 
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úspešnému zvládnutiu. Deti sa predstavili s básničkami a piesňami, absolvovali test zrelosti, dostali 

darčeky od starších žiakov, ceruzku a gumu. Rodičia boli oboznámení ako majú pripravovať deti do 

školy ako aj o dôležitosti zaškolenia v MŠ. 

Poďakovanie za organizáciu zápisu patrí vyučujúcim 1.- 4.roč. 

V tomto školskom roku ukončilo školskú dochádzku 23  žiakov 9.ročníka. 

Rozmiestnenie žiakov na stredné školy bolo nasledovné : 

Názov školy Počet žiakov Percentuálne 

 

SŠ s maturitou  

                                                                

18 žiaci 

 

78,5% 

SOU – 3 ročné  5 žiakov 21,7% 

Všetci žiaci boli rozmiestnení a prijatí na stredné školy.  

Za prípravu žiakov na prijímacie pohovory patrí poďakovanie pani učiteľke Lőrinczovej a p. 

Klimovi.  

Povinnosti výchovného poradcu si veľmi dobre plnila pani učiteľka Lőrinczová, vhodne pracovala 

s rodičmi pri usmerňovaní žiakov. Náročná príprava a prístup ku žiakom sa ukazujú ako správna 

cesta pre uplatnenie našich žiakov medzi ostatnými absolventmi ZŠ. Žiakov musíme pripraviť na 

skúšanie testami, aby obstáli v konkurencii svojich vrstovníkov. Ako úspešné sa ukázalo aj 

doučovanie a konzultácie z profilových predmetov. Bez obetavej práce učiteľov by výsledky boli 

oveľa slabšie, pretože domáca príprava žiakov neuspokojuje požiadavky učiteľov. 

K zvyšovaniu pedagogického a odborného rastu vyučujúcich prispieva aktívna práca MZ a PK. 

Jednotlivé zasadnutia s konkrétnym programom sa sústredili na výmenu skúseností, rozbory 

výsledkov písomných previerok, doplňovanie časovo-tematických plánov, realizáciu 

environmentálnej výchovy a organizovanie výletov a exkurzií. 

Vedúcim PK a MZ p. Pinďákovej, p.Bialoňovej a p. Klimovi ďakujem za odvedenú prácu 

v uplynulom školskom roku. Každý vyučujúci má k dispozícii odborné časopisy ako sú : Škola, 

Učiteľ, Rodina a škola, Historická revue. Dôležité je priebežne študovať, oboznamovať sa 
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s novými poznatkami v pedagogike, nezabúdať na prepojenie školy so životom, humanistický 

prístup ku žiakom. Učiteľ musí ukazovať smer v životnej orientácii pre žiakov a vhodne 

ovplyvňovať aj rodičov. Výchova k rodičovstvu, získavanie praktických skúseností a návykov, 

ktoré sa budú dať uplatniť v živote je hlavným poslaním základnej školy. 

V školskom roku sme uskutočnili 4 pracovné porady a 7 pedagogických rád. Každú poradu sme 

začínali kontrolou uznesenia a končili prijatím konkrétnych opatrení. Za písanie zápisníc ďakujem 

pani učiteľke Čadovej a p. Gottliebovej. Náplňou pracovných porád bolo aj školenie BOZ a PO, 

školenie prvej pomoci ako aj dosahované výsledky vo vyučovacích predmetoch podľa PK. Všetci 

zamestnanci boli odborne preškolení pánom Papánkom z predpisov BOZ a PO s platnosťou do 

roku 2019 a PZS Probenefit z Púchova v oblasti prvej pomoci. 

Pracovný úraz sme nemali žiaden, žiacke úrazy sme v tomto školskom mali 3. Bezpečnosti pri 

práci venujeme trvalú pozornosť, dochádzka do práce bola dobrá. 

Vo svojej vzdelávacej a výchovnej činnosti sme sa zapojili do plnenia Komplexného programu 

boja so zločinnosťou a ďalšími negatívnymi javmi ako sú drogová, alkoholová, hráčska závislosť, 

prejavy extrémizmu, rasovej neznášanlivosti a úplatkárstva formou triednických hodín, 

zážitkovým učením na hodinách OV a NV. 

V mimoškolskej činnosti aktívne pracovalo počas celého školského roku 17 záujmových krúžkov. 

V CVČ počet navštevujúcich žiakov bol 189, čo je 100 %. Po dlhej dobe bola aspoň čiastočne 

ocenená práca vedúcich záujmových útvarov prostredníctvom financií na vzdelávacie poukazy 

a stredisko.  

Od 1.1.2008 máme zriadené Centrum voľného času žiakov. Z CVČ sme získali ďalšie finančné 

prostriedky na podporu záujmovej činnosti žiakov. Podarilo sa tak lepšie zaplatiť prácu vedúcich 

krúžkov.  Z prisunutých peňazí sme nakúpili vybavenie pre prácu krúžkov, hlavne florbalového 

a hasičského. Ocenenia získali žiaci zo zdravotníckych krúžkov a mladí hasiči.  

Za aktívnu prácu pri vedení krúžkov patrí poďakovanie všetkým vedúcim. Dovoľte mi vysloviť 

predpoklad, že v školskom roku 20018/19 budeme pri vedení krúžkov rovnako úspešní 
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V súťažiach sa nám podarilo získať pekné výsledky, spomeniem najdôležitejšie: 

Výsledky v súťažiach a reprezentácií v šk.roku 2017/2018:  

 najlepšie výsledky za posledných 5 rokov: 

 

                                                               

Šaliansky Maťko– okr. kolo A. Lőrincz – 3. A 

A. Lutišanová – 4. A 

R. Puchoňová – 6. A 

 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

HK – okr. kolo  A.Lőrincz - 3.A 1. miesto, reprezentácia v RS 

Vajanského Martin 

Mladý zdravotník – reg. kolo I. stupeň 2. miesto 

Olympiáda SJL – okr. kolo K. Kalabus – 8. A 2.miesto 

Slávik Slovenska N. Sedláková – 4. A 

M. Kytková – 9. A 

1.miesto 

1. miesto 

ENGLISHSTAR  

medzinárodná súťaž v ANJ 

S. Risová – 8. A:  98% 

M. Skukálek – 6.A: 97 % 

Š. Hulín – 8. A: 91 % 

S. Žídek(8.A), T Dunaj(6.A): 

90% 

K. Bugalová – 9.A: 86 % 

P. Hrtánek – 5.A: 80 % 

 

 

Strelecké preteky – okr. kolo Mladší žiaci – Puchoň, Králik, 

J. Žídek 

Starší žiaci – Kaštan, S. 

Žídek, Krajčíová  

1.miesto 

 

1.miesto 

CO hliadky – okr. kolo 4-členné družstvo 2.miesto 

Raiffeisen OK vo 

vytrvalostnom behu 

S. Lukniš – 8. A 1.miesto 

Volejbal – okr. kolo Dievčatá 1.miesto, postup do RK 
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Hasiči „Plameň“ – okr. kolo 

 

Chlapci 

Dievčatá 

3 miesto 

2.miesto 

Vybíjaná – okr. kolo Najmladší žiaci 

Staršie žiačky 

1.miesto, v KK – 3. Miesto 

2. miesto 

Za prípravu žiakov na súťaže a reprezentáciu školy a obce patrí poďakovanie týmto vyučujúcim : 

p.riad.Klimovi, p.Klimovej, p.Lörinczovej, p.Skukálkovej, p.Čadovej, p. Dzúrikovej 

p.Hofericovej, p.Klimovi,  ml., p. Schmutzovej  a p.Klundovi . Dosiahnuté výsledky nás tešia, 

ukazujú, že príprava žiakov bola zodpovedná a reprezentácia školy na dobrej úrovni. 

Poďakovanie patrí aj všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľali na príprave kultúrnych programov 

z príležitosti Dňa matiek, posedenia so staršími občanmi Kolárovíc, pri stromčeku a iných.  

Učebné pomôcky nakúpené v šk. roku 2017/18 z prostriedkov školy a 2% obohatili vybavenie 

takmer pre všetky predmety.  

Všetci vyučujúci mali možnosť využívať Virtuálnu knižnicu, Zborovňu, ASC Agendu. Taktiež sú 

zabezpečené licencie programov ASC, VEMA a KEO, pracovné zošity pre M 4.-9.roč., výukové 

programy pre interakt. tabule, SJ a M pre roč. 1-4 – 2 prehrávače, pomôcky pre BIO, GEO, CH, 

SJ, počítače, skrinky,  notebooky,  v celkovej hodnote 7390 Eur.  

Starostlivosť o zamestnancov 

 Všetkým zamestnancom prispieva na DDP – 2 % zo mzdy 

 Príspevok na stravovanie od zamestnávateľa  

 Príspevok na cestovné – 20-násobok denného cestovného 

 Príspevky na okuliare, zub. náhrady a pod. podľa KZ 

 Jednorazový príspevok zo SF-2x nákupné poukážky  v hodnote 60 € pre každého 

            zamestnanca 

Zamestnávateľ uzavrel zmluvu s firmou Probenefit Púchov – o poskytnutí Zdravotnej 

pracovnej služby, s ktorou už bolo uskutočnené školenie o prvej pomoci pre všetkých 

zamestnancov. 
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Údržba a prevádzka budov 

Škola spravuje dve budovy ZŠ a MŠ, obidve sú v dobrom stave aj napriek priebežnej 

údržbe si vyžadujú neustálu pozornosť a prispôsobovanie sa meniacim situáciám, či už v počte 

žiakov, modernizácii alebo vylepšovaní podmienok. 

Finančná situácia je zložitá a získať potrebné financie na údržbu je čím ďalej tým ťažšie. 

Prevádzkové náklady boli hradené z normatívov a údržba v kombinácii zdroje školy a havarijný 

fond MŠ SR a príspevky od zriaďovateľa. Pri riešení údržby je nám nápomocný zriaďovateľ 

Obecný úrad Kolárovice na čele so starostom p.  J. Hruštincom. Spoločnými silami sme vykonali 

veľa brigádnickej práce, čím sme ušetrili finančné prostriedky, ktoré sme potrebovali  pre odborné 

práce, kt. vykonávali firmy po výberovom konaní. 

Údržba a opravy v šk. roku 2017/2018: 

 

 revízie HP, plyn. Kotolní, výťahu MŠ                                                          

 nový nábytok – zborovňa, zástupkyňa, RŠ 

 nová kuch. linka v MŠ 

 nové okná na WC v ZŠ 

 z projektu „Zdravie na tanieri“ – robot, vyprážacia panvice 

 vymaľovanie skladu ŠJ 

 nová kancelária v MŠ 

 maľovanie skladu telocvične ZŠ 

 doplnenie žalúzii do tried 

                                                                          Spolu v hodnote                         18.500 Eur 

 

                                                                                           

Veľa finančných prostriedkov sme ušetrili vykonávaním svojpomocných prác. Pomohli nám však 

aj obecný úrad a sponzori. Naďalej musíme šetriť a snažiť sa udržiavať budovy 

v prevádzkyschopnom stave. Závady odstraňovať priebežne, aby nevznikali veľké škody a dalo sa 

primerane vyučovať. Poďakovanie patrí všetkým , obecnému zastupiteľstvu, starostovi Kolárovíc 

a prevádzkovým zamestnancom. 
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      Spolupráca – škola najviac spolupracovala s Obecným úradom v Kolároviciach 

(zriaďovateľom školy), vzájomne sme si vychádzali v ústrety predovšetkým v ekonomickej 

oblasti. Poďakovanie patrí starostovi Ing. Jozefovi Hruštincovi ako aj všetkým pracovníčkam OÚ.   

          Spolupráca s rodičovským združením prispievala k finančnej pomoci žiakom, nákupom 

pomôcok a zlepšovaniu vzťahov s rodičmi. Rodičovské združenie zorganizovalo karneval a ples 

pre rodičov so ziskom 1 730 €  a pochovávanie basy so ziskom 408 €. Financie boli použité v 

prospech žiakov a školy na zlepšenie vyučovania a odmeny žiakov pri súťažiach.  

   Rada školy a vedenie školy spolupracovali pri riešení ekonomických problémov a hľadali 

spôsoby naplnenia zámerov školy, MŠ, ŠJ a ŠKD vhodným doplňovaním ŠkVP. 

Rada školy má 11 členov a nasledovné zloženie po voľbách v roku 2017: 

1. Mgr. Monika Bialoňová – predsedníčka RŠ 

2. Mgr. Dana Klimová za pedag. zamestn. ZŠ 

3. Danica Kočišíková za pedag. zamestn. MŠ 

4. Bc. Lýdia Dzúriková za prevádzk. zamesn. ZŠ 

5. Mária Fanová za rodičov žiakov ZŠ 

6. Ján Hrtánek za rodičov žiakov ZŠ 

7. Stanislav Kaštan za rodičov žiakov ZŠ 

8. Miroslava Hrtánková za zriaďovateľa – Obec Kolárovice 

9. Mgr. Ján Ciesarík za poslancov Obecného zastupiteľstva 

10. Jozefa Šupíková za poslancov Obecného zastupiteľstva 

 

 

Spolupracovali sme s políciou a lekármi pri výchovných prednáškach, pri predchádzaní 

záškoláctvu a zlepšovaní zdravia žiakov . Spolupráca s CPPPaP v Bytči sa zamerala na 

diagnostikovanie a pomoc s problémovými žiakmi a žiakmi s poruchami učenia.  

Finančné zhodnotenie kalendárneho roka 2017 

Finančné dotácie sa skladajú z dvoch od seba oddelených položiek. Prenesené kompetencie -

financované ZŠ priamo s MŠ SR prostredníctvom KŠÚ v ŽA – odvíja sa od počtu žiakov. 
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Originálne kompetencie -financované zriaďovateľom – Obcou Kolárovice z podielových daní a to 

MŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ. Výška dotácie sa odvodzuje od hodnoty bodu a počtu žiakov. Iné zdroje 

tvoria projekty, vzdelávacie poukazy, vlastné príjmy, 2%, RZ a pod.   

1. Prenesené kompetencie ZŠ 

a) Príjmy    -  normatívy na žiakov                      371 113 € 

               -  vzdelávacie poukazy                         5 875 € 

               - 2% z daní                                           1 266 € 

               - cestovné                                             3 668 € 

               - presunuté do roku 2017                     5 800 € 

                    

b)Výdavky - ZŠ mzdy                          248 665 €  

                    - ZŠ odvody                         88 599 € 

                    - energie                               14 538 € 

                    - 2% pomôcky                        1 266 € 

                    - ostatné výdavky             39 320 € 

                    - cestovné žiakov                   3 668 € 

  

 

2.        Originálne kompetencie MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ 

a) Príjmy -  normatív                     170 620 €                  

            -  vlastné príjmy                 12 150 € 

                   - projekt ŠJ                           5400 € 

                 - 5% navýš.-nepg.zam.           ––––– 

                                   

b) Výdavky - mzdy                        118 489 €      

                     - odvody                              44 832 € 



17 

 

                           - energie                                 6 097 € 

                           - projekt ŠJ                            5 400 € 

                     - ostatné výdavky               13 522 € 

 

3.      Financie získané nad rámec normatívov v roku 2015: 

- dary                                                            170 

- vlastné príjmy                                       12 150 

- CVČ                                                        9 000 

- KP+VP                                                    6 603 

Spolu                                                       34 583 € 

čo činí z celkového rozpočtu školy 6% 

 

Kalendárny rok 2017 sme veľmi úspešne zvládli, vyplatili sme v plnej miere mzdy a odvody. Časť 

nám ostala aj na osobné príplatky a odmeny. Všetky úhrady za rok 2017 máme vyplatené, škola 

nemá žiadne neuhradené pohľadávky. Takisto sme si splnili záväzky vyplývajúce z kolektívnej 

zmluvy pre rok 2017. 

Realizácia projektov v šk. roku 2017/2018 

V tomto šk.roku sa škola zapojila do projektu „Zdravie na tanieri“, projekt bol úspešne posúdený 

a v šk. roku 2017/18 sme nakúpili športové panvicu a robot z MŠ SR podľa projektu a potrieb 

školy (5. 400 Eur). Škola sa tiež zapojila do projektov „Polytechnická učebňa“ z fondov EÚ, 

ktorý nebol úspešne posúdený. 

Štúdium a vzdelávanie pedagógov 

Všetci pedagogickí zamestnanci majú ukončené vzdelávania a priznané kreditné príplatky 1. 

stupňa. Päť zamestnancov si ďalším vzdelávaním rozšírilo kreditný príplatok na 2. stupeň. 

Inovované funkčné vzdelávanie absolvoval p. riad. S. Klimo a vo funkčnom vzdelávaní pokračuje 

p. Hofericová. Rozširujúce štúdium GEO ukončí p. Polková a II. kvalifikačnú skúšku absolvovala 

p. Čadová. 
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Aj v budúcich školských rokoch budeme pri vzdelávaní postupovať spoločne tak, aby boli 

výsledky vzdelávania pedagógov prínosom pre žiakov a školu. 

Získané vedomosti a zručnosti sa plne prejavujú vo vyučovaní zavádzaním inovačných metód, 

využívaním interaktívnych tabúľ, výučbových programov a pod. Okrem odborného rastu 

napomáha vzdelávanie aj k získavaniu kreditov a následne k lepšiemu ohodnoteniu učiteľov. 

 

Zameranie školy v školskom roku 2018/19 

 plniť IŠkVP 

 vhodné využívanie IKT, IT a nových učebných pomôcok 

 doplniť ŠkVP podľa aktuálnych potrieb, inovovaný v roč. 4 a 8  

 pokračovať vo vzdelávaní učiteľov v oblasti inovácií vyučovania 

 skvalitňovať výchovu a vzdelávanie, uplatňovaním poznatkov získaných na vzdelávaniach 

 naďalej modernizovať vybavenie kabinetov a učební  

 modernizovať vybavenie ŠKD a MŠ 

 zapojenie do projektu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Na záver môžem konštatovať, že vytýčené úlohy v pláne práce školy na šk. rok 2017/18 sa nám 

podarilo splniť. 

        Všetky závažné a dôležité úlohy sme splnili tak, ako sa dalo v našich podmienkach. Kladne 

hodnotíme úroveň vzdelania vo väčšine predmetov, prácu krúžkov, starostlivosť o školské areály, 

doučovanie žiakov. Rezervy máme vo výchove žiakov, v dochádzke a šetrení majetku školy. 

       Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa  podieľali na úspešnom zvládnutí školského roku 2017/18. 

Prajem Vám veľa zdravia, cez dovolenky načerpajte veľa nových psychických a fyzických síl 

a v pokoji si užite zaslúženú dovolenku. 
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Záver: 

Puškin: „Čítanie – je najlepšie učenie.“ 

Gorbačov: „Život je náročnejší než akákoľvek škola.“ 

Sultán Süleman: „ Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“ 

Ján Pavol II. „Rodina je miestom lásky, miestom, kde sa rodí život. Učenie láske v rodine 

neprebieha poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti. Kiežby každá rodina objavila 

svoje povolanie k láske.“ 

Eduard Bass: „ Žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky 

a prázdniny:“ 

Verím, že naďalej budeme nachádzať čas na úsmev, rozhovor, radosť a pomoc jeden druhému. 

Dúfam, že si nájdeme dostatok lásky pre rodinu a svojich najbližších. 

Prajem vám príjemnú dovolenku, načerpajte veľa nových síl, potešte sa zo slnečných 

prázdninových dní a zaželajme si spoločné stretnutie v zdraví na začiatku nového šk. r. 2018/2019.  

 

 

 

 

V Kolároviciach 29. 06. 2018     Mgr. Stanislav Klimo  

               riaditeľ školy 


