
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2016/2017 

 

Základné identifikačné údaje 

 

Názov školy:   Základná škola s materskou školou Babín 

Adresa školy:   Babín č. 37, 029 52 

Telefón:   0911130368, 043/5577285, 043/5577210, MŠ 043/5577283 

e-mail:    zsmsbabin@gmail.com 

zriaďovateľ:   Obec Babín, Babín č. 50, 029 52 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Riaditeľ:    PaedDr. Anna Kurčinová 

Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ:  PaedDr. Anna Greššová 

Zástupca riaditeľa školy pre MŠ:  Mgr. Katarína Frančáková – poverená zastupovaním 

Mgr. Janoťáková Katarína 

Vedúca školskej jedálne:  Magdaléna Kurčinová 

 

Rada školy 

 

Predseda:     Jozef Kurčina 

Pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Ţaneta Hrbková 

     Ľubica Kubaľáková 

Nepedagogickí zamestnanci:  Magdaléna Kurčinová 

Zástupcovia rodičov:   Aneta Svýbová 

     Martina Kotúľová 

mailto:zsmsbabin@gmail.com


     Martin Matys 

     Martina Nuttová 

Zástupcovia zriaďovateľa:  Ján Brnkaľák 

     František Slameník 

     Igor Orčík 

     (Jozef Kurčina – predseda) 

Poradné orgány riaditeľa školy: 

- Metodické zdruţenie: metodické zdruţenie ZŠ (predseda Mgr. Katarína Farská), 

metodické zdruţenie MŠ (predseda p. Ľubica Kubaľáková) 

- Predmetové komisie: predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov (predseda 

Mgr. Anna Dendisová), predmetová komisia prírodovedných predmetov (predseda 

Ing. Gabriela Baláková), predmetová komisia výchovných predmetov (predseda Ing. 

Stanislav Šalata) 

- Pedagogická rada  

Členovia predmetových komisii a metodických zdruţení sa riadili vlastným plánom práce. 

Zasadali 4-krát ročne. Predmetom ich rokovania bolo hodnotenie a analýza výchovno-

vzdelávacích výsledkov v jednotlivých vyučovacích predmetoch, navrhovanie opatrení na 

odstránenie nedostatkov a zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a kontrola týchto 

opatrení. Vyjadrovali sa tieţ k materiálno-technickému vybaveniu, navrhovali zakúpenie 

potrebných pomôcok, pripomienkovali plán práce školy, plán exkurzii a výletov, plán 

mimoškolských akcií. Na zasadnutiach riešili aj výchovné problémy so ţiakmi. 

 

Údaje o počte žiakov 

Počet ţiakov v škole:   163 

Z toho:    3 ţiaci, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku 

                                                osobitným spôsobom 

     14 ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

                                                            potrebami  

Počet tried:    9 



Školský klub:    1 oddelenie 

Počet detí v MŠ   43 – 2 oddelenia 

                Z toho                                         1 oddelenie s celodennou prevádzkou 

                                                                   1 oddelenie s poldennou prevádzkou 

Počet stravníkov:   101 

                 Z toho:                               43 materská škola 

                                                            52 základná škola 

      6 zamestnanci 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka 

 

Počet zapísaných ţiakov 19.04.2017: 18 

Návrh a rozhodnutie o od.  škol. doch.: 4 

Počet prijatých ţiakov na štúdium na SŠ: 13/SŠ, 6/Gym. 

 

Údaje o počte žiakov prijatých na štúdium na strednej škole 

 

Úspešnosť:    100% 

Gymnázium 4 – ročné:  6 

SOŠ:     9 

Trojročný učebný odbor:  4 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Prospech 

 

Prospelo:    163 



Neprospel:   0 

Ţiaci, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom                                                          

:                        2 (komisionálne postupové skúšky 28.07.2017) – vykonané 

    1 (komisionálne postupové skúšky sa budú konať za dva 

ročníky) 

 

Zníţený stupeň zo správania na 2. stupeň: 4 

Zníţený stupeň zo správania na 3. stupeň: 1 

Pokarhanie riaditeľom školy:   8 

Pokarhanie triednym učiteľom   6 

Napomenutie triednym učiteľom  9 

 

Pochvala riaditeľom školy   41 

Písomná pochvala triednym učiteľom 29 

Ústna pochvala triednym učiteľom  163 

 

Mimoriadna pochvala s vecnou cenou          15 

 

Dochádzka žiakov 

 

SPOLU vymeškaných hod. 9 178  h (56,3  h/ţiak) 

Ospravedlnených   9 175 

Neospravedlnených   3 

 

Testovanie  - 5/ 2016 

Slovenský jazyk a literatúra    67,8% 

Matematika                               67,6% 



 

Testovanie  - 9 2017 

Slovenský jazyk a literatúra    67,2 % 

Matematika                               66,3 % 

 

 

Učebné odbory a učebné plány 

Predprimárne vzdelávanie ISCED 0 

Primárne vzdelávanie ISCED 1 – učebný plán tvorí prílohu č. 1 

Niţšie stredné vzdelávanie ISCED 2 – učebný plán tvorí prílohu č. 2 

 

Údaje o počte zamestnancov a kvalifikovanosti pedagogických 

zamestnancov 

 

Počet pedagogických zamestnancov ZŠ: 13 

Vychovávateľka ŠKD:   1 

Počet pedagogických zamestnancov MŠ: 3 

Asistent učiteľa:    1 

Prehľad o odbornosti vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov 

 

p.č. meno a priezvisko, 

titul 

stupeň 

vzdelania 

vyučuje predmety kariérový 

stupeň 

 

 

kvalifikovane  nekvalifikovane 

1. Dana 

Kotúľová, 

PaedDr. 

Učiteľstvo pre 

1. stupeň ZŠ 

SJL, PVO, VYV, 

ANJ 

 pedagogický 

zamestnanec 

s druhou 

atestáciou 

 

2. Katarína Učiteľstvo pre SJL, MAT, ANJ  pedagogický 

zamestnanec 
 



Farská, Mgr. 1. Stupeň ZŠ (1.st.), ,  

RGV, VYV 

s druhou 

atestáciou 

3. Anežka 

Klokočíková, 

PaedDr. 

Učiteľstvo pre 

1. Stupeň ZŠ 

SJL, MAT, 

PDA,POV, 

RGV, DRA, 

VLA, TSV, 

HUV, RGV,  

 pedagogický 

zamestnanec 

s druhou 

atestáciou 

 

4.  Lucia 

Kumorová 

Mgr. 

Učiteľstvo 

pre 

primárne 

vzdelávanie 

HUV, DRA, 

RGV, VYV, 

TSV, TEV, 

PDA 

 Samostatný 

pedagogický 

zamestnanec 

 

5..  Anna 

Kurčinová, 

PaedDr. 

Učiteľstvo pre 

1. Stupeň ZŠ 

MAT, DRA  pedagogický 

zamestnanec s 

druhou 

atestáciou 

 

 

 

p.č. meno a priezvisko, titul Vzdelanie vyučuje predmety Kariérový 

stupeň 

 

Odborne neodborne 

6. Žaneta Hrbková, Mgr. Učiteľstvo 

vš.vz. 

predmetov 

ANJ 

ANJ, AND,   pedagogický 

zamestnanec s 

druhou 

atestáciou 

7 Anton Horský, Mgr. Učiteľstvo 

vš.vz. 

predmetov 

MAT- FYZ 

MAT,  CHE, RGV, 

GEG,  

pedagogický 

zamestnanec s 

prvou 

atestáciou 

8. 

 

 

.  

Stanislav Šalata, Ing. Učiteľstvo 

vš.vz. 

predmetov 

TSV 

TSV FYZ, CHE, INF,   pedagogický 

zamestnanec 

s druhou 

atestáciou 

9. Mária Horvátová, PaedDr. Učiteľstvo 

vš.vz. 

NBV, SJL TBZ VYV, PVC pedagogický 

zamestnanec s 



predmetov 

SJL-NBV 

prvou 

atestáciou 

10.  Viera Trabalíková, Mgr.  Učiteľstvo 

vš.vz. 

predmetov 

SJL-ETV 

SJL ETV VUM, VYV,, 

TEH 

pedagogický 

zamestnanec 

s druhou 

atestáciou 

11. Gabriela Baláková, Ing.  Učiteľstvo 

vš.vz. 

predmetov 

MAT-INF 

INF, MAT, IFV  pedagogický 

zamestnanec 

s druhou 

atestáciou 

12. Anna Greššová, PaedDr. Učiteľstvo 

vš.vz. 

predmetov 

DEJ – GEG- UJ 

DEJ, RGV, GEG  pedagogický 

zamestnanec s 

prvou 

atestáciou 

13 Anna Dendisová, Mgr. Učiteľstvo 

vš.vz. 

predmetov 

BIO-NJJ 

BIO, SEE, NJJ, 

NJD, TBZ 

VYV, TEH pedagogický 

zamestnanec s 

prvou 

atestáciou 

14.. Helena Dopaterová, Mgr. Učiteľstvo 

vš.vz. 

predmetov 

OBN-PEG 

OBN  pedagogický 

zamestnanec s 

prvou 

atestáciou 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci základnej školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné poţiadavky  na výkon pedagogickej činnosti. 

Vychovávateľka v ŠKD spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné poţiadavky  

na výkon pedagogickej činnosti. 

Všetci pedagogickí zamestnanci materskej  školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné poţiadavky  na výkon pedagogickej činnosti. Vedúci pedagogický zamestnanec 

nespĺňa poţiadavku 1.atestácie, je len poverený do funkcie 

 

Nepedagogickí zamestnanci ZŠ: 1 ekonómka/PAM 

     1 kurič 

     2 upratovačky  



Nepedagogickí zamestnanci MŠ 1 upratovačka/školníčka 

     1 kurič 

Nepedagogickí zamestnanci ŠJ 2 kuchárky 

     1 vedúca školskej jedálne 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo v súlade s plánom kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

Titul, meno, priezvisko Názov vzdelávania Druh vzdelávania 

Mgr. Katarína Frančáková Predatestačné vzdelávanie Atestačné 

Mgr. Ţaneta Hrbková 

Ing. Stanislav Šalata 

Mgr. Viera Trabalíková 

Ţiaci so ŠVVP Overenie profesijných 

kompetencií 

 

Ing. Stanislav Šalata 

Mgr. Viera Trabalíková 

Vykonanie 2. Atestácie  

 

 

Prezentácia školy na verejnosti a výsledky žiakov na predmetových 

olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže Počet 

žiakov 

škol. 

kolo 

Okresné kolo Krajské 

kolo 

Cel

ošt

átn

e 

kol

o 

Medzinárodné 

kolo 

Pedagóg 

Prednes na 

počesť Janka 

Silana 

6 4 

 

   PaedDr. 

A. Kurčinová 

PaedDr. M. 

Horvátová 

Olympiáda 

v Anglickom 

jazyku 

5 1. miesto M. 

Kotúľ 

   Mgr. Ţ 

Hrbková 

Šaliansky 

Maţko 

17 2.miesto 

Lucia 

Juričáková 

   PaedDr. 

A.Kurčinová 

Pytagoriáda 28 2.miesto     Ing. G. 



Gregor Ďobek 

 

Baláková 

 Olympiáda 

v atletike 

4 3. miesto  

Adrián Bohucký 

   Ing. S Šalata 

O erb mesta 

Dolný Kubín 

42 2.miesto 

DDS ÚSMEV 

Ocenenie 

Klaudii 

Babinskej za 

stvárnenie 

postavy 

Alţbetky 

 

účasť  

DDS 

ÚSMEV 

  PaedDr. A. 

Kurčinová 

 

 

 

PaedDr. A. 

Kurčinová 

Hviezdoslavov 

Kubín 

48 2.miesto Rebeka 

Kurčinová 

3.miesto Peter 

Mikuláš 

   PaedDr. A. 

Kurčinová 

Dilongová 

Trstená . 

recitácie 

5      

Gorazdov 

Močenok 

   2. miesto 

DDS 

ÚSMEV 

 PaedDr. A. 

Kurčinová 

 

Aktivity pre verejnosť 

Prezentačné aktivity školy pre verejnosť 

Škola pripravovala a spolupracovala hlavne so zriaďovateľom pri príprave kultúrnych 

podujatí pri rôznych príleţitostiach a sviatkoch, ktorých cieľom bolo posilňovanie 

a upevňovanie rodinných a medziľudských a prosociálnych vzťahov, zachovanie 

a prezentovanie tradičných ľudových zvykov, remesiel v rámci regionálnej kultúry. 

Spolupracovali sme pri príprave: 

Deň dôchodcov 

Vianočná besiedka 

Veľkonočné tvorivé dielne 

Deň matiek 

Stavanie mája 

Aktivity organizované školou 



Cieľom týchto aktivít bolo poskytnúť ţiakom moţnosť, ako zmysluplne tráviť voľný čas, 

zapájať ţiakov do prípravy a organizovanie týchto aktivít. Projekt TALENTÁRIUM je 

projektom, ktorý ponúka účasť aj iných škôl v tejto tanečno-speváckej prezentácii, ktorý 

podporuje a motivuje ţiakov k sebarealizácii, tvorivosti a prirodzenej súťaţivosti s cieľom 

vyuţiť svoje silné stránky. Tieto aktivity sme pripravovali spoločne s rodičmi 

a dobrovoľníkmi. Medzi tieto akcie patrí: 

Talentárium 

Maškarný ples 

Veľkonočné tvorivé dielne 

Medzinárodný deň detí 

Prázdninové školské dvory plné zábavných aktivít a tvorivých dielni 

Aktivity organizované a podporujúce výchovno-vzdelávací  proces: 

Koncert chrámovej hudby  

Sokoliari 

 divadelné predstavenia 

Školské výlety a exkurzie – krásy Hornej Oravy 

Metodické dni slovenského jazyka a literatúry a scénického čítania organizovaný našou 

školou pre učiteľov  

Škola v prírode a lyţiarsky výcvik 

Aktivity spojené s účasťou v projektoch 

 

Projekty  

Projekt  Digiškola – Cieľom projektu je rozvíjať digitálne zručnosti detí. Z tohto projektu sa 

získalo pre deti v MŠ interaktívna tabuľa, projektor, notebook, farebná tlačiareň, školenia pre 

pedagógov 

Projekt E-testovanie – Cieľom projektu je zvyšovanie kvality vzdelávania ţiakov, z tohto 

projektu sa pre ZŠ získal notebook, vzdelávanie učiteľov, testovanie ţiakov 

Projekt Šach na školách – z tohto projektu sa pre MŠ získala 12 kompletných šachových 

súprav. Cieľom je rozvíjať logické myslenie a tvorivosť detí. 



Projekt Zelená škola – v tomto projekte sa škola zapája do aktivít v oblasti environmentálnej 

výchovy, získala odbornú vedenie a konzultácie s odborníkmi zo Slovenska. Tento vzdelávací 

program organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Ţivica pod záštitou 

Ministerstva ţivotného prostredia SR. Úlohou Zelenej školy treba cesta k zmene, ktorá vedie 

k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti a vychádza z priamej a iniciatívnej 

účasti ţiakov a rodičov v procese prípravy a realizácie aktivít programu v škole a komunite. 

Naša škola sa prihlásila v septembri 2014 a môţe získať certifikát "Zelená škola", ktorý platí 

2 roky. 

Projekt Tajný život mesta – cieľom projektu je rozvíjať prírodovednú gramotnosť ţiakov. 

Z projektu sme získali 4 tablety, metodický materiál, mobilnú aplikáciu. 

Projekt TALENTÁRIUM – cieľom projektu je vyhľadávanie a podporovanie ţiackych 

talentov v oblasti spevu a tanca, podnecovanie k tvorivosti a vlastnej sebarealizácii, 

prezentácii sa na verejnosti. 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: ZŠ od 07.03.2016 – 10.03.2016 

Závery: 

Odporúča: a/ zamerať kontrolnú činnosť vedúcich zamestnancov školy na uplatňovanie 

diferencovaných úloh vo vzťahu k rozdielnym vzdelávacím potrebám ţiakov, b/ zamerať 

kontrolnú činnosť vedenia školy na uplatňovanie hodnotenia klasifikáciou. 

     MŠ od 25.04.2016 – 26.04.2016 

Závery: 

Odporúča: a/ zamerať hospitačnú činnosť na diferencovanie činnosti s ohľadom na rozdielne 

výchovno-vzdelávacie potreby a individuálne tempo detí, na vyuţívanie nesprávnych 

odpovedí detí na hľadanie cesty optimálnych riešení a na vyuţívanie digitálnych technológií. 

Materiálno-technické podmienky 

Z hľadiska stavu priestorových a materiálnych podmienok  pre vyučovanie predmetu telesná 

a športová výchova sú podmienky čiastočne vyhovujúce, pretoţe chýba telocvičňa. Škola má 

zriadenú malú telocvičňu, ktorá nevyhovuje poţiadavkám. Výhodou je multifunkčné ihrisko 

v areáli školy. Tento školský rok uţ škola má priestorové a materiálne vybavenie pre 



vyučovanie predmetu Technika, v priestoroch skladu sme zriadili dielňu, ktorú sme vybavili 

stolmi, náradím, stojanovou vŕtačkou, stolárskou hoblicou, stavebnicami,  v areáli školského 

dvora sme obnovili pozemok pre vyučovanie predmetu Svet práce. Zakúpili sme didaktickú 

techniku (notebooky,  interaktívne tabule), učebné pomôcky na vyučovanie fyziky, pracovné 

náradie pre svet práce, edukačný materiál, manipulačné modely, detská literatúra  a mapy pre 

vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra,  anglický jazyk a matematika. Zakúpili sa 

nové školské tabule do 2 tried. 

V materskej škole sme inštalovali interaktívnu tabuľu a tieţ sme zakúpili  didaktické 

pomôcky na rozvíjanie matematických predstáv a komunikačných zručnosti. 

V šk.r. 2016/2017  sme v rámci obnovy priestorov: 

- Revízia  kotolne MŠ s nutnými opravami 

- Zriadenie pracovnej dielne pre vyučovanie predmetu Technika 

- Zakúpenie betónovej dielne na sklad uhlia 

- Zakúpenie kuchynského robota a elektrickej panvice do školskej jedálne 

- Obnovilo sa pieskovisko a dopadová plocha pod preliezkami MŠ 

- Zariadili sme niektoré triedy nábytkom a interaktívnymi tabuľami 

- Pripravili sme projektovú dokumentáciu pre vybudovanie a rozšírenie vstupných 

priestorov. 

-  

 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Správa o hospodárení bola prerokovaná v Rade školy 30.03.2017 – príloha č. 3 

 

Plnenie stanoveného cieľa 

 

Ciele stanovené v ŠkVP sa plnili priebeţne. Monitorovali sme úroveň  kvality výchovno-

vzdelávacej činnosti a jej výsledkov prostredníctvom hospitácií, analýzou výchovno-

vzdelávacích výsledkov z jednotlivých vyučovacích predmetov na zasadnutiach MZ a PK, 

prostredníctvom E-testovania a jeho vyhodnocovania.  

Vytvárať priaznivé podmienky pre prácu so ţiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami - plnené cieľa priebežne: aktívne spolupracujeme s CPPP a P v Námestove, 



spolupracujeme s rodičmi formou konzultácii a vyhodnocovania IVP, získali sme finančné 

prostriedky na osobné náklady pre asistenta učiteľa. 

Nadviazať na doterajší Školský vzdelávací program, ponechať predmety vytvorené školou, 

ako je regionálna výchova, dramatická výchova, environmentálna výchova a tvorba projektov 

a prezentačné zručnosti – splnený cieľ – tieto vyučovacie predmety vytvorené školou sú 

zaradené do učebného plánu školy.  

Prácu MZ a PK posilňovať aj realizáciou metodických dní na našej škole v spolupráci so 

Spoločným úradom Zákamenné – školským úradom – splnený cieľ: zorganizovali sme 

niekoľko metodických dni -  z matematiky sme prezentovali naše skúsenosti s prácou 

a vyuţívaním softvérových programov, inovačných prístupov vo vyučovaní matematiky, 

skúsenosti z návštevy partnerskej školy v Huslenkách  v ČR a Hejného matematiky,  

metodický deň  dramatickej výchovy – ukáţka vyučovacej hodiny, prednáška v Oravskej 

kniţnici s prezentáciou učebných osnov DRA, ukáţky práce s detskou literatúrou a praktické 

ukáţky scénického čítania, metodický deň jazykov – prezentácia vlastných skúsenosti zo 

vzdelávania v zahraničí v rámci projektu Erasmus+ na jednotlivých metodických dňoch 

jazykov. 

Zapájať sa do predmetových olympiád a súťaţí – splnený cieľ: ţiaci sa zapojili takmer do 

všetkých predmetových súťaţí a olympiád, úspechy sme dosiahli  v literárnych súťaţiach, 

umeleckom prednese. 

Realizovať  programy na prevenciu sociálno-patologických javov – splnené: Stretnutie 

s policajným preventistom kpt. Mgr. Šándorom ORPZ DK (Prevencia kriminality a inej 

protispoloč. činnosti mladistvých, Prevencia závislosti. Oboznámenie ţiakov o moţnosti 

ochrany proti kyberšikane. Ponuka moţnosti pomoci pri oznamovaní takýchto udalostí.), 

účasť na akcii Ţivá kniţnica (Podporiť a rozvíjať u mladých ľudí vedomie, ţe medzi nami ţijú 

ľudia s rôznymi ţivot. ťaţkosťami  a ako ich prekonávajú aj pomocou rôznych inštitúcii), 

školská akcia Týţdeň boja proti drogám (Poskytnúť ţiakom rôzne formy zmysluplného 

trávenia voľného času). 

Obnoviť kniţný fond o kvalitnú literatúru, podporovať čitateľské aktivity detí – splnený cieľ: 

z príspevkov Zdruţenia rodičov a projektu Dialóg faktov a fantázie bola doplnená školská 

kniţnica o detskú literatúru. 



Pre naplnenie stanovených výchovno-vzdelávacích  cieľov sa vytvárali priaznivé materiálno-

technické podmienky, umoţnilo sa pedagógom zúčastňovať sa metodických dní, vzdelávania 

v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. 

Pre rodičov a verejnosť sú zriadené konzultačné hodiny, podľa potreby sme viedli konzultácie 

s rodičmi a ţiakmi, riešili sme výchovne problémy, zavádzali opatrenia na zlepšenie správania 

s následnou kontrolou a konzultáciou. 

Jedným z cieľov bolo zvyšovanie kvality čitateľskej gramotnosti vo všetkých vyučovacích 

predmetoch s vytváraním podmienok v edukácii – plnenie cieľa : zapojenie sa do projektu e-

testovanie, vytváranie vlastných testov, vyuţívanie Planéty vedomosti a programu Alf. 

Rozvíjanie tém finančnej gramotnosti  vo všetkých vyučovacích predmetoch – plní sa 

priebeţne, jednotlivé témy finančnej gramotnosti boli zapracované do učebných osnov . 

Pre prípravu ţiakov 9.ročníka na Testovanie – 5/2016 a Testovanie 9/2017  boli posilnené 

vyučovacie hodiny SJL a MAT o 1 hodinu zamerané na cvičenia z týchto predmetov. 

Bol zrealizovaný plavecký výcvik, lyţiarsky výcvik, plánované exkurzie a výlety, okrem 

exkurzie na rašelinisko a náučný chodník a výletu pre 7., 8., a 9.ročník. 

Záujmová  činnosť prebiehala pravidelne a podľa plánu práce záujmových útvarov. 

Kontrolná činnosť riaditeľky školy a ňou poverenými zamestnancami bola v súlade s plánom 

kontrolnej činnosti školy na jednotlivých útvaroch školy. 

Bola zabezpečená kvalifikovanosť vyučovania jednotlivých predmetov vzhľadom na    

moţnosti . 

Získať finančné prostriedky od sponzorov, z grantov a prostriedkov z EÚ – splnený cieľ: 

zrealizovali sme projekty uvedené v časti PROJEKTY. 

 

Podľa potreby zakúpiť moderné učebné pomôcky - Splnené – na základe opatrení zo 

zasadnutí MZ a PK boli zakúpené učebné pomôcky a didaktická technika. 

 

Nadviazať na projekt BABHUS a Erasmus + a dobudovať areál školského dvora základnej 

školy a materskej školy, lavičky, zeleň, chodníky - Čiastočne splnené – obnovil sa len areál 

materskej školy. 

 



V spolupráci so zriaďovateľom hľadať moţnosti skvalitnenia podmienok práce v materskej 

škole a školskej jedálni - Splnené – zrekonštruovali sa priestory školskej jedálni 

a v niektorých častiach materskej školy. 

 

Nadviazať na doterajšiu dobrú spoluprácu s rodičmi pri organizovaní školských podujatí - 

Splnené – rodičia aj naďalej organizujú mimoškolské akcie a pravidelne sa stretávajú na 

svojich zasadnutiach. 

 

Spolupracovať na kultúrnom a spoločenskom ţivote v obci a regióne, zaangaţovať ţiakov, 

učiteľov a rodičov - Splnené – príprava programu ku Dňu matiek a ku Dňu dôchodcov, 

stavanie mája, 

Ponúkať rodičom a deťom program počas letných prázdnin - Splnené – prvý júlový týţdeň              

sa realizovali prázdninové školské dvory. 

Informovať verejnosť o ţivote školy v médiách a prostredníctvom web stránky – Plnia sa 

priebežne. 

Naďalej pokračovať v projekte Comenius, BABHUS, sledovať výzvy a grantové programy - 

Splnené – projekt Comenius aj Erasmus + sa realizoval, so školou v Huslenkách sme 

realizovali projekt cezhraničnej spolupráce Dialóg faktov a fantázie.. 

Pokračovať v projekte TALENTÁRIUM, ktorý uţ získal regionálnu pôsobnosť a je 

prezentáciou detí našej školy  a škôl z regiónu Hornej Oravy - Splnené – zrealizovaný 

v novembri 2016 

Podporovať a naďalej rozvíjať detské talenty v oblastí detskej dramatickej tvorivosti 

a umeleckého prednesu, kde deti doteraz dosahujú úspechy na celoštátnej úrovni - Splnené – 

realizované formou záujmovej činnosti. 

Podporovať doterajšie záujmové útvary a hľadať ich nové moţnosti, osloviť rodičov a iné 

inštitúcie – Splnené. 

Poskytnúť  priestory na našej škole pre ZUŠ – Splnené. 

Úspechy a nedostatky 

- Škola dosahuje výborné výsledky v recitačných, jazykových a matematických 

súťaţiach. Práca v projektoch je pre školu veľkým prínosom nielen po materiálnej 



stránke, ale je prínosom pri rozvíjaní kľúčových  kompetencii ţiakov v rôznych 

vzdelávacích oblastiach. 

- Škola sa zapája do predmetových súťaţí a olympiád, je však potrebné zapojiť sa aj do 

biologickej olympiády, technickej olympiády, fyzikálnej olympiády. 

- Je potrebné odstrániť opatrenia z kontrol. 

- Ţiaci dosahujú slabé výsledky v čitateľskej gramotnosti, preto je potrebné prijať 

opatrenia na zlepšenie tejto úrovne (na základe analýz z MZ a PK, Testovanie – 9) 

- Škola dosahuje dobré výsledky v realizácií projektov. 

- Nie sú vytvorené vhodné podmienky pre rozvíjanie športových aktivít, škole chýba 

telocvičňa.  

- Je tieţ potrebné zlepšiť materiálno – technické vybavenie školy (interaktívne tabule). 

Uplatnenie žiakov 

Na štúdium na stredné školy boli prijatí všetci ţiaci, 100% úspešnosť 

 

Psychohygienické podmienky vzdelávania 

Organizácia a štruktúra vyučovacích hodín 

Vyučovanie v škole sa začína o 7:30 hod. Pre ţiakov, ktorí prichádzajú do školy po prvej 

vyučovacej hodine sa vyučovanie začína o 8:20 hodine. Rozvrh hodín nie je moţné zostaviť 

tak, aby všetci ţiaci mohli vyučovanie začínať prvou vyučovacou hodinou, pretoţe sa na 

hodinách telesnej a športovej výchovy spájajú do skupín ţiaci dvoch ročníkov. 

Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je 

zverejnený v kaţdej triede príslušného ročníka. 

Ţiaci a ostatní zamestnanci školy sa riadia platným školským poriadkom. 

Voľnočasové aktivity 

Voľnočasové aktivity sa v našej škole realizujú v súlade s plánom práce školy v spolupráci 

s vyučujúcimi. Väčšinou sa realizujú formou záujmových útvarov. Ţiaci pracovali  v týchto 

záujmových útvaroch: 

Turistický 



futbalový 

Hasičský 

Varenie – stolovanie 

Hudobno – dramatický 

Športové hry 

Tenisový 

Cyklo – turistický  

 

Spolupráca rodiny a školy 

 

Spolupráca školy s rodičmi sa uskutočňuje na niekoľkých úrovniach: 

Aktivity zamerané na oblasť komunikácie s rodičmi – pre rodičov sú zriadené konzultačné 

hodiny kaţdý pondelok v čase do 15:00hod., rodičia sa môţu informovať o priebeţných 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch ţiakov na pravidelných rodičovských zdruţeniach, 

o ţivote školy sa môţu informovať prostredníctvom web stránky školy, pri riešení 

výchovných problémov sú prizývaní na konzultácie a pohovor spolu so ţiakom. 

Aktivity súvisiace so zapojením rodičov do života školy - Rodičia pracujú v Zdruţení 

rodičov, kde aktívne organizujú akcie pre ţiakov a rodičov (MDD, Oslavy Sv. Mikuláša, 

maškarný ples a pod.), rodičia tieţ formou dobrovoľníckej činnosti spolupracujú pri 

organizovaní výletov, exkurzií a kurzov, realizujú  pre ţiakov tvorivé dielne a zúčastňujú sa 

na mimoškolských aktivitách. Rodičom škola ponúka moţnosť viesť záujmový útvar. 

Ponuka služieb a poradenstva prostredníctvom výchovného poradcu – škola ponúka 

rodičom poradenstvo v oblasti starostlivosti a spolupráce s CPPPaP v Námestove pre ţiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poradenstvo v oblasti profesijnej 

orientácie ţiakov, riešenie problémov so šikanovaním a inými problémami v oblasti sociálno-

patologických javov.  

Škola umoţnila rodičom a ich deťom navštevovať ZUŠ v priestoroch školy pre tanečný,  

výtvarný a hudobný odbor. Získané finančné prostriedky boli pouţité na podporu výchovy 

a vzdelávania ţiakov. 



Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupráca školy s verejnosťou je aktívna. Škola sa podieľa na kultúrnom 

a spoločenskom ţivote nielen na miestnej, ale aj regionálnej a širšej úrovni. Škola 

spolupracuje s Obecným úradom, s obecným športovým klubom v Babíne, kniţnicou 

v Dolnom Kubíne, s CPPP a P v Námestove, s rôznymi inštitúciami, ktoré sú oslovené školou 

na podporu edukačných aktivít, Policajným zborom, Štátnym pedagogickým ústavom, ZUŠ 

Jánoš. 

 

Záver 

Vypracovala PaedDr. Anna Kurčinová 

V Babíne 28.08.2017.2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade:  28.08.2017 

Vyjadrenie Rady školy 

Prerokované: 14.09.2017 

 

Schválenie zriaďovateľom školy: prerokované:  

 

 


