
 
 

               Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach  

za rok 2016/2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

             Mgr. Alena Miklušáková  

riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica 83 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Krušetnica 83  

za rok 2016/2017. 

 
 

Obsah 

 

1 Základné údaje o škole ............................................................................................................... 5 

a. Základné identifikačné údaje ........................................................................................................ 5 

b. Vedúci zamestnanci školy ............................................................................................................ 5 

c. Rada školy ..................................................................................................................................... 5 

d. Poradné orgány školy .................................................................................................................... 6 

2 Základné údaje o žiakov ............................................................................................................. 7 

a. Údaje o počte žiakov .................................................................................................................. 7 

b. Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch ........................................................................... 8 

c. Klasifikácia tried ........................................................................................................................ 8 

d. Prospech žiakov .......................................................................................................................... 9 

e. Dochádzka žiakov .................................................................................................................... 10 

f. Výsledky externých meraní ...................................................................................................... 11 

g. Učebné plány ............................................................................................................................ 14 

h. Rozširujúce hodiny ................................................................................................................... 16 

i. Štruktúra tried ........................................................................................................................... 16 

3 Zamestnanci .............................................................................................................................. 17 

a. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov ....................................................................... 17 

b. Vzdelávanie zamestnancov ...................................................................................................... 17 

4 Aktivity školy ............................................................................................................................. 17 

5 Aktivity podľa oblastí zamerania ............................................................................................ 17 

6 Prehľad výsledkov v súťažiach a olympiádach...................................................................... 25 

7 Aktivity a prezentácia na verejnosti ........................................................................................ 27 

8 Projekty ...................................................................................................................................... 27 

9 Výsledky inšpekčnej činnosti ................................................................................................... 27 

10 Materiálno-technické podmienky ............................................................................................ 28 

11 Finančné a hmotné zabezpečenie ............................................................................................. 28 

12 Plnenie stanoveného cieľa ........................................................................................................ 30 

13 Úspech a nedostatky ................................................................................................................. 30 

14 Psychohygienické podmienky .................................................................................................. 31 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Krušetnica 83  

za rok 2016/2017. 

a) Voľnočasové aktivity................................................................................................................ 31 

b) Spolupráca rodiny a školy ........................................................................................................ 32 

c) Spolupráca školy a verejnosti ................................................................................................... 33 

15 Záver .......................................................................................................................................... 33 

Vyjadrenie rady školy ...................................................................................................................... 34 

Schválenie zriaďovateľom školy ..................................................................................................... 35 

 

  



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Krušetnica 83  

za rok 2016/2017. 

Východiská a podklady 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Krušetnica 

83 za rok 2016/2017 je vypracovaná v zmysle a podľa podkladov: 

 Vyhlášky MŠVVaŠ SR zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, 

 Metodického usmernenia MŠVVaŠ č. 10/ 2006 k Vyhláške MŠVVaŠ SR 9/ 2006, 

 Koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Krušetnica 83, 

 školského vzdelávacieho programu, inovovaného školského vzdelávacieho programu,  

 mesačných plánov práce na šk. rok 2016/ 2017, 

 vyhodnocovacích správ jednotlivých predmetových komisií a metodického združenia 

základnej školy, koordinátora drogovej prevencie, informatizácie, výchovného poradcu, koordinátora 

k manželstvu a rodičovstvu, správ účelových cvičení a didaktických hier. 
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1 Základné údaje o škole 

a. Základné identifikačné údaje 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 

Adresa školy:  Krušetnica 83, 029 54 

Telefón:  043/ 55 72 225             E-mail: zskrusetnica@orava.sk  

WWW stránka:  http://zskrusetnica.edupage.org/ 

Zriaďovateľ: Obec Krušetnica 

 

b. Vedúci zamestnanci školy 

 riaditeľka školy:   Mgr. Alena Miklušáková   

zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Sylvia Rusnáková  

vedúca školskej jedálne:  Alena Špigútová 

 

c. Rada školy 

 predsedkyňa RŠ:   Mgr. Danka Jančová 

pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Žofia Krasničanová 

     Mgr. Silvia Dorušáková 

zástupcovia rodičov:  Bc. Alžbeta Pátereková 

     Mgr. Daniela Jurigová 

     Ľubomír Špagla 

Daniel Dopater 

zástupca zriaďovateľa:  Bc. Zlatka Beganová 

iní:     Stanislav Florek 

      

 

mailto:zskrusetnica@orava.sk
http://zskrusetnica.edupage.org/
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d. Poradné orgány školy 

Práca metodických orgánov prebiehala podľa plánov metodických komisií a metodického 

združenia. Metodické orgány zasadali pravidelne, podľa schváleného plánu, prípadne mimoriadne, 

kedy sa prejednávali náhle vzniknuté problémy. Kontrolnú činnosť vykonávalo vedenie školy 

pravidelne na zasadnutiach jednotlivých komisií a metodického združenia. Metodické orgány pracovali 

v nasledovných sekciách: 

 metodické združenie pre 1. stupeň – vedúca: Mgr. Magdaléna Florková; zastúpené všetky 

vyučovacie predmety primárneho vzdelávania, 

 predmetová komisia – prírodovedné zameranie – vedúca: Mgr. Anna Brčáková; zastúpené 

predmety prírodovedného zamerania nižšieho sekundárneho vzdelávania, 

 predmetová komisia – humanitné zameranie – vedúca: Mgr. Alena Košutová; zastúpené 

predmety humanitného zamerania nižšieho sekundárneho vzdelávania, 

 gremiálna rada – prerokúva aktuálne a rozhodujúce otázky celkovej činnosti školy.  
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2 Základné údaje o žiakov 

a. Údaje o počte žiakov 

K 15. septembru 2016 našu základnú školu navštevovalo 181 žiakov, 96 chlapcov a 85 dievčat. 

Na 1. stupni sa vyučovalo 50 žiakov, dievčat i chlapcov bolo po 25. Na 2. stupni 131, chlapcov 71, 

dievčat 60. V priemere na jednu triedu 18,1 žiaka. Počas školského roka pribudla jedna žiačka v 5. 

ročníku. 

V siedmom ročníku sme žiakov mali rozdelených do dvoch tried, v ostatných sa vyučovali žiaci len po 

jednej triede. 

Počty žiakov jednotlivých triedach prehľadne zobrazuje nasledovná tabuľka. 

trie

da 
1.tr. 2.tr. 3.tr. 4.tr. 1-4 5.tr. 6.A 7.A 7.B 8.A 9.A 5-9. 

spol

u 

poč 10 15 12 13 50 
23+

1 
28 14 15 28 23 

131

+1 

181

+1 

CH 5 10 4 6 25 12 15 8 10 14 12 71  

D 5 5 8 7 25 
11+

1 
13 6 5 14 11 

60+

1 
85 

int    1 1 4 5  1 1 2 13 14 

V školskom roku sa vzdelávalo na 1. a 2. stupni 14 žiakov s rôznym druhom postihnutia 

(poruchy učenia, správania, pozornosti, ľahký mentálny postih, telesný postih, zrakový postih). Škola 

im v rámci svojich možností poskytovala kompenzačné pomôcky, zabezpečila pedagogických 

asistentov.   

V šk. roku 2016/ 2017 sme oddelenie školského klubu neotvorili pre nízky záujem zo strany 

rodičov. Pri zisťovaní záujmu o školský klub sa vrátilo len 10 návratiek s kladným vyjadrením. 

Prevádzkovať oddelenie ŠKD pri takomto počte detí je i neekonomické. Ak sa v budúcnosti zvýši 

záujem o školský klub, vyhovieme žiadosti rodičov a oddelenie školského klubu bude otvorené. 

V prvom ročníku  sa vyučovalo 10 žiakov, ani jedno dieťa nemalo na žiadosť rodičov odloženú 

školskú dochádzku. Na ďalší školský rok (2017/ 2018) bolo zapísaných 7 detí do 1. ročníka. 
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b. Úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch 

Deviatky ročník úspešne ukončilo 23 žiakov. Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy v prvom 

alebo v druhom kole. 1 žiačka ôsmeho ročníka bola prijatá na bilingválne gymnázium. V nižšom 

ročníku ani jeden žiak neukončil školskú dochádzku. Nižšie uvedená tabuľka uvádza rozmiestnenie 

žiakov na stredné školy, aj v rámci regiónov. 

škola 
Počet rozmiestnených žiakov Spolu 

5r. 6.r. 7r. 8r. 9r.  

Gymnáziá    1 2 3 

8- ročné gymnáziá     - - 

SOU 4-ročné     14 14 

SOU 3-ročné     7 7 

konzervatórium     - - 

Spolu    1 23 24 

Žiaci rozmiestnení v okrese 

Námestovo     9 9 

Tvrdošín    1 8 9 

Dolný Kubín     2 2 

mimo regiónu     4 4 

 

c. Klasifikácia tried 

Žiaci boli počas školského roka hodnotení na 2 hodnotiacich ( štvrťrok a ¾-rok) pedagogických 

radách. Klasifikovaní boli na polročnej a koncoročnej pedagogickej rade. Pedagogické rady sa konali 

každý štvrťrok, pravidelne, podľa plánu pedagogických rád. 

Za školský rok 2015/ 2016 bola udelené 3 znížené známky zo správania v 7. a 8. ročníku na 2. 

stupeň za hrubé porušovanie školského poriadku. Boli udelené 2 pokarhania riaditeľom školy za 

neslušné, drzé správanie voči vyučujúcim, spolužiakom, za svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny. 

Oproti tomu bolo žiakom udelených 47 pochvál triednym učiteľom za pomoc vyučujúcim, 

vzorné správanie, pomoc spolužiakom a 2 pochvaly riaditeľom školy za vzornú reprezentáciu školy 

v súťažiach, výborný prospech počas školského roka, za vzornú dochádzku (0 vymeškaných hodín 

počas školského roka). 
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d. Prospech žiakov 

V záverečnej klasifikácii úspešne neobstáli všetci žiaci. Na klasifikačnej porade za 2. polrok 

bol 1 žiak klasifikovaný známkou nedostatočný. Robil opravnú skúšku, ktorú úspešne zložil. Do 

vyššieho ročníka teda postúpili všetci žiaci.   

Prospech – priemer – v jednotlivých predmetov – primárne vzdelávanie 

Trieda/  1.tr. 2.tr. 3.tr. 4.tr. 

predmet 1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 

SJ 1,00 1,00 1,33 1,33 1,17 1,17 1,74 1,74 

MAT 1,00 1,00 1,13 1,17 1,50 1,17 1,589 1,84 

VLA - - - - 1,17 1,08 1,69 1,71 

PRÍ 1,00 1,00 1,20 1,13 1,17 1,00 1,32 1,54 

ANJ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 1,17 1,41 1,59 

Za 

triedu 
1,00 1,13 1,17 1,15 1,23 1,12 1,61 1,69 

 

Prospech – priemer – v jednotlivých predmetov – nižšie stredné vzdelávanie 

Trieda  5.A 6.A 7.A 7.B 

predmet 1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 

SJL 1,87 1,79 1,89 2,00 2,14 2 2,40 2,33 

ANJ 1,30 1,50 1,74 1,96 1,93 2,14 2,04 2,36 

RUJ ---- ---- ---- ---- 1,62 2,48 2,50 2,71 

DEJ 1,65 1,54 1,71 1,75 1,93 2,14 2,53 2,20 

BIO 1,78 1,67 1,61 1,71 1,93 1,79 2 2,07 

MAT 1,70 1,88 2,36 2,50 2,86 2,43 2,60 2,47 

FYZ ---- ---- 2,00 2,19 2,29 2,29 2,47 2,40 

CHE ---- ---- ---- ---- 2,14 2,14 2,43 2,29 

GEG 1,39 1,58 2,21 1,68 2,07 1,93 2,47 2,33 

trieda 1,62 1,66 1,93 1,97 2,10 2,15 2,38 2,35 
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Trieda 8.A. 9.A Spolu za 5. – 9. roč  

predmet 1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 

SJ 2,50 2,46 2,48 2,35 2,21 2,16 

AJ 2,71 2,57 2,70 2,65 2,07 2,14 

RJ 2,93 2,85 2,74 2,48 2,45 2,63 

DEJ 2,57 2,39 2,09 1,70 2,08 1,95 

BIO 2,61 2,0 1,91 1,91 1,97 1,86 

MAT 2,32 2,36 2,17 2,39 2,34 2,34 

FYZ 2,68 2,61 2,43 2,26 2,38 2,35 

CHE 2,70 2,79 2,61 2,35 2,43 2,39 

GEG 2,25 2,25 2 1,57 2,07 1,89 

trieda 2,59 2,48 2,35 2,18 2,12 2,13 

 

Tradične lepšie priemery známok boli na 1. stupni ako na druhom, čo je však pochopiteľné: 

rozsah učiva sa každým ročníkom zvyšuje, nároky na prácu žiaka stúpajú. 53 žiakov na konci školského 

roka malo samé jednotky (38 na 1. stupni a 15 na druhom). 90 žiakov školy prospelo s vyznamenaním, 

43 žiakov dosiahlo PVD, 48 žiakov prospelo. 

e. Dochádzka žiakov 

V šk. roku 2016/ 2017 sme pokračovali v používaní elektronickej triednej knihy, preto aj 

dochádzka bola evidovaná elektronicky. Dochádzka žiakov sa oproti minulému školskému roku 

zlepšila – v parametri: celkový počet vymeškaných hodín: 11 196 hodín. No dochádzka žiakov do 

školy sa zhoršila v ukazovateli: priemer na jedného žiaka. Priemerne na 1 žiaka bolo vymeškaných 

561,68 vyučovacích hodín, čo je zhoršenie o viac ako 6 hodín na žiaka. To predstavuje 1 vyučovací 

deň. Za celý školský rok boli len 2  neospravedlnené vyučovacie hodiny, a to v ôsmom ročníku. To 

prestavuje výrazné zníženie počtu neospravedlnených hodín (o 7 hodín). Aj v tomto zlepšení vidíme 

účelnosť elektronickej triednej knihy, pretože rodičia môžu svoje dieťa ospravedlniť i elektronicky. 

trieda počet 

ž. 

Vymeškané celý 

šk. rok/ na 1 ž. 

Vymeškané 

1.polrok 

Z toho 

neospravedl. 

Vymeškané 

2.polrok 

Z toho 

neospravedl. 

1.A 10 328/32,8 201 0 0 127 0  

2.A 15 560/37,33 309 0 0 251 0  

3.A 12 567/47,25 307 0 0 260 0  
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4.A 13 763/58,69 384 0 0 379 0  

spolu  

1.- 4. 

50 2218/44,02 1206 0 0 1017 0  

 

Ako v prospechu, aj v dochádzke lepšie výsledky dosahujú žiaci primárneho vzdelávania. 

Najviac vymeškaných hodín pravidelne každý školský rok býva v deviatom ročníku, ale ani ôsmaci 

v ničom nezaostávali za deviatakmi. Tieto dve triedy výrazne zhoršili dochádzku žiakov.. 

trieda počet 

ž. 

Vymeškané celý 

šk. rok/ na 1 ž. 

Vymeškané 

1.polrok 

Z toho 

neospravedl. 

Vymeškané 

2.polrok 

Z toho 

neospravedl. 

5.A 24 1203/50,13 524 531 0 672 0  

6.A 28 1796/64,14 865 855 0 941 0  

7.A       14 680/48,58 433 307 0 373 0  

7.B 15 1191/79,4 565 592 0 599 0  

8.A 28 2010/71,79 953 962 2 1048 0  

9.A 23 2098/91,21 965 1197 0 901 0  

         

spolu  

5.-9. 
132 8978/67,54 4444 2 

0,09

% 
8978 0 0 

spolu  

1.-9. 
182 11 196/61,68 5650/31,22 2 

0,03

% 
6903/37,92 0 0 

 

f. Výsledky externých meraní 

Počas školského roka prebehlo viacero externých meraní: 

 Testovanie 5 – november 2016 

 celoslovenské Testovanie 9 – apríl 2017 

 KOMPARO – pre žiakov 4. a 9. ročníka. 
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Výsledky Testovania5 2016 

Testovania 5 sa zúčastnilo všetkých 23 žiakov. Náhradný termín nebol stanovený.  V oboch 

testovaných predmetoch sme dosiahli lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer.  

 body 

škola 

priemerná 

úspešnosť 
 body SR 

priemerná 

úspešnosť 

SR 

porovnanie 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
19,2 64,1 18,9 63,1 +1,00 

Matematika 19,2 63,9 18,7 62,3 +1,6 

 

V matematike 2 žiaci dosiahli viac ako 90% úspešnosť, v slovenskom jazyku 1 žiačka dosiahla viac 

ako 90%. 2 žiaci v matematike dosiahli menej ako 30%, v slovenskom jazyku 1 žiak (začlenený). 

Výsledky  Testovania9-2017 

Testovania 9 v papierovej forme sa zúčastnilo 23 žiakov. Všetci žiaci boli testovaní v riadnom 

termíne.   

 body 

škola 

priemerná 

úspešnosť 
 body SR 

priemerná 

úspešnosť 

SR 

porovnanie 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
14,9 59,7 15,3 62,6 -1,5 

Matematika 9,2 45,9 11,3 52,8 -10,5 

 

Len jeden žiak získal z matematiky viac ako 90%, v slovenskom jazyku ani jeden.  Oproti tomu menej 

ako 30% úspešnosť mali 4 žiaci v matematike a 1 žiak zo slovenského jazyka. 

Oproti posledným rokom nastalo výrazné zhoršenie výsledkov v predmete matematika, hoci polročná 

klasifikácia nebola taká neúspešná ako výsledky testovania. Je potrebné sa zamyslieť  nad prípravou 

na testovanie alebo systémom hodnotenia v predmete matematika. Pretože polročné známky boli oveľa 

lepšie ako dosiahnuté výsledky v testovaní. 

Deviataci porovnateľne slabé výsledky dosiahli aj v „cvičnom testovaní“, ktoré sme im objednali 

u firmy EXAM, ktorá má dlhoročné skúsenosti s testovaním. Už z výsledkov testovania v v novembri 

2016 sa dalo tušiť, že Testovanie 9-2017 nemusí dopadnúť pozitívne. Aj keď priemerná úspešnosť je 
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pomerne dobrá, len 9,8% škôl v rámci SR dosiahlo slabšie výsledky v matematike a 19,1% 

v slovenskom jazyku.  

 body 

škola 

priemerná 

úspešnosť 
 body SR 

priemerná 

úspešnosť SR 
porovnanie 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
 53,6  59,9 -6,3 

Matematika  44,8  59,7 -14,9 

Z uvedených zistení predmetová komisia musí vyvodiť patričné závery a opatrenia, ktoré by viedli 

k zlepšeniu výsledkov v celoštátnych meraniach. 

V rámci vnútroškolskej kontroly aj naši štvrtáci boli testovaní firmou EXAM – testovanie 

KOMPARO. Testovanie sa uskutočnilo 5. mája 2017. Testovaním sme sledovali 2 ciele –objektívnym 

meraním zistiť úroveň vedomostí na konci primárneho vzdelávania a pripraviť žiakov na Testovanie 

5-2017, ktoré ich čaká v piatej triede. 

 priemerná 

úspešnosť 

priemerná 

úspešnosť SR 
porovnanie percentil 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
55,2% 54,5% +0,7% 53,0% 

Matematika 58,8 % 61,9% -3,1% 39,8% 

Prírodoveda 60,8% 55,1% +5,7% 70,1% 

Vlastiveda 77,5% 64,6% +12,9 91,2% 

Všeobecné študijné 

predpoklady 
60,4% 61,0% -0,6% 47,4% 

V predmete vlastiveda sme patrili medzi 10% najúspešnejších škôl Slovenska, v predmete prírodoveda 

zase medzi 25% najúspešnejších škôl SR. 

V matematike ani slovenskom jazyku, ani v prírodovede nikto nedosiahol 100%, 3 žiaci vo vlastivede 

dosiahli plný počet a 1 žiak v časti všeobecné študijné predpoklady. 2 žiaci v matematike dosiahli viac 

ako 90%, vo vlastivede 1 žiak. Najslabší výsledok v matematike bol 14,7%, všeobecné študijné 

predpoklady 35%, slovenský jazyk 20%, prírodoveda 340%, vlastiveda 50%. 

V „cvičnom“ testovaní vidíme prínos pre žiakov, preto v ňom budeme i v nasledujúcich rokoch 

pokračovať. 
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g. Učebné plány 

Rámcový učebný plán 2016/2017 pre primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet/ročník 

počet hodín spolu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 
SPOL. ŠVP ŠkVP 

  
10ž. 15ž 12ž. 13ž. 50ž.   

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
9 8 7 7 31 31 0 

Prvý cudzí jazyk 0+1 0+1 3 3 8 6 2 

Človek a 

príroda 

Prvouka 1 2   3 3 0 

Prírodoveda - - 1 2 3 3 0 

Človek a 

spoločnosť 
Vlastiveda - - 1 2 3 3 0 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova / 

Náboženská vých. 
1 1 1 1 4 4 0 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 4 4 16 16 0 

Informatická v./ 

Informatika 
- - 1 1 2 2 0 

Človek a svet 

práce 
Pracovné vyuč. - - 1 1 2 2 0 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 6 0 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 4 0 

Dramatická vých. - 0+1 0+1  2 0 2 

Zdravie a 

pohyb 
Telesná výchova - - 2+1 2+1 6 4 2 

 
Telesná a športová 

výchova 
2+1 2+1 - - 6 4 2 

SPOLU: 
  

22 23 25 26 96 88 8 

 disponibilné 
2 3 2 1    
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Rámcový učebný plán 2016/2017 pre nižšie stredné vzdelávanie 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ 

ročník 
5.A 6.A 

7.A 

7.B 
8.A 9.A  Spolu ŠVP ŠkVP 

  
24ž. 28ž. 14/15ž 28ž. 23ž. 132ž.   

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský j. a 

literatúra 
5 5 4+1 5 5 25 24 1 

Prvý cudzí jazyk 3+1 3 3 3 3 16 15 1 

Druhý cudzí 

jazyk 
- - 0+1 0+1 0+2 4 0 4 

Človek a 

príroda 

Biológia 2 1+1 2 1 1 8 7 1 

Fyzika - 2 1 2 1 6 6 0 

Chémia - - 2 2 1 5 5 0 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1+1 1+1 1 1 2 8 6 2 

Geografia 2 1 1+1 1 1 7 6 1 

Občianska náuka - 1 1 1 1 4 4 0 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova / 

Náboženská 

výchova 

1 1 1   1 1 5 5 0 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4 4+1 4 4+1 5 23 21 2 

Informatika 1 1 1 1 0+1 5 4 1 

Svet práce  - 1 - - 1 1 0 

Technika 1 1 - 1 1 4 4 0 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 1 - 4 4 0 

Výchova umením - - - - 1 1 1 0 

Hudobná výchova 1 1 1 1 - 4 4 0 

Zdravie 

a pohyb 

Telesná 

a športová 

výchova 

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 15 10 5 

 
Ekologická 

výchova 
    0+1 1 0 1 

SPOLU:  27 29 30 30 30 146 127 19 

 disponibilné 3 4 4 3 5    
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h. Rozširujúce hodiny 

Roč. 
Predmet / 

Počet h. 

Predmet / 

Počet h. 

Predmet / 

Počet h. 

Predmet / 

Počet h. 

Predmet / 

Počet h. 

Predmet / 

Počet h. 

Predmet / 

Počet h. 

Predmet / 

Počet h. 
Spolu 

1.roč. ANJ 1 TŠV 1     2 

2. roč. ANJ 1 TŠV 1 DRA 1   3 

3. roč. DRA 1 TŠV 1     2 

4.roč. TŠV 1       1 

5.roč. 1AJ 1 DEJ 1 TŠV 1   3 

6.roč. BIO 1 DEJ 1 MAT 1 TŠV 1 4 

7. roč. SJL 1 GEG 1 2RJ 1 TŠV 1 4 

8. roč. 2RJ 1 MAT 1 TŠV 1   3 

9. roč. 2RJ 2 IFV 1 TŠV 1 EKO 1 5 

 

Do 1. ročníka i 2. ročníka sme zaradili do učebného plánu anglický jazyk v rozsahu 1 hodina 

týždenne, ktoré majú slúžiť žiakom na zoznámenie sa s cudzím jazykom a nenásilnou, hravou formou 

začať budovať vzťah žiakov k štúdiu cudzích jazykov. 

Disponibilné hodiny sme použili na posilnenie jednotlivých vyučujúcich predmetov v rámci zamerania 

a možností školy. V 2. a. 3. ročníku sme zaradili nový predmet – dramatická výchova. Cieľom tohto 

rozhodnutia bolo posilniť vzájomnú spoluprácu žiakov, vystupovanie na verejnosti, budovanie 

zdravého sebavedomia a v neposlednom rade rozvoj pohybových a jazykových zručností. V 9. ročníku 

sme do učebného plánu zaradili ekologickú výchovu, ktorej cieľom je posilniť environmentálne 

povedomie žiakov. 

i. Štruktúra tried 

V školskom roku 2016/ 2017 sa našich 182 žiakov vyučovalo v desiatich triedach. Jedna trieda sa 

vyučovala v čiastočne nevyhovujúcich podmienkach – 7.A v jazykovej učebni. V 7. triede bol nižší 

počet žiakov (14) ako stanovuje školský zákon, taktiež aj v 1. (10 žiakov) a 3. ročníku (12 žiakov). 

Nižší počet žiakov bol určený zriaďovateľom školy. Nultý ročník ani špeciálnu triedu sme nezriadili. 
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3 Zamestnanci 

Počas školského roka pracovalo v škole 12 učiteľov na plný úväzok, 2 učitelia na skrátený, 3 

pedagogické asistentky učiteľa. 3 p. učiteľky boli na materskej či rodičovskej dovolenke. V škole 

pracovali 4 nepedagogickí pracovníci. V materskej škole pracovali 2 učiteľky a 1 upratovačka/ 

školníčka. V školskej jedálni 1 vedúca ŠJ a 2 kuchárky.  

a. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovanosť v materskej škole bola 100 %-ná, taktiež v základnej škole. Asistentky učiteľa 

tiež spĺňali kvalifikačné predpoklady. Všetky predmety  primárneho vzdelávania boli vyučované 

odborne. Horšie to už bolo s odbornosťou vyučovania na druhom stupni. Na škole chýba už niekoľko 

rokov učiteľ telesnej a športovej výchovy pre nižšie sekundárne vzdelávanie, taktiež sme nenašli 

náhradu za učiteľku chémie, hudobnej výchovy, slovenského jazyka, geografie, ktoré sú na materskej 

alebo rodičovskej dovolenke.  

b. Vzdelávanie zamestnancov 

Pedagógovia školy počas šk. roka absolvovali rôzne školenia organizované rôznymi vzdelávacími 

inštitúciami, najčastejšie okresnými metodickými orgánmi. 2 p. učiteľky sú účastníčkami rozširujúceho 

vzdelávania (TŠV A ANJ). 

4 Aktivity školy 

Pedagógovia školy pripravili počas školského roka množstvo akcií, ktoré sa organizovali v rámci 

vyučovania i v poobedňajších hodinách. Žiaci sa ich mohli zúčastniť osobne alebo korešpondenčne, 

prostredníctvom internetu. 

a) Aktivity podľa oblastí zamerania 

Aktivity výchovného poradcu 

Činnosť výchovného poradcu sa zameriavala: 

 na oblasť voľby povolania. Na Burze informácií stredných škôl, ktorá sa uskutočnila 

v Námestove – stredné školy prezentovali svoje odbory, žiaci mali možnosť sa opýtať na konkrétne 

otázky, o ktoré mali záujem. Každá zúčastnená stredná škola mala svoje propagačné letáky, na ktorých 

bola opísaná stredná škola, jej odbory aj podmienky prijatia.  

Žiaci 8. ročníka písali testy profesijnej orientácie – realizovali pracovníčky CPPPaP z Námestova, 

ktoré konkrétne v jesennom období rozoberú so zákonnými zástupcami, poukážu na možnosti ďalšieho 
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štúdia žiakov na stredných školách, pomôžu sa im zorientovať pri výbere vhodnej strednej školy. Na 

stretnutiach s pracovníkmi SŠ, ktorí navštevovali našu školu, žiaci získavali aktuálne informácie 

o štúdiu prostredníctvom besied, individuálnych pohovorov a propagačných materiálov. 

 spoluprácu s inými inštitúciami – CŠPP, CPPPaP. CŠPP spolupracovali so žiakmi, navštevovali 

ZŠ a postupne pracovali s konkrétnymi žiakmi, ktorí potrebujú pomoc daného zariadenia. Naši žiaci 

sa zúčastnili aj preventívnych programov organizovaných CPPPaP Námestovo ( Podpora pozitívnej 

klímy, Adaptácia pri prechode na druhý stupeň ZŠ, Riziká internetu a mobilnej komunikácie – 1x2 

vyučovacie hodiny, Nie je hra ako hra, Ako ďalej?, Drogy) . 

 spoluprácu s jednotlivými vyučujúcimi a rodičmi pri riešení výchovných a vzdelávacích 

problémov. V spolupráci s triednymi učiteľmi sme pripravovali návrhy na psychologické alebo 

špeciálno-pedagogické vyšetrenia žiakov v Námestove. Pracovníčka CŠPP pravidelne realizovala 

aktivity so začlenenými žiakmi priamo v škole počas celého školského roka. 

 Prácu so začlenenými žiakmi a žiakmi s výchovno-vzdelávacími problémami. Všetci začlenený 

žiaci mali vypracovaný IVP- individuálny výchovno-vzdelávací program, bol vypracovaný pre týchto 

žiakov výchovným poradcom, učiteľmi v spolupráci s triednymi vyučujúcimi a rodičmi. So všetkými 

vyučujúcimi, ktorí týchto žiakov učia, bol prediskutovaný prístup podľa odporúčania jednotlivých 

psychológov v CPPPaP v Námestove, CŠPP v Námestove a ABC Námestovo. Poradenstvo a 

pravidelné konzultácie s rodičmi individuálne začlenených žiakov ako aj žiakov so ŠVVP bez 

individuálneho začlenenia prebiehalo počas celého školského roka osobne, alebo telefonicky. 

Aktivity školskej knižnice 

Školská knižnica je otvorená pre žiakov školy pravidelne, podľa prevádzkových hodín. Funkciu 

školskej knihovníčky vykonávala p. učiteľka v rámci svojho osobného voľna. Aj v školskom roku 

2016/ 2017 organizovala školská knihovníčka množstvo pútavých a podnetných akcií, s cieľom 

rozvíjať u žiakov kladný vzťah ku knihe, písanému slovu, rozvíjať čitateľskú gramotnosť a detskú 

fantáziu. 

 Informačná výchova v našej školskej knižnici – v úvode školského roka sa novoprijatí žiaci 

v rámci informačnej výchovy dozvedeli základné informácie o práci a fungovaní knižnice – ako sa 

v knižnici správať, ako sa tam pracuje s knihami, spôsoby výpožičky. Všetci žiaci boli pasovaní za 

čitateľov našej školskej knižnice a dostali nový čitateľský preukaz, s ktorým si budú knihy vymieňať 

a požičiavať. 

 Záložka spája školy – žiaci počas vyučovacích hodín vytvárali záložky do kníh pre kamarátov 

z pridelenej školy. Partnerskou školou bola škola ZŠ Proboštov z Českej republiky. 
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 Medzinárodný deň školských knižníc: Pri tejto príležitosti sme pripravili podujatie s názvom 

Z rozprávky do rozprávky. Cieľom aktivity bolo skupinové učenie sa žiakov prostredníctvom 

rozprávok. Naši žiaci ročníkov 6.-9. si pripravili dramatizáciu týchto rozprávok výborne, ako rodení 

herci. Žiaci ročníkov 1. – 5. precestovali všetkými 5 rozprávkami. Na záver sme sa všetci zišli na 

školskej chodbe, kde nasledovalo predstavenie jednotlivých tried a mladší žiaci podľa postáv 

z rozprávok identifikovali jednotlivé rozprávky. 

 Aj tento školský rok sme sa zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy 

spája školy, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Cieľom tohto 

projektu je podporovať u žiakov kladný vzťah ku knihám, k čítaniu, ku knižniciam. Tohoročná téma  - 

Čítam, čítaš, číta,... Bola nám pridelená partnerská škola – Súkromná základná škola BESST, Limbová 

3, Trnava . Podarilo sa nám dokončiť  206  záložiek. Pripravili sme nástenku o tomto projekte, tabuľku 

so zaujímavosťami o našich školách, výstavku vyrobených záložiek. Záložky sme poslali poštou do 

Trnavy.  

 Stretnutie s Dankou a Jankou pre žiakov primárneho vzdelávania:  cieľom akcie bolo prakticky 

rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a v teoretickej časti predstaviť slovenskú spisovateľku pre  deti 

Máriu Ďuríčkovú a jej tvorbu. Záverečným výsledkom bola návšteva žiakov v školskej knižnici 

a výpožička kníh Danka a Janka. 

 Listy Ježiškovi – žiaci písali listy Ježiškovi, čo by si priali pre seba svojich blízkych pod 

stromček. 

 Linka detskej istoty zorganizovala dňa 31.5.2017  10.  ročník čitateľského  maratónu Čítajme 

si ...2017 – celoslovenská akcia. Cieľom tejto aktivity je podporiť u detí záujem o knihy a čítanie. 

Čítanie poskytuje deťom zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje 

vnímavosť a predstavivosť. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka 

a spisovateľka. Žiaci ročníkov 1.-5. čítali knihu od Pavla Dobšinského – Trojruža. Žiaci ročníkov 6.-

9. čítali knihu od Dušana Dušeka – Pištáčik. Do maratónu sa zapojilo 172 žiakov školy 

 Ministerstvo školstva SR pripravilo pre všetky školy na Slovensku čitateľskú aktivitu 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc pod názvom – Spoločné čítanie rozprávky. Cieľom tejto 

akcie je podporovať u žiakov kladný vzťah k čítaniu literatúry. Vyučovanie sme začali netradične – 

v školskom rozhlase sme informovali všetkých žiakov o tejto aktivite a následne každá pani učiteľka 

v každej triede prečítala žiakom zvolenú rozprávku. V každej triede sa čítala iná rozprávka, po jej 

prečítaní nasledovalo pár kontrolných otázok o rozprávke a potom sme pokračovali vo vyučovaní. 

Našim žiakom sa čítanie rozprávky veľmi páčilo. 
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 Naši žiaci ročníkov 1.-4. sa zapojili do aktivity Týždeň hlasného čítania – rodičia čítajú deťom 

– s názvom S knihou za hudbou, ktoré pripravuje Združenie Orava. Cieľom je prehlbovať u detí záujem 

o knihy a čítanie prostredníctvom učiteľov a rodičov. Každý žiak dostal hrací plán, ktorý obsahoval 7 

dní – 7 úloh a hudobné nástroje, na každý deň jeden. Príslušné písmenká žiaci dostávali v škole. Ich 

správnym spojením hľadali odpoveď na otázku.  Počas tohto týždňa žiaci počúvali doma i v škole 

čítanie dospelých. Oboznámili sa s pojmom orchester a názvami jednotlivých hudobných nástrojov. 

Každý žiak dostal ako odmenu pekný certifikát.  

Aktivity v oblasti zdravia 

 Mliečna liga – aj tento školský rok sme pokračovali v mliečnom programe – žiaci si mali 

možnosť zakúpiť týždenne 1 liter mlieka. Aj takto chceme zabezpečiť zdravý vývoj detí. Projekt trval 

po celý školský rok. 

 Ovocie do škôl – Niekoľko rokov sa zapájame do projektu "Európsky program podpory 

spotreby ovocia a zeleniny v školách – školské ovocie“. Jeho cieľom je zlepšiť stravovacie návyky 

a upevniť dodržiavanie pitného režimu žiakov škôl. Každé dieťa v škole dostalo raz za týždeň jedno 

jabĺčko alebo krabičku 1/4l džúsu, ktoré nám dodáva vybratá firma. Ovocie i šťavy rozdávali svojim 

spolužiakom deviataci na chodbe v určený deň. Projekt trval až do marca 2017. V tento mesiac sa 

štátna dotácia vyčerpala a nedošlo k jej navýšeniu. Jabĺčka celý rok prichádzali pekné, kvalitné, nehnili.  

Aj o šťavy bol medzi žiakmi záujem. Častokrát ovocie a džús boli náhradou doma zabudnutých desiat. 

 Počas celého šk. roka prebehlo množstvo športových a pohybových aktivít, ktoré boli 

plánované ako prevencia pred obezitou s cieľom zlepšiť kondíciu, pohybovú zručnosť a obratnosť.  

 Na rodičovskom združení sme pripravili v spolupráci so školskou jedálňou ochutnávku 

zdravých nátierok – pre rodičov, následne pre žiakov školy.  

Aktivity v oblasti jazykovej gramotnosti, kultúry, histórie a umenia 

 V škole alebo v kultúrnom dome sme pre žiakov organizovali rôzne kultúrne akcie, súťaže. 

(Spievajúce Valentínske srdce – súťaž v speve, Literárny kvíz, School poetry competition – recitačná 

súťaž v prednese anglickej poézie a prózy, Európsky deň jazykov, Vianočná besiedka, Talentárium). 

 Pre všetky ročníky sme pripravili návštevu Mestského  divadla v Žiline. Divadelné predstavenia 

boli prispôsobené veku žiakov. Mladší žiaci sa mohli zabaviť na rozprávke, starší na komédii. 

 V kultúrnom dome sme pre žiakov vybrali divadelné predstavenie v anglickom jazyku Cesta 

okolo sveta. Zámerom predstavenia bolo  ukázať divákom  iné kultúry, aby sme pochopili, že sme 

všetci len ľudia a môžeme si pomáhať, hoci si nie vždy  úplne rozumieme.  
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 Po prvýkrát naši žiaci boli na školskom poznávacom výlete v zahraničí – vo Veľkej Británii.  

Navštívili Londýn, Cambridge.  Cieľom výletu bolo zdokonaliť komunikačné schopnosti žiakov 

v angličtine. 

 Anglický týždeň – 2 skupiny žiakov sa týždeň vyučovali v anglickom jazyku pod vedením 

anglického lektora. 

 Školský výlet – Hrebienok – Havránok. 

 Dejepisná exkurzia – Bojnice – žiaci sa zúčastnili exkurzie  do Bojníc, kde počas vstupu do 

zámku mali výučbu v pravekej jaskyni. Aktívne plnili rôzne úlohy súvisiace s témou (oblečenie, strava, 

bývanie pračloveka, vedomostný kvíz,...). 

 Našu školu navštívil vzácny hosť – maliar, grafik, najprestížnejší ilustrátor detských kníh, 

hudobník, športovec a všestranný človek pán Martin Kellenberger  z Bratislavy. Pri tejto príležitosti 

pripravila p. uč. Zemeníková  zaujímavú besedu. 

 Z výtvarných prác našich žiakov sme v priestoroch školy vybudovali žiacku galériu.  

Aktivity v oblasti športu 

 Plavecký výcvik – žiaci 1. – 4. ročníka sa v jarných mesiacoch zúčastnili plaveckého výcviku 

v Dolnom Kubíne.  

 Lyžiarsky výcvik – bol určený pre siedmakov. Realizoval sa za dosť nepriaznivých 

poveternostných podmienok, ale všetci ho úspešne zvládli. 

 Beh zdravia – v júni sa konal ďalší ročník behu zdravia, zúčastnili sa ho nielen žiaci školy, ale 

i študenti stredných škôl a dospelí.  

 športová olympiáda – atletické preteky, ktoré preveria kondíciu žiakov školy. 

 Európsky týždeň športu je aktivita Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity 

v celej Európe. V roku 2016 sa realizuje jej 2. ročník. Cieľom je nabádať ľudí k pohybu nielen počas 

jedného týždňa, ale aj počas celého roka. Tento týždeň je určený pre každého. Koná sa v 31 krajinách 

Európy. Po celom Slovensku sa konali rôzne športové aktivity na podporu športu u všetkých. Aj naša 

škola a obec sa zapojili do tohto týždňa rôznymi športovými aktivitami: 

 Športové kolektívne hry na hodinách telesnej výchovy 

 Štafetový beh tried na čas: 

 turistický výlet do Vysokých Tatier 

 účasť na rôznych športových podujatiach – futbal, florbal, bedminton, vybíjaná,  

 Naši žiaci ročníkov 1.-9. sa zapojili do pohybovej aktivity – o 5x100 krokov a viac...  Cieľom 

je všimnúť si základný pohyb človeka – krok - aká vzdialenosť je 100 krokov, 200 krokov, 300 krokov, 
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400 krokov, 500 krokov a viac. Chôdza je jednou z najprirodzenejších pohybových aktivít človeka, 

ktorej význam si neuvedomujeme a hýbeme sa čoraz menej. Žiaci mali za úlohu urobiť každý deň viac 

krokov ako zvyčajne.  

 Projekt Pohni kostrou bol zameraný na zvýšenie pohybovej aktivity, správne držanie tela. 

Aktivity v oblasti prevencie 

V úvode školského roka vždy deviataci privítajú nových žiakov školy do školského cech na 

„Pasovačke za žiakov školy“ spojenej s diskotékou. 

 Európsky týždeň boja proti drogám sme si pripomenuli aj na našej škole, nie však prednáškami, 

besedami, ale športom. Dievčatá venovali popoludnie vybíjanej a  chlapci 5. - 9. ročníka odohrali 

futbalový turnaj. Vytvorili si družstvá, ktoré vzájomne súperili . Musím ich veľmi pochváliť, že hrali 

fair play a s veľkým nasadením. 

 Dňa 6. júna sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle 

v Žiline pod názvom Anna Franková, ktoré tematicky nadviazalo na návštevu  koncentračného tábora 

v Osvienčime. 

 V máji  žiaci 8. a 9. ročníka navštívili pamätník holokaustu v Osvienčim – Brezinka. a 

absolvovali prehliadku historického centra mesta Krakov.  

  Zapojili sme sa aj do najväčšej charitatívnej akcie na Slovensku – Deň narcisov. Naša hliadka 

vyzbierala viac ako 200€. 

 Prevencia šikanovania  - najlepšou prevenciou pred neduhmi je šport – tejto myšlienky sme sa 

držali aj pri realizovaní koncoročného žiackeho volejbalového turnaja a športovej olympiády. 

 Naša škola sa aj tento školský rok zúčastnila benefičného koncertu Integrácia, ktorý sa konal v 

októbri v popradskej Aréne. Projekt Integrácia predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a detí. 

Umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Ďalším 

cieľom je spojiť školy základné, špeciálne, detské domovy, nadácie, občianske združenia, centrá 

voľného času a známe osobnosti zo sveta športu, kultúry, obyčajných ľudí, ale predovšetkým všetky 

deti bez rozdielu. 

Aktivity v environmentálnej oblasti 

 Voda pre život, život pre vodu – tejto súťaže sa zúčastnili takmer všetci žiaci ročníkov 1.- 4., 

úlohou žiakov bolo napísať krátke literárne dielo alebo báseň. Žiaci prvého ročníka mali napísať krátku 

rýmovačku na danú tému, ktorú mali doplniť pekným obrázkom. Niektoré práce sme zaslali do 

celoslovenského kola. Tri žiačky našej školy boli úspešné v rámci celoslovenského kola. 
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 Deň Zeme – Aktivity k tomuto dňu prebiehali počas celého týždňa a každý prispel svojou 

troškou k celkovému výsledku. Deti ročníkov 1.-4. sa zapojili do výtvarných prác, ktoré zdobili našu 

chodbu. 

 Svetový deň vody – Tento rok sme pozvali na besedu p. Augustína Janečka, ktorý sa roky stará 

o čistotu vody v našej obci, lebo je správcom obecného vodojemu. Zaujímavo nám porozprával o vode, 

ako sa zachytávajú pramene, prečo a ako sa do vody pridáva chlór. Spomenul aj význam vody pre 

život. Všetko nám aj názorne previedol. Na záver odpovedal deťom na ich zvedavé otázky.  

 Zber papiera a tetrapakových obalov – prebieha celý rok. najlepší zberači idú na koniec roka na 

celodenný výlet. Z našej školy sa ho zúčastnilo 13 žiakov – najlepších zberačov papiera, tetrapakových 

obalov a plechoviek. 

 Napriek dlhodobej nepriazni počasia sme sa v máji pustili do realizácie poslednej fázy 

projektu Environmentálni experti. Do úpravy starého školského poriadku sa zapojili žiaci našej školy, 

ich rodičia a zamestnanci školy. Na pozemok boli osadené vyvýšené záhony. V záhonoch sú osadené 

okrasné rastliny a zelenina. Tieto záhony slúžia žiakom na hodinách pracovného vyučovania, techniky, 

ale aj na hodinách prírodopisu, biológie, matematiky, fyziky a chémie. V rámci tohto projektu sa dňa 

21. 3. 2017 žiaci 1. – 4. ročníka zapojili do zábavno-vzdelávacej hry KRÁĽOVSTVO VČIEL. 

Prezentáciu a výklad o živote včiel zabezpečili žiaci 6. a 7. ročníka, ktorí nasledovne viedli priebeh 

hry. Cieľom tejto hry je, aby sa deti zábavnou formou dozvedeli čo najviac o živote včiel v priebehu 

roka. 

 Začiatkom júna  našu školu navštívila zástupkyňa nadácie Deti čistej Zeme n. o., ktorá hravou 

formou učila naše deti triediť odpadky. Celý program sa viedol v duchu rozprávky o slimáčikovi 

Máčikovi, ktorý žije na čistej lúke a jedno ráno sa vyberie na výlet. Na výlete objaví novú lúku 

znečistenú odpadkami. Žiaci mu pomohli znečistenú lúku vyčistiť a pritom správne roztriediť odpadky 

do farebných nádob. Tento ekovýchovný program mal pre deti veľký význam a veríme, že deti tieto 

získané poznatky budú využívať  bežnom živote. 

 V marci nás navštívil pracovník CHKO Horná Orava , ktorý nám zaujímavo porozprával 

o ochrane životného prostredia na Orave. Po pútavej prednáške žiaci plnili úlohy v skupinách. V závere 

im odpovedal na ich zvedavé otázky. Do našej knižnice, ktorá sa mu veľmi páčila, nám daroval 

zaujímavé letáky aj knihy o Babej hore. 

 Žiaci ročníkov 4. – 9. zúčastnili besedy, v ktorej nám zástupcovia Lesníckej školy  Tvrdošín s 

našimi bývalými žiakmi pripravili veľmi zaujímavú prednášku s množstvom informácií a obrázkov 

o našich lesoch.  Dozvedeli sme sa veľa o stromoch, ťažbe dreva, spaľovaní surovín, o škodcoch ako 

aj o spôsobe ich likvidácie.  
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 Žiaci siedmych a ôsmych ročníkov navštívili  festivale Európska Noc Výskumníkov - srdce a 

mozog slovenskej vedy v Žiline v priestoroch Auparku. Žiaci sa dozvedeli ako sa stavajú tunely, 

spoznali hrozbu mobilov na naše zdravie, virtuálne sa plavili loďou, vyskúšali si rôzne robotické 

novinky a taktiež sa zúčastnili súťaží, v ktorých získavali atraktívne ceny. O tom že veda nie je strašiak, 

ale aj zábava sa presvedčili, keď si na jednotlivých stanovištiach vyskúšali vedu naživo.  

 Astronomická prednáška – p. Očenáš (Hvezdáreň Banská Bystrica) a p. Záň (Oravské 

osvetové stredisko Dolný Kubín) pripravili pre našich žiakov astronomickú prednášku, ktorá bola 

zameraná na nové objavy vo vesmíre a prácu vesmírnych staníc, ďalekohľadov. 

Aktivity v oblasti finančná gramotnosť 

Našich žiakov 3. a 4. ročníka navštívili študentky Strednej odbornej školy z Námestova. Cieľom tejto 

návštevy bolo zaujímavými formami priblížiť žiakom všetky témy, ktoré sa týkajú financií – peňazí. 

Študentky v rámci svoje študentskej práce vymysleli náučno-zábavnú hru s  príznačným 

názvom „HAPPY MONEY“.  Práve prostredníctvom hry vysvetľovali žiakom pojmy: banka, 

peniaze, mince , príjmy, výdavky, bankomat, platobné karty a ich používanie.  Žiaci si hru rýchlo 

osvojili a za úspešné a správne riešenia získali vecné odmeny – krásne záložky do kníh v podobe 

žabky.  

Aktivity v oblasti regionálnej výchovy 

 Žiaci 1. stupňa navštívili Múzeum kávy v našej obci. 

 Na vyučovaní dejepisu zažili netradičnú hodinu na obecnom úrade, kde sa zoznámili s históriou 

našej obce a úlohou obecnej matriky. 

 Ďalšia netradičná hodina sa vyučovala na Oravskom hrade a mala za cieľ vzbudiť u detí záujem 

o históriu Oravy. 

 Hrdosť na našu školu a príslušnosť k nej budujeme „pasovaním“ prvákov a piatakov do cechu 

školského. 

 Exkurzia – Hviezdoslavova horáreň a spojená s výstupom na Babiu horu. 

 Školský výlet – Zahrajme sa ako kedysi – Zuberec – Múzeum oravskej dediny – návšteva 

oravského skanzenu a účasť na tvorivých dielňach venovaných tradičným ľudovým remeslám. 

Aktivity v oblasti IKT 

Žiaci počas roka zapojili do rôznych internetových súťaží: 

 tvorba komiksu na  www.rexik.sk, kde vytvárali komiksy  na rôzne témy. 

http://www.rexik.sk/
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 Žiaci 2. stupňa absolvovali na jeseň a v máji e-testovanie zo všetkých vyučovacích predmetov. 

Získané zručnosti uplatnili pre testovaní v 5. a 9. ročníku. 

 Pre učiteľov sme zorganizovali školenia na zvýšenie informačných kompetencií učiteľov, 

hlavne pri práci s interaktívnou tabuľou, elektronickou triednou knihou, programom Asc agenda, 

interaktívnymi testami digitálnej knižnice. 

5 Prehľad výsledkov v súťažiach a olympiádach 

Žiaci školy pod vedením učiteľov sa zapojili do množstva súťaží a olympiád, ktoré sa 

organizovali na školskej, obvodnej, okresnej či vyššej úrovni. Súťaže boli rôzneho zamerania: 

športové, recitačné, vedomostné, výtvarné,... V prehľad uvádzam len tie, v ktorých sme dosiahli 

medailové umiestnenia v rámci okresu a vyšších súťažiach, resp. dosiahli v porovnaní 

s predchádzajúcim školským rokom výrazné zlepšenie. 

Olympiády 

 okresné kolo Technická olympiáda, ktorá pozostávala z teoretickej aj praktickej časti. 2 

družstvá  8. ročníka obsadili pekné 6. miesto rámci okresu i regiónu Orava. V hodnotení škôl sme sa 

umiestnili na 1. mieste.  

 okresné kolo Olympiáda anglického jazyka  – 5. miesto  

Prírodovedné súťaže 

 Poznaj a chráň – odbor zoológia - okresné kolo 2 úspešní riešitelia 

Recitačné súťaže 

 okresné kolo Šalianky Maťko – prednes povesti  

1. kategória 2. – 3. ročník -  3. miesto,  2. kategória 4. -5. ročník – 1 miesto 

 okresné kolo Hviezdoslavov Kubín - 1 kategória poézia 2. – 4. ročník – 2. miesto,   

           2. kategória próza – 5. – 6. ročník – cena poroty  

     2. kategória poézia – 5. – 6. ročník – 2. miesto,   

          3. kategória poézia – 8. – 9. ročník – 1. miesto 

                           3. kategória próza – 8. – 9. ročník – 2. miesto 

 Dilongova Trstená – na celoslovenskom kole recitačnej súťaže sme získali dve 1. miesta a 

2. miesto. 

výtvarné súťaže 
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 Ochranárik 112 – výtvarná súťaž vyhlasovaná MV SR  venovaná civilnej ochrane – 

z okresného kola postúpili 4 práce. V celoslovenskom kole sa umiestnili 2 práce.  

 Vesmír očami detí – regionálna súťaž – II. kategória  -2. – 4. roč. – 5. miesto a postup do 

celoslovenského kola. 

 Kvapka – Voda pre život – život pre vodu: celoslovenské kolo – 1., 2. aj 3. miesto 

 Gorazdovo výtvarné Námestovo – celoslovenská súťaž – čestné uznanie. 

literárne súťaže 

 Kvapka – Voda pre život – život pre vodu: celoslovenské kolo – poézia 2.miesto 

Spevácke súťaže: 

 Slávik Slovenska – okresné kolo – účasť,  

 Talentárium Babín – súťaž v speve, tanci, recitácii – regionálna súťaž – 1. miesto. 

Športové súťaže 

 Cezpoľný beh okresné kolo – 6. miesto chlapci.  

 Majstrovstvá okresu v atletickom štvorboji  

– 2. miesto starší žiaci. V súťaži jednotlivcov 7. miesto – starší žiaci. 

–  6. miesto staršie žiačky.  

– 5. miesto mladší žiaci. V súťaži jednotlivcov 5. miesto – mladší žiaci. 

–  6. miesto mladšie žiačky. V súťaži jednotlivcov 3. miesto – mladšie žiačky. 

 Bedminton – majstrovstvá okresu – družstvo dievčatá - 1.miesto, chlapci - 3. miesto.   

 Malý futbal – Jednota Cup – majstrovstvá okresu – 3. miesto. 

 Mladý záchranár – okresné i regionálne kolo – 1. miesto, postup na celoslovenské kolo   

celoslovenské kolo – 16. miesto. 

 Atletika – majstrovstvá okresu 

 60 m - 5. miesto – staršie žiačky 

  60 m – 4. a 6. miesto – starší žiaci 

 300 m – 2. a 4. miesto – starší žiaci 

 7. miesto v celkovom hodnotení okresu – starší žiaci 
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6 Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Pre verejnosť sme pripravili viacero aktivít, podujatí, počas ktorých sme prezentovali prácu 

a schopnosti, talent našich žiakov. Na posedení s dôchodcami sme starkým poobedie spestrili 

kultúrnym programom. V predvianočnom čase sme pripravili predajnú výstavu vianočných dekorácií 

– stromčekov, adventných vencov, svietnikov,.... Deň rodičov – pripravili sme kultúrne poobedie pre 

rodičov našich žiakov, a tak im žiaci vyjadrili vďaku za ich lásku a neúnavnú 

starostlivosť.  V predprázdninovom období sme organizovali 3. ročník Behu zdravia.   Krušetnický 

ples – pre rodičov a priateľov školy sme organizovali vianočný ples. Pre turistov sme spolu s TJ 

Krušetnica zorganizovali turistický výlet do Vysokých Tatier. 

Svoju činnosť sme prezentovali na webovej stránke školy, o niektorých aktivitách (napr. beseda 

s ilustrátorom) boli uverejnené novinové články v miestnej tlači. 

7 Projekty 

Celoročne sme sa aktívne zapojili do projektov : Mliečna liga a Ovocie do škôl, zamerané na 

zlepšenie stravovacích návykov žiakov. 

V environmentálnej oblasti sme sa zapojili do projektu Environmentálni experti, ktorého cieľom 

bolo zlepšiť životné prostredie – okolie školy (školský pozemok) a propagácia včelárstva. 

Každoročne sa zapájame do projektu Záložka do knihy spája školy a Medzinárodný deň knižníc. 

Žiaci 1. ročníka aktívne celý rok pracovali na projekte Kozmix – rozvoj digitálnej gramotnosti 

a podpora edukačného procesu. 

Taktiež opätovne sme pracovali na projekte e-Twinning, tentokrát bol zameraný na rozvoj 

komunikácie v anglickom jazyku. 

V materskej škole sme sa zapojili do projektu Gesto pre mesto a vyhrali sme pre MŠ finančnú 

odmenu, za ktorú sme do MŠ kúpili nové šatňové skrinky a lavičky. 

8 Výsledky inšpekčnej činnosti 

V šk. roku 2016/ 2017 nebola vykonaná ani komplexná, ani čiastková inšpekcia zameraná na 

výchovno-vzdelávací proces.  
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9 Materiálno-technické podmienky 

V úvode školskom roku 2016/ 2017 bol odstránený havarijný stav podláh v jednotlivých 

učebniach  v budove školy.  

Škola mala nedostatočné pripojenie na internet.  využívame bezdrôtové pripojenie. Zvýšili sme 

rýchlosť internetu a jeho prerozdelenie, vymenili sa všetky routre a hlavný rozvádzač..  

Škola má špeciálne učebne: 

 2 počítačové učebne – v jednej z nich je už zastarané počítačové vybavenie, počítače svojím 

výkonom nepostačujú modernejším softvérom.  V šk. roku sme podali projektový zámer, na 

modernizáciu učebne, dodnes nie je vyhodnotený. 

 1 učebňu biológie a chémie, 

 kuchynku, 

 knižnicu,  

 2 jazykové triedy, z ktorých 1 funguje ako kmeňová trieda a nie je vybavená jazykovým 

laboratóriom, 

 telocvičňu. 

Bežné triedy sú vybavené školským nábytkom – lavice, stoličky, skrine, nástenky. Stoličky sú 

veľmi nekvalitné, často sa lámu, opravy sú neúčinné, a preto priebežne dokupujeme stoličky 

a vymieňame ich. Zakúpili sme nové stoličky do 1 kmeňovej triedy. 

V areáli  školy sú športové ihriská, ktoré sú využívané nielen počas vyučovania a školských 

aktivít, ale sú prístupné aj pre verejnosť. 

Školská jedáleň je v dobrom stave, spĺňa hygienické požiadavky. 

Materská škola je umiestnená v starom rodinnom dome, ktorý nevyhovuje hygienickým 

normám ani kapacitným požiadavkám zo strany rodičov. Záujem o umiestnenie dieťaťa do 

materskej školy každoročne prevyšuje možnosti materskej školy. Tento rok sme obohatili 

vyučovacie pomôcky a vynovili sme priestory šatne detí v MŠ. 

10  Finančné a hmotné zabezpečenie 

Financovanie základnej školy sa realizovalo najmä na základe normatívov vydaných MŠVVaŠ 

SR (mzdy, odvody do poistných fondov, prevádzka školy). Škola získala prostriedky 
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i z nenormatívnych zdrojov (príspevky, dary, a iné). Na podporu vzdelávania žiakov školy, 

organizovaní exkurzií, súťaží i výchovných koncertov prispelo i občianske združenie Rodičovské 

združenie pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83, ZRPŠ, sponzori školy, obecné úrady v Krušetnici i v Lomnej .  

Rozpočet školy pre školský rok 2016/ 2017 

základná škola 

 09. – 12. 2016 01. – 08. 2017 spolu 

normatívne financovanie 139.098 268.397 407.495 

vzdelávacie poukazy     2.145     3.322     5.467 

projekty     2.200 19.900   22.100 

sponzori - - - 

občianske združenie     500 -        500 

hmotná núdza strava     80     113       193 

hmotná núdza pomôcky       16,60          16,60              33,20 

 

materská škola  

 09. – 12. 2016 01. – 08. 2017 spolu 

originálne kompetencie 15.000 33.077 48.077 

vlastné príjmy     280   1.470   1.750 

    

školská jedáleň 

originálne kompetencie 11.460 22.912 34.372 

vlastné príjmy         3.160,40       4.331,60    7.492 

    

 

Školská jedáleň a materská škola boli financované na základe originálnych kompetencií 

z podielových daní z príjmov fyzických osôb a vlastných príjmov. Materská škola získala aj zo 

štátneho rozpočtu  nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie 

pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky (predškoláci). V roku 2016/ 17 materská 

škola a školská jedáleň získala príjem: čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole;  

režijné náklady od zamestnancov a cudzích stravníkov.  
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Všetky bežné výdavky boli vyčerpané. Škola v šk. r. 2016/ 17 nedisponovala kapitálovými 

prostriedkami. Pociťovali sme nedostatok financií v oblasti financovania materskej školy a školskej 

jedálne, pretože rozpočet týchto zariadení sa zvyšuje len v minimálnej miere. A financovanie týchto 

zariadení nie je možné z rozpočtu základnej školy, pretože by došlo k porušeniu štátnych rozpočtových 

pravidiel. 

11  Plnenie stanoveného cieľa 

Dlhodobý cieľ školy bol koncipovaný tak, aby: 

 škola poskytovala dostatočne kvalitné vzdelávanie žiakom – výsledky Testovania9 boli 

minimálne na úrovni celoslovenského priemeru a všetci žiaci sa umiestnili na stredné školy,  

 škola poskytla žiakom priestor na rozvoj zručností, schopností a talentu nielen na vyučovaní, 

ale i mimo neho, 

 škola poskytla žiakom možnosť rozvíjať jazykové zručnosti v cudzom jazyku – vyučovanie 

anglického jazyka od 1. ročníka, 

 škola odporovala zdravý vývoj žiaka – stravovacie návyky, športové aktivity, prevencia pred 

používaním návykových látok. 

Prvý cieľ – výsledky Testovania9 minimálne na celoslovenskej úrovni sa nám nepodarilo naplniť. 

Napriek tomu sa všetci žiaci úspešne začlenili do vybratých strených škôl. Ostatné dlhodobé ciele sa 

nám podarilo naplniť aj hodnotený školský rok. Škola priamo organizovala alebo sa podieľala na 

množstve akcií, ktoré viedli k naplneniu stanovených cieľov. Vyskytli sa i problémy, ako vždy, ale 

hľadaním spoločnej reči s rodičmi, pracovníkmi školy sa ich podarilo vyriešiť.  

12  Úspech a nedostatky 

Medzi najväčšie a už aj dlhodobé úspechy našej školy sú umiestnenia žiakov v recitačných 

súťažiach, v ktorých patrí naša škola k najlepším školám v okrese. Získavame v nich umiestnenia 

i krajskom a aj celoslovenskom kole.  Ešte väčší pokrok pri hodnotení úspechov sme dosiahli v oblasti 

športu – atletike, zapojili s aj družstvá dievčat. V súťaži Mladý záchranár sme sa dostali až na 

celoslovenské kolo. Taktiež vo výtvarných súťažiach sme získali celoslovenské umiestnenia 

Počas školského roka sme organizovali množstvo mimoškolských aktivít pre všetkých žiakov, 

exkurzie a návštevy divadelných predstavení sa stali súčasťou vyučovania. Každý mal možnosť 

primerane využiť svoj potenciál.  
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V oblasti správania žiakov vykazujeme veľmi nízky počet neospravedlnených hodín. V tomto šk. 

roku boli udelené 3 znížené známky zo správania na 2. stupeň. Veríme, že budúci školský rok nastane 

zlepšie a nájdeme  spoločnú cestu so žiakmi, rodičmi k náprave.  

Za nedostatky považujeme: 

 že náš pedagogický zbor je čisto ženský. To však neznamená, že by pedagogický proces bol 

menej kvalitný. Všetky p. učiteľky pracujú zodpovedne, precízne a kvalitne. O tom svedčia úspech 

a aktivity školy.  

 nedobudovaný športový areál, ktorý sa nevyužíva tak, ako by mohol.  

 zastarané softvérové a hardvérové vybavenie 1 počítačovej učebne.  

 nepostačujúce využívanie interaktívnych tabúľ a tabletov. Všetci pedagogickí zamestnanci síce 

absolvovali v predchádzajúcich rokoch vzdelávanie v oblasti IKT, avšak ich dostatočne nevyužívajú. 

 nedostatočné financovanie materskej školy a školskej jedálne. 

13  Psychohygienické podmienky 

a) Voľnočasové aktivity 

Jednou z priorít našej školy, ktorú sme si stanovili v dlhodobej vízii, je aktívne vytváranie 

podmienok pre záujmovú činnosť žiakov. Chceme, aby priestory školy slúžili deťom nielen na 

vzdelávanie počas vyučovania, ale aj na rozvíjanie ich individuálnych pozitívnych záujmov, 

schopností, talentu a nadania v mimovyučovacom čase. Preto sme aj v tomto školskom roku pripravili 

pre žiakov  ponuku krúžkov rôzneho zamerania (zoznam krúžkov je uvedený v ďalšej časti). 

Krúžok         Vedúci Náplň záujmového útvaru 

Recitačný Mgr. Košutová 
práca s nadanými deťmi, príprava na súťaže 

a kultúrne vystúpenia 

Spevácky Mgr. Bajčičáková 
nácvik zborového spevu, účasť na kultúrnych 

podujatiach 

Cvičenia zo SJL 9.tr Mgr. Miklušáková príprava na Testovanie 9 a prijímacie skúšky 

Tvorivo-dramatický – 

v anglickom jazyku 

PaedDr. 

Bolibruchová 

tvorenie príbehu, dramatizačné aktivity, 

didaktické a aktivizačné hry z angličtiny 

Zdravotnícky Mgr. Krasničanová 
rozvoj pohybových schopností a nácvik 

poskytovania 1.pomoci pri úrazoch 

Informatický Mgr. Rusnáková práca s textom, grafmi, internet, nástroje internetu 
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Športový  dievčatá Mgr. Jančigová kolektívne hry: vybíjaná, volejbal, basketbal,.... 

Mladý záchranár PaedDr. Olešová  
streľba zo vzduchovky, nácvik prvej pomoci, 

evakuačná batožina 

Mažoretky Jančová Denisa 
nácvik choreografie, účasť na kultúrnych 

podujatiach 

Športový - chlapci Ing. Grajciarová kolektívne hry: vybíjaná, volejbal, basketbal,.... 

Mladý knihovník Mgr. Zemeníková práca v knižnici 

Bedminton Peter Janckulík 
nácvik hry bedmintonu, práca s  talentovanými 

žiakmi - bedminton 

Úžitkové výtvarníctvo 

– Tvorivé dielne 
Ing. Mária Chladná 

vytváranie dekorácií počas sviatkov v roku 

(Vianoce, Veľká noc,...) 

 

V škole počas celého školské roka pracovala súkromná ZUŠ Pierot z Námestova. Žiaci mali 

možnosť sa zapísať do hudobného (hra na klavír, gitara) a výtvarného odboru. 

 

b) Spolupráca rodiny a školy 

Pravidelne sme organizovali stretnutia s rodičmi – plenárne ZRPŠ sa konalo 2-krát do roka, 

triedne taktiež dva razy. Prípadne podľa potreby, ak sa vyskytli problémy týkajúce správania lebo 

vyučovacích výsledkov žiakov, konalo sa mimoriadne triedne združenie, resp. rodičia dotyčného žiaka 

boli predvolaní do školy na stretnutie, na ktorom sme spoločne hľadali riešenie na nápravu. Pre žiakov 

9. ročníka sme pripravili rodičovské združenie týkajúce sa výberu stredných škôl, voľby povolania. 

Každý prvý pondelok v mesiaci sme mali konzultačné poobedie pre rodičov, každý učiteľ má 

vo svojom rozvrhu vyhradenú i ďalšiu konzultačnú hodinu v doobedňajšom čase pre rodičov, ktorí 

pracujú na popoludňajších smenách. 

Taktiež sme začali komunikovať s rodičmi prostredníctvom elektronickej triednej knihy.  

Škola sa snaží spolupracovať aj s rodičmi a oblasť spolupráce je rôzna. Maškarný ples – 

každoročne škola pomáha pri organizovaní maškarného plesu pre deti z obce, ktorý má v našej obci už 

dlhoročnú tradíciu. 
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Deň detí – v spolupráci so ZRPŠ organizujeme pre žiakov školy oslavy Dňa detí. Rodičia 

pripravili pre žiakov stanovištia s hrami, učitelia so svojou triedou ich postupne obchádzali a plnili 

jednotlivé disciplíny. 

Svojou pomocou sme prispeli k liečbe chorého dieťaťa - zbierali sme vrchnáčiky z pet-fliaš. 

Za každý vrchnáčik, ktorý sme vyzbierali, rodičia dieťaťa dostali od sponzorov finančnú pomoc na 

liečbu. 

c) Spolupráca školy a verejnosti 

Pre širokú verejnosť sme organizovali súťaž o Najkrajšiu dedinskú kraslicu. Mohli zapojiť nielen 

všetky vekové kategórie, aj  celé rodiny. Porota nemala ľahkú úlohu, pretože všetci,  ako žiaci, tak 

i maminky, boli pri zdobení kraslíc veľmi kreatívni. Súťažiaci boli odmenení peknými cenami.  

Aktívne sme spolupracovali s CPPPaP v Námestove, CŠPP v Námestove, s ktorými sme riešili 

začlenených žiakov, spolupracovali sme pri výchovných problémoch žiakov, pri výbere vhodnej 

strednej školy. Pravidelne školu navštevovala pracovníčka CŠPP, ktorá individuálne pracovala so 

začlenenými žiakmi. Pre žiakov v rôznych ročníkoch  sme zabezpečili 6 preventívnych programov 

zameraných na prevenciu závislostí, adaptáciu prechodu z 1. stupňa na 2. stupeň, voľba povolania, 

stmelenie kolektívov v triedach.  

14  Záver 

Školský rok 2016/ 2017 môžeme pokladať za úspešný, čo sa týka vzdelávacích i výchovných 

výsledkov. Žiaci dosiahli výsledky vo vyučovacích predmetoch i súťažiach, ktoré sú rovnako dobré 

ako v predchádzajúcom. Dobré výsledky motivujú k ďalšej práci, podnecujú pedagógov, ukazujú, že 

ich práca so žiakmi má zmysle. Učitelia boli aktívni, zodpovední. Avšak nie všetko bolo ideálne. 

Musíme v budúcnosti zabezpečiť modernú a kvalitnú počítačovú techniku, obohatiť repertoár 

školských  učebných pomôcok, dobudovať areál, popracovať na využívaní didaktickej techniky, 

interaktívnych tabúľ a tabletov na vyučovaní. Tak umožníme žiakov ďalej napredovať a dosahovať 

lepšie výsledky.   

 

Vypracovala: Mgr. Alena Miklušáková 

V Krušetnici 27. októbra 2017 

Správa prerokovaná 27. októbra 2016 
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Vyjadrenie rady školy 

 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Základnej školy s materskou školou Krušetnica 83 

 Obci Krušetnica 

schváliť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s Materskou 

školou Krušetnica 83 za rok 2016/2017. 

Členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83 konštatujú, že správa má požadovanú štruktúru 

a obsah. Uvádzané údaje sú konkrétne a pravdivé. 

 

 

 

Mgr. Danka Jančová  

predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Krušetnica 83  
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Schválenie zriaďovateľom školy 

 

 

 

Obec Krušetnica po prerokovaní na Obecnom zastupiteľstve dňa ....... .novembra 2017 

 

schvaľuje 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s Materskou 

školou Krušetnica 83 za rok 2016/2017. 

 

 

 

 

 

                               Mgr. Terézia Pacoňová 

                             starostka Obce Krušetnica 

 


