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a) Základné identifikačné údaje o škole 

1. Názov školy:    Základná škola sv. Augustína 

2. Adresa:     Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica 

3. Telefónne a faxové čísla školy: 

telefónne číslo:    ZŠ   042/432 23 78 

      ekonóm školy  042/432 58 66 

fax:        042/432 58 66 

 

4. Internetová a elektronická adresa školy: 

elektronická adresa:   svaugustin@slovanet.sk 

      zastupca@zsmoyzespb.edu.sk 

web stránka:    http://zsmoyzespb.edupage.sk/ 

 

5. Zriaďovateľ školy:   Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 

adresa:     Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina 

tel. číslo:     041/500 22 15 

fax:     041/500 22 16 

e-mail:     dsu@dcza.sk 

IČO:     420 630 43 

 

6. Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

riaditeľ školy:    PaedDr. Eva Iliašová 

zástupca riaditeľa školy:  Mgr. Anna Valuchová 

 

7. Rada školy a poradné orgány: 

Rada školy: 

predseda:     Janka Strašíková 

pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Alena Cehelská 

      Mgr. Soňa Rezáková 

zástupcovia rodičov:   Jana Čičková 

      Štefan Francisty 

      JUDr. Dagmar Mišúnová 

      Jana Kučerová 

zástupcovia zriaďovateľa:  PaedDr., ThLic. Pavol Mazúch 

      Mgr. Monika Pastieriková 

      Mgr. Anna Chudobová 

      Mgr. František Galvánek 
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Pedagogická rada:   členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy 

Združenie rodičov školy: 

výbor ZRŠ:    Jaroslava Červencová, predseda 

      Jana Čičková, pokladníčka 

      Ing. Monika Roncová, zapisovateľ 

ďalší členovia:    Eva Janeková 

      Lenka Francistyová 

      Mgr. Lívia Strašíková 

      Silvia Pavlíková 

      Mgr. Jana Jurkovičová 

      Monika Čičková 

      Mgr. Želmíra Procházková 

Iné poradné orgány školy: 

Poradné orgány (MZ a PK) pomáhajú pri odbornom riadení a kontrole výchovno – 

vzdelávacieho procesu školy. Združujú učiteľov rovnakých a príbuzných vyučovacích 

predmetov. 

 

b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami, údaje o počte detí v školskom zariadení: 

Počet všetkých žiakov školy  k 15.09.2015:  199 

Počet tried:      10 

Počet integrovaných žiakov:    12 

Počet detí v ŠKD:      69 

Počet detí v CVČ:      299 

Trieda I.A II.A III.A IV.A V.A V.B VI.A VII.A VIII.A IX.A SPOLU 

Počet žiakov 21 23 20 22 17 17 16 22 25 17 199 

Z toho dievčat 8 9 8 9 10 9 9 12 8 8 90 

Počet integrovaných 

žiakov 
--- --- --- 2 2 0 1 5 1 1 12 

 

c) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na 

stredné školy: 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ:  27 

Žiaci, ktorí ukončili dochádzku na ZŠ a prešli do stredných škôl:  

v 9. ročníku:       17 

v 8. ročníku:      0 
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d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov na prijatie: 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka SŠ:    17 

Počet žiakov končiacich dochádzku v ZŠ:    17 

Počet žiakov, ktorí dosiahli základné vzdelanie poskytované ZŠ: 17 

Stredná škola Gymnázium SPŠ 
Obchodná 

akadémia 

SOŠ (4-

ročné 

štúdium) 

SOŠ (3-

ročné 

štúdium) 

 

SZŠ 

Stred. 

umel. 

škola 

Počet prijatých 

žiakov z 9. roč. 
5 5 1 5 0 1 0 

Počet prijatých 

žiakov z 8. roč. 
0 0 0 0 0 0 0 

SPOLU 17 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania: 

Prospech žiakov 1. – 9. ročníka – 1. polrok 2015/2016 

Triedy I. II.  III.  IV. V.A  V.B  VI.  VII.  VIII.  IX.  Spolu 

Počet žiakov 21 22 20 22 17 17 16 22 25 17 200 

Prospel 21 22 20 22 17 16 16 22 24 17 198 

Neprospel 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Neklasifikovaný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Priemer  triedy 1,00 1,04 1,13 1,17 1,29 1,42 1,4 1,55 1,67 1,37 1,30 

 

Prospech žiakov 1. – 9. ročníka – 2. polrok 2015/2016 

Triedy I. II.  III.  IV. IV.A  V.B  VI.  VII.  VIII.  IX.  Spolu 

Počet žiakov 21 21 20 22 17 17 16 22 25 17 198 

Prospel 21 21 20 22 17 17 16 22 25 17 198 

Neprospel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Priemer  triedy 1,00 1,12 1,13 1,16 1,41 1,59 1,62 1,52 1,66 1,47 1,37 
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Klasifikácia tried za 1. polrok 

Ročník SJL MAT PDA PVO IFV HUV VLA BIO VYV DEJ FYZ GEG CHE RMK OBN ANJ INF 

 

TEV 

 

TSV NEJ SEE THD PVC VYU Priemer 

1. 1 1 --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1,00 

2. 1,14 1,09 1,05 --- 1 1 1,14 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1,04 

3. 1,35 1,2 1,25 --- 1 1 1,35 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,15 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1,13 

4. 1,41 1,45 1,32 --- 1 1 1,32 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,32 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,17 

5.A 2,12 1,71 --- --- --- 1 --- 1,24 1 1,53 --- 1,29 --- 1 --- 1,65 1 --- 1 --- --- 1 --- --- 1,29 

5.B 2,12 2,24 --- --- --- 1 --- 1,53 1 1,76 --- 1,59 --- 1 --- 1,71 1 --- 1 --- --- 1,06 --- --- 1,42 

6. 2,38 1,81 --- --- --- 1 --- 1,5 1 1,19 1,44 1,81 --- 1 1 1,75 1 --- 1 2 --- 1,06 --- --- 1,40 

7. 2 2 --- --- --- 1,05 --- 1,41 1 1,82 1,68 2 1,68 1 1,27 2,05 1 --- 1 1,95 --- 1,95 --- --- 1,55 

8. 2,44 2,28 --- --- --- --- --- 1,68 --- 1,52 1,68 1,96 2,08 1 1,96 1,96 1,04 --- 1 2,20 1,24 --- --- 1 1,67 

9. 1,71 2,06 --- --- --- --- --- 1,18 --- 1,06 1,47 1,29 1,82 1 1,06 1,82 1 --- 1 2 1 --- --- 1 1,37 

spolu 1,56 1,68 1,15 1 1 1,01 1,27 1,42 1 1,48 1,57 1,66 1,86 1 1,32 1,54 1,01 1 1 2,04 1,12 1,27 1 1 1,30 
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Klasifikácia tried za 2. polrok 

Ročník SJL MAT PDA PVO IFV HUV VLA BIO VYV DEJ FYZ GEG CHE RMK OBN ANJ INF 

 

TEV 

 

TSV NEJ SEE THD PVC VYU Priemer 

1. 1 1 --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- 1,00 

2. 1,2 1,15 1,2 --- 1 1 1,25 --- 1 --- --- --- --- 4 --- 1,35 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1,12 

3. 1,35 1,3 1,1 --- 1 1 1,45 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,05 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1,13 

4. 1,45 1,45 1,27 -- 1 1 1,23 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,36 --- 1 --- --- --- --- 1 --- 1,16 

5.A 2,12 1,76 --- --- --- 1 --- 1,76 1 1,53 --- 2 --- 1 --- 1,76 1 --- 1 --- --- 1 --- --- 1,41 

5.B 2,06 2,24 --- --- --- 1,76 --- 2 1 2,18 --- 2,18 --- 1 --- 1,76 1 --- 1 --- --- 1 --- --- 1,59 

6. 2,13 2,31 --- --- --- 1,06 --- 2,19 1 1,69 1,81 2,13 --- 1 1,44 1,88 1 --- 1 2,38 --- 1,31 --- --- 1,62 

7. 2,05 1,95 --- --- --- 1 --- 1,64 1 1,73 1,41 1,91 1,73 1,18 1,14 2 1,14 --- 1 2,23 --- 1,27 --- --- 1,52 

8. 2,12 1,72 --- --- --- --- --- 1,68 --- 1,68 1,88 2,08 1,96 1,12 1,52 1,88 1,16 --- 1 2,84 1,24 --- --- 1 1,66 

9. 1,88 2,06 --- --- --- --- --- 1,35 --- 1,41 1,76 1,65 1,65 1 1,65 1,53 1 --- 1 2,12 1 --- --- --- 1,47 

spolu 1,74 1,69 1,19 1,00 1,00 1,10 1,31 1,77 1,00 1,70 1,72 1,99 1,78 1,33 1,44 1,56 1,05 1,00 1,00 2,39 1,12 1,15 1,00 1,00 1,37 

Prospech: 

Z celkového počtu 198 žiakov prospelo k 31.8.2016 198 žiakov.
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Správanie: 

Triedy I.  II. III.  IV.  V.A V.B VI.  VII.  VIII.  IX.  Spolu 

Napomenutie 

triednym 

učiteľom 

--- --- --- --- --- 3 1 1 5 --- 10 

Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

--- --- --- --- --- 6 2 --- 3 --- 11 

Pokarhanie 

riaditeľom 

školy 

--- --- --- --- --- 2 --- --- 3 --- 5 

Znížená 

známka 
--- --- --- --- --- 3 --- --- --- --- 3 

 

Problémy so správaním niektorých žiakov boli najmä v 5. ročníku. Správanie žiakov 

v školskom roku 2015/2016 v ostatných triedach bolo dobré. 

 

Dochádzka žiakov 1. – 9. ročníka za 1. a 2. polrok: 

Trieda I. II. III.  IV. V.A V.B  VI.  VII.  VIII.  IX.  Spolu 

Počet žiakov 21 21 20 22 17 17 16 22 25 17 198 

Počet 

vymešk. 

hodín 

osprav. 1168 1393 1131 1373 1438 1446 1752 1651 2375 1633 15 360 

neosprav. 0 6 0 0 0 7 0 0 3 0 16 

Priemerný 

počet 

vymeškaných 

hodín na ž. 

Osprav 55,62 66,33 56,55 62,41 84,59 85,06 109,5 75,05 95,00 96,06 77,58 

neosprav. 0 0,29 0 0 0 0,41 0 0 0,12 0 0,08 

 

 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka 2016 

 

Predmet 
Priemerná úspešnosť 

našich žiakov v % 

Priemerná úspešnosť v 

rámci SR v % 
Porovnanie 

SJL 69,9 % 62,6% 
lepší ako celoslovenský 

priemer o 4,3 % 

M 62,4% 52,8% 
lepší ako celoslovenský 

priemer o 9,6% 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. AUGUSTÍNA, MOYZESOVA 1, POVAŽSKÁ BYSTRICA 

 7 

 

 

 

 

f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

Od 1. septembra 2008 vyučuje škola podľa Školského vzdelávacieho programu.  

V 1. a 5. ročníku škola vyučuje od 1.9.2015 podľa inovovaného Školského vzdelávacieho 

programu. 

Stupeň vzdelania – po ukončení 4. ročníka – ISCED 1 

Stupeň vzdelania – po ukončení 9. ročníka – ISCED 2 

Škola poskytuje základné vzdelanie, rovnocenné vzdelaniu v štátnych školách. Zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie detí a mládeže na úseku základného školstva a vytvára pre ňu 

priaznivé podmienky. Výchovu a vzdelávanie orientuje v katolíckom duchu a v súlade 

s Deklaráciou práv dieťaťa. 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnená kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 

Nepedagogickí zamestnanci:  7 

Pedagogickí zamestnanci:  21 

Z toho: 

pracovný pomer na kratší čas:  4 

počet kvalifikovaných pedagógov: 21 

počet nekvalifikovaných pedagógov: 0 

vyňatie z evidenčného počtu:  1 

 

Odbornosť vyučovania 

Predmet 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Počet 

hodín 

spolu 

Z toho 

odborne % neodborne % 

Rímskokatolícke 

náboženstvo 
2 2/2 2/2 2/1 13 13 100 0 0 

Slovenský jazyk 

a  literatúra  
9 8 8 8 33 33 100 0 0 

Anglický jazyk 1/1 2/2 3/3 3/3 18 12 67 6 33 

Prvouka 1 --- --- --- 1 1 100 0 0 

Prírodoveda --- 1 2 2 5 5 100 0 0 

Vlastiveda  --- 1 1 1 3 3 100 0 0 

Matematika 4 4 4 4 16 16 100 0 0 

Pracovné vyučovanie --- --- --- 1 1 1 100 0 0 

Informatická výchova --- 1/1 1/1 1/1 6 0 0 6 100 

Výtvarná výchova  2 1 1 1 5 5 100 0 0 

Hudobná výchova  1 1 1 1 4 4 100 0 0 

Telesná výchova --- 2 2 2 6 6 100 0 0 

Tel. a šport. výchova 2 --- --- --- 2 2 100 0 0 

Celková odbornosť 113 101 89 12 11 
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Predmet 
5. 

ročník 

6.  

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

 ročník 

Počet 

hodín 

spolu 

Z toho 

odborne % neodborne % 

Rímskokatolícke 

náboženstvo 
2+2 2 2/2 2/2 2 16 16 100 0 0 

Slovenský jazyk 

a  literatúra  
5+5 5 5/2 5 5 32 32 100 0 0 

Anglický jazyk 4+4 3 3/3 3/3 3/3 29 29 100 0 0 

Nemecký jazyk --- 2 2/2 2/2 2/2 14 14 100 0 0 

Dejepis 1+1 1 1 1 2 7 0 0 7 100 

Geografia 2+2 1 1 1 1 8 0 0 8 100 

Občianska náuka --- 1 1 1 1 4 2 50 2 50 

Matematika 5+5 5 5 5 5 30 30 100 0 0 

Informatika 1/1+1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 12 6 50 6 50 

Fyzika --- 2 2 2 2 8 6 75 2 25 

Chémia --- --- 1/1 2 1 5 0 0 5 100 

Biológia 2+2 1 1 1 1 8 0 0 8 100 

Technika 1+1 1/1 1/1 --- --- 6 4 67 2 33 

Svet práce --- --- --- 1+1/1 1/1 5 2 40 3 60 

Výtvarná výchova  1+1 1 1 --- --- 4 4 100 0 0 

Výchova umením --- --- --- 1 1 2 2 100 0 0 

Hudobná výchova  1+1 1 1 --- --- 4 4 100 0 0 

Tel. a šport. výchova 

2/1(1/1) 

+ 

2/1(1/1) 

2/1 2/1 2/1 2/1 14 10 71 4 29 

Celková odbornosť 208 161 77 47 23 

 

h) Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 

Ukončené vzdelávanie v šk. roku 2015/2016 

Mgr. Milada Bajzová Druhá atestácia KU Ružomberok 

Mgr. Jana Bolegová 

Aktualizačné 

TV a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové 

a športové aktivity I. 

NŠC Bratislava 

Mgr. Júlia Granecová 
Aktualizačné 

Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti 
MPC Trenčín 

Mgr. Mária Hrenáková 
Inovačné 

Aktivizujúce metódy vo výchove 
MPC Trenčín 

Mgr. Lucia Křížová 

Inovačné 

TV na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie 

záujmu detí o pohybové a športové aktivity 

NŠC Bratislava 

Mgr. Mária Podstráska 
Inovačné 

Aktivizujúce metódy vo výchove 
MPC Trenčín 

Mgr. Soňa Rezáková 

Inovačné 

TV na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie 

záujmu detí o pohybové a športové aktivity 

NŠC Bratislava 

Mgr. Lucia Šištíková 
Inovačné 

Aktivizujúce metódy vo výchove 
MPC Trenčín 
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i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

Olympiády: 

 Olympiáda z anglického jazyka 

 Olympiáda zo SJL 

 Biblická olympiáda 

 Matematická olympiáda 

 Olympiáda Hviezdičiek a nádejí 

 Olympiáda cirkevných škôl v atletike 

 Technická olympiáda 

Súťaže: 

 Hviezdoslavov Kubín 

 ...A slovo bolo u Boha... 

 Šalianský Maťko 

 OK Pytagoriáda 

 OK futbal 

 OK florbal 

 OK vybíjaná 

 OK Stolný tenis 

 Klokanko, Klokan 

 MAX 

 Maxík 

 Pangea 

 Slávik Slovenska 

 Beh nádeje 

 OK Šach 

 Mladý remeselník 

 Svet očami detí - lego 

Exkurzie: 

 Európska noc výskumníkov, ZA 

 Kamenný herbár – vlastivedné múzeum 

 Fašiangy v koberci 

 SOŠ strojárska 

 Pozorovanie rýb – Vlastivedné múzeum 

 Okresná knižnica. 

 Cenakolo – Kráľova pri Senci 

 DOD – Gymnázium PB 

 Návšteva okresného súdu – súdne pojednávanie 
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 DOD v hasičskej a požiarnej zbrojnici 

 Exkurzia do IMC Slovakia 

 Zázračné skrinky – vlastivedné múzeum 

 Plstenie  - Vlastivedné múzeum 

 

Relácie: 

 Svetový deň výživy 

 Z príležitostí cirkevných sviatkov 

 Modlitba ruženca cez rozhlas 

 Deň vody 

 Deň Zeme 

 Deň učiteľov 

 

Besedy:  

 Divadelná dielňa „Bez slov“ s mímom V. Kulíškom 

 Beseda v Mestskej knižnici 

 

Divadelné predstavenia: 

 Ali Baba. 

 Rozprávkové javisko. 

 Bábkové divadlo Žilina 

 

Prednášky: 

 Triedenie odpadu 

 

Zbery: 

 Zber papiera 

 Zber vrchnákov z plástov 

 Zber použitých elektrozariadení 

 

Duchovná oblasť: 

 Kurz Dominik 

 Ročníkové duchovné obnovy  

 Pravidelné sv. omše, spovede, rozhovory 

 

Iné aktivity: 

 Európsky deň jazykov. 

 Pasovanie prvákov 
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 Deň zdravia 

 Fašiangový karneval 

 Diecézna púť na Turzovku 

 Vianočný bazár  

 Vianočné tvorivé dielne 

 DEDIF – tvorivé dielne v POS 

 Vianočné tvorivé dielne 

 Družobný pobyt z CZŠ  Šibenik 

 Zariadenie a využívanie Školskej knižnice 

 Spolupráca s múzeami v meste – organizovanie exkurzií a vyučovacích hodín naživo 

 Návšteva klubu seniorov Katka a program pre klub Kresťanských seniorov  

 Sladká vianočná kvapka – sladkosti pre Detský charitný domov 

 Vianočný bazár a rozdávanie vianočných pozdravov na námestí v PB 

 Korčuľovanie na ľade – Zimný štadión v PB 

 Lyžiarsky výcvik 

 Plavecký výcvik 

 Deň rodiny 

 Koncoročné výlety tried 

 Detská dopravná škola 

 Deň prevencie 

 Noc v škole 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila: 

 Recyklohry – prebieha 

 Zdravý úsmev detí 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole: 

Štátna školská inšpekcia sa uskutočnila v dňoch 10. 10. – 13. 10. 2011 

Následná inšpekcia sa uskutočnila dňa 7. 9. 2012 

 

Záver zo správy 

Silnými stránkami v oblasti riadenia bolo poskytovanie rozmanitej záujmovej činnosti pre 

žiakov, bezpečné a motivujúce prostredie školy, klíma a kultúra školy. Zlepšenie si vyžaduje 

sfunkčnenie vnútorného systému kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov.  

Medzi silné stránky v podmienkach výchovy a vzdelávania patrilo vytváranie podmienok na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, vybavenie školy didaktickou a digitálnou technikou, 

moderné a estetické priestorové vybavenie interiéru školy, vzdelávanie učiteľov v rôznych 

formách štúdia. Slabými stránkami bolo nedostatočné vybavenie učebnicami z dôvodu 
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nedodania, chýbajúce odborné učebne pre prírodovedné predmety, využitie materiálno-

technických podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese.  

K pozitívnym stránkam výchovno-vzdelávacieho procesu patrilo vytváranie priaznivej 

atmosféry, zisťovanie prostredníctvom spätnej väzby úroveň pochopenia a osvojenia 

poznatkov, sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom, kladenie úloh na 

pochopenie učiva, využívanie verbálneho motivačného hodnotenia žiakov, vedenie žiakov k 

rôznym formám aktívneho vyjadrovania. Žiaci primerane k svojim komunikačným 

schopnostiam prezentovali svoje poznatky a zručnosti a vedeli riešiť úlohy na rozvoj 

porozumenia a aplikácie. Zlepšenie si vyžaduje rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti IKT, 

rozvíjanie občianskych, sociálnych a hodnotiacich kompetencií. Rezervy sa objavili v 

diferencovaní úloh s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti žiakov 

V školskom roku 2004/2005 bola v škole vykonaná komplexná inšpekcia s celkovým 

hodnotením priemerná úroveň. V porovnaní s predchádzajúcimi zisteniami zlepšenie nastalo 

v oblasti riadenia i v oblasti zabezpečenia podmienok výchovy a vzdelávania. 

 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

 § 21 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neúplné uvádzanie 

názvu školy v pedagogickej dokumentácii – chýbal názov ulice alebo sídlo školy); 

 § 6 ods. 5 vyhlášky MŠ SR 320/2008 o základnej škole a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (nezaradenie obedňajšej prestávky v rozsahu 30 minút po šiestej vyučovacej 

hodine).     

 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a 

závermi oboznámení. 

Písomné materiály použité pri komplexnej inšpekcii: školský vzdelávací program; správa o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011; 

plán práce školy a jeho prílohy; koncepčný zámer rozvoja školy; plán kontrolnej činnosti; 

školský poriadok; pracovný, organizačný a rokovací poriadok školy; osobné spisy vedúcich 

pedagogických zamestnancov; plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov; plány práce metodických orgánov; zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady, 

metodických orgánov a rady školy; triedne knihy, triedne výkazy a katalógové listy žiakov; 

záznamy z kontrolnej činnosti; rozhodnutia vydané riaditeľom školy; tematické výchovno-

vzdelávacie plány; dokumentácia výchovnej poradkyne; individuálne výchovno-vzdelávacie 

programy žiakov so ŠVVP; rozvrhy hodín; záznamy o záujmovej činnosti žiakov; 

organizačné zabezpečenia výletov a exkurzií; evidencia školských úrazov; informačný 

dotazník pre riaditeľa základnej školy; autodiagnostický dotazník pre učiteľa; dotazník pre 

učiteľov základnej školy; dotazník pre žiaka ZŠ. 
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Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovila:  

Mgr. Lujza Bendová, školská inšpektorka 

dňa: 27. 10. 2011  

Na prerokovaní správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti sa zúčastnili: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu – Školské inšpekčné centrum Trenčín 

Mgr. Lujza Bendová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec 

Mgr. Vladimír Jurík 

 

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

Štátna školská inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje 

tieto opatrenia: 

1. odporúča 

 sfunkčniť vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov, 

analyzovať výsledky kontroly, prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov, 

kontrolovať odstránenie nedostatkov, 

 zamerať interné vzdelávanie v rámci školy na metódy a formy rozvíjania pracovných 

návykov a zručností žiakov, občianskych, sociálnych a hodnotiacich kompetencií 

(vyjadrovanie názorov, spolupráca, sebahodnotenie) a metódy a formy vyučovania pri 

zohľadňovaní vzdelávacích potrieb žiakov. 

 

2. ukladá kontrolovanému subjektu 

v lehote do 30. 11. 2011 prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov týkajúcich sa uvádzania neúplného názvu školy v pedagogickej 

dokumentácii,  nezaradenia obedňajšej prestávky v rozsahu 30 minút po šiestej 

vyučovacej hodine a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru Trenčín s uvedenými 

termínmi splnenia a menami zodpovedných zamestnancov. Predložiť správu o splnení 

prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin Školskému inšpekčnému centru 

Trenčín v termíne do 31. 1. 2012. 

 

Následná školská inšpekcia 7.9.2012 

Plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 

Závery 

Odporúčania uplatnené Štátnou školskou inšpekciou boli riaditeľom školy v plnej miere 

akceptované a splnené. Akceptácia uplatnených odporúčaní mala pozitívny dopad na 

skvalitnenie vnútorného kontrolného systému a na vzdelávanie pedagógov. 

Riaditeľ kontrolovaného subjektu splnil prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich 

príčin. Ich splnením boli v škole odstránené nedostatky vo vedení pedagogickej a ďalšej 

dokumentácii školy, zlepšila sa organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 
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l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy: 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

Vyučovanie žiakov sa uskutočňuje v budove školy a v priestoroch Katolíckeho domu.           

V budove školy sa nachádza 9 tried, učebňa fyziky a prírodopisu, 2 kabinety, zborovňa, 

kancelárie riaditeľa a zástupcu školy, kancelária ekonómky a sekretárky, školská knižnica, 

jazyková učebňa,  učebňa informatiky, archív, školské dielne a učebňa špeciálneho 

pedagóga. Škola pre nedostatok priestorov využíva chodby aj ako šatne. 

V priestoroch Katolíckeho domu sa nachádza telocvičňa, 2 šatne, malá posilňovňa, ŠKD      

(v dopoludňajších hodinách slúži ako učebňa pre jednu triedu), učebňa náboženstva. 

Priestory Katolíckeho domu využívame na besedy, premietanie filmov a kultúrne podujatia.  

V  školskom roku 2015/2016  sme sa snažili o skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Okrem odbornej literatúry sme zakúpili aj rôzne pomôcky, náradie, náčinie, lego, športové 

náčinie, opravilo sa pieskovisko, natreli preliezačky. 

Počas letných prázdnin boli zrekonštruované a rozšírené priestory školskej jedálne. 

 

 

Vybavenie školy informačno – komunikačnými technológiami 

Osobné počítače v kusoch spolu 

92 

v pedagogickom procese administratíva záujmová činnosť 

72 11 10 

z toho notebook, PC tablet s pripojením na internet  

53 82  

tlačiareň 
multifunkčná 

tlačiareň 

interaktívna 

tabuľa 
dataprojektor skener 

13 4 3 14 2 

 

Medzi budovami sa nachádza školské ihrisko a preliezačky, ktoré využívame na hodinách 

telesnej výchovy, v rámci CVČ a ŠKD. 

Výdajná školská jedáleň spĺňa všetky predpísané hygienické normy. 
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy: 

Materiálno – technické zabezpečenie školy 

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina nám avizovala pridelenie 

normatívnych finančných prostriedkov na rok 2016 v rozpočte pre ZŠ sv. Augustína na rok 

2016, ktorý bol zverejnený na stránke MŠVVaŠ SR (na stiahnutie). 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (normatívne finančné prostriedky) 

Škola v školskom roku 2015/2016 hospodárila s rozpočtom vo výške 364 290,– € 

v členení celkom: 

 mzdy:  240 669,– € 

 odvody:  83 264,– € 

 bežné transfery: 40 357,– € 

Bežné transfery boli použité na prevádzku školy – úhrada faktúr za energie, opravy,  

nákup školských a učebných pomôcok, kancelárskeho a iného spotrebného materiálu. 

Finančné prostriedky boli použité aj na nákup drobného dlhodobého majetku do tried, 

odvoz komunálneho odpadu, na stravné zamestnancov školy a iné poplatky súvisiace        

s činnosťou školy. 

 

2. A - Dotácie z Mesta Považská Bystrica na žiakov v školských zariadeniach 

Školské zariadenia v školskom roku 2015/2016 hospodárili s rozpočtom vo výške          

113 172,– € členení celkom: 

 mzdy:  41 882,– € 

 odvody:  15353,– € 

 bežné transfery: 55 937,– € 

Bežné transfery boli použité na prevádzku školských zariadení – úhrada faktúr za 

energie, opravy, nákup školských pomôcok a iného spotrebného materiálu, za stravu 

žiakov a zamestnancov v školských zariadeniach. 

 

B - Dotácie z obcí na žiakov navštevujúcich CVČ pri ZŠ sv. Augustína, v ktorých 

majú trvalý pobyt 

Dotácie vo výške 797,– €, z toho: 

 mzdy:   81,– € 

 prevádzka:  257,– € 

 zatiaľ nevyčerpané: 459,– € 

Finančné prostriedky z obcí boli použité na nákup školských pomôcok a iného 

spotrebného materiálu deťom na záujmové vzdelávanie a krúžkovú činnosť. 
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2. Výnosy v školskom roku 2015/2016 predstavujú čiastku 3 408,– € za pobyt detí 

v Školskom klube detí a v Centre voľného času. 

Tieto finančné prostriedky,  príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov alebo 

inej osoby, sa používajú hlavne na nákup pomôcok, spoločenských hier, hračiek, 

výkresov, kancelárskeho a školského materiálu, športových potrieb a iného pomocného 

materiálu na kreatívnu a relaxačnú činnosť detí počas pobytu v školských zariadeniach. 

Presná evidencia príjmu a čerpania týchto finančných prostriedkov sa vedie v pokladni 

Školského klubu detí a Centra voľného času. 

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy vo výške 5 813,– € 

(nenormatívne finančné prostriedky) 

Príjem na vzdelávacie poukazy /nenormatívne/ v škol. roku 2015/2016  predstavoval 

sumu  5 813,– €,  ktoré škola  použila na odmeny pre vedúcich krúžkov vo výške              

1 401,–  € a z ostatných prostriedkov sa financoval nákup školských pomôcok a potrieb 

pre jednotlivé typy krúžkov, literatúra, CD, spoločenské hry, odmeny pre deti a i. vo 

výške 4 412,– €. 

 

4. Dopravné žiakov – dotácia vo výške 5 532,– €. 

5. Dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 540,– €. 

6. Dary od fyzických osôb vo výške 0,– €. 

7. Mimoriadne výsledky žiakov vo výške 0,– €. 

8. Príspevky podielu 2% z daní vo výške 4517,– €. 

 

Škola sa snažila, aby materiálno – technické zabezpečenie školy a školských zariadení     v 

šk. roku 2015/2016 bolo dostatočné, kvalitné a na vysokej úrovni. 

V dňoch  14.06.2016 – 20.06.2016  útvar hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica 

vykonal následnú finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými pre 

školské zariadenia bez opatrení. 

 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami z príspevkov od rodičov v šk. roku 2015/2016 

 

Zostatok z predchádzajúceho šk. roka:  BÚ  0 531,04 € 

       pokladňa 0 171,94 € 

Príspevky od rodičov:       2 600,00 € 

Úroky:         0 000,01 € 

Príjem spolu:        3 302,99 € 

 

VÝDAVKY: 

Stolný tenis        0 013,20 € 
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Šach         0 007,07 € 

Sladkosti na Mikuláša a MDD     0 331,11 € 

Úrazové poistenie       0 302,46 € 

Futbal, florbal a vybíjaná      0 211,04 € 

Zápis do 1. ročníka       0 067,79 € 

Karneval        0 141,31 € 

Živá hudba dejepisu       0 053,40 € 

Hviezdoslavov Kubín       0 025,37 € 

Odmeny na konci šk. roka      0 670,95 € 

Príspevok na besedy       0 023,60 € 

Európsky deň jazykov      0 023,15 € 

Privítanie a pasovačka prvákov     0 003,38 € 

Deň zdravia        0 008,14 € 

Súťaž Max        0 080,50 € 

Odmeny na súťaže a olympiády     0 023,31 € 

A slovo bolo u Boha       0 012,40 € 

Deň vody        0 003,24 € 

Beh nádeje        0 065,00 € 

Planetárium        0 048,00 € 

Pangea         0 007,49 € 

Noc v škole        0 027,34 € 

Poplatky        0 018,00 € 

Spolu výdavky       2 167,25 € 

 

Hotovosť v pokladni:       1 135,74 € 

Účet zrušený        0 000,00 € 

 

Finančné prostriedky spolu:      1 135,74 € 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy: 

„Rozvoj rozumových schopností žiaka, získanie potrebných návykov v mravnej, 

estetickej, pracovnej, telesnej výchove a ku kresťanskému plneniu povinností.“ 

Vychádzajúc z tohto cieľa sme sa v uplynulom školskom roku sústredili na tieto priority: 

 zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu inovatívnymi formami a metódami 

vzdelávania, 

 vyučovanie prvého cudzieho jazyka od prvého ročníka a druhého od siedmeho ročníka, 
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 vyučovanie informatickej výchovy od 3. ročníka ZŠ a jej využívanie vo vyučovacom 

procese, 

 v rámci voľno-časových aktivít pokračovať v mimoškolskom vzdelávaní na základe 

záujmu rodičov a žiakov, 

 podporovať zdravý vývin žiakov, včas eliminovať negatívne javy v ich správaní, 

 starostlivosť o žiakov so ŠVVP a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 umožniť vzdelávanie pedagogickým a odborným zamestnancom, 

 zabezpečiť vyhovujúce materiálno-technické podmienky a poskytnúť estetické pracovné 

prostredie. 

 

V školskom roku 2015/2016 postupovala ZŠ podľa: 

 Inovovaného školského vzdelávacieho programu ISCED 1 – 1. ročník 

 Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 – 2. až 4. ročník 

 Inovovaného školského vzdelávacieho programu ISCED 2 – 5. ročník 

 Školského vzdelávacieho programu ISCED 2 – 6. až 9. ročník 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení: 

 

Silné stránky školy: 

 zameranie školy,  

 ústretovosť voči žiakom a učiteľom, 

 vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou a zavedenie internetu do všetkých 

tried – využitie počítačov a internetu pri vyučovaní, 

 vyučovanie cudzích jazykov, 

 kvalifikovaný personál, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

 činnosť špeciálneho pedagóga, 

 pozitívna klíma - škola rodinného typu – osobné poznanie žiakov, menej výchovných 

problémov, takmer žiadny výskyt negatívnych javov na škole, 

 práca CVČ s bohatou ponukou záujmových a športových útvarov, podpora voľno-

časových aktivít, 

 činnosť ŠKD, 

 školský časopis a školská knižnica, 

 školské stravovanie, 

 rekonštrukcia školy, 

 ponuka prázdninových aktivít. 

 

Slabé stránky školy: 
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 nevýhodná poloha školy mimo centra pri frekventovanej ceste, 

 nedostatok priestorov, 

 športový areál, 

 rekreačná zóna pre ŠKD, 

 obmedzené finančné zdroje. 

 

Príležitosti: 

 dobré možnosti pre sebarealizáciu žiakov, 

 prostredníctvom záujmových útvarov v CVČ viac príležitosti na prípravu na Testovanie9, 

súťaže, olympiády, 

 dobrá spolupráca s mestom a zriaďovateľom, 

 zabezpečenie mimoškolských aktivít, 

 výborné podmienky pre prácu s IKT, 

 vzdelávanie učiteľov. 

 

Hrozby: 

 populačná krivka a boj o žiaka, 

 preťaženosť učiteľov a žiakov a skeptický názor verejnosti na učiteľov a na školstvo, 

 obmedzený počet učební, 

 finančné ohodnotenie učiteľov, 

 negatívne vplyvy na mladú generáciu. 

 

Navrhnuté opatrenia: 

 pravidelne prezentovať činnosť školy prostredníctvom médií, školského časopisu, dni 

otvorených dverí, 

 vytvárať priaznivú klímu, stimulujúce prostredie, 

 dbať na odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov, 

 pokračovať vo vybavovaní tried a telocvične pomôckami, didaktickou technikou, 

náradím a náčiním, 

 zvyšovať úroveň mimoškolských aktivít školy, zaujímať sa ako deti trávia svoj voľný 

čas, 

 účelne využívať ekonomickú prevádzku školy (šetrenie elektrickou energiou, vodou, 

plynom a pod.), 

 prehlbovať spoluprácu medzi školou a rodinou hlavne pri riešení  priestupkov žiakov 

v škole. 
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 

 

Umiestnenie žiakov IX ročníka v školskom roku 2015/2016 

Priezvisko a meno žiaka Zapísaný na strednú školu Odbor strednej školy 

Babeľa Miroslav  Gymnázium, Pov. Bystrica  

Baštek Adam SPŠ, Pov. Bystrica prevádzka a ekonomika dopravy 

Cárach Jakub SOŠ, Dubnica nad Váhom mechanik – elektrotechnik  

Čičková Aneta Gymnázium, Pov. Bystrica  

Dingová Viktória Súkromná OA, Žilina  

Drblík Vladimír SOŠ strojnícka, Pov. Bystrica mechanik – nastavovač  

Ďurkovská Romana Mária Gymnázium, Pov. Bystrica  

Gajdošík Marián SPŠ, Pov. Bystrica informačné a sieťové technológie 

Janáček Jakub SOŠ, Pov. Bystrica operátor stavebnej výroby 

Kalašová Mária 
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, 

Piešťany 
hotelová akadémia 

Kubiš Andrej SOŠ strojnícka, Pov. Bystrica mechanik – nastavovač 

Kučera Boris SPŠ, Pov. Bystrica informačné a sieťové technológie 

Kušíková Kristína Gymnázium, Pov. Bystrica  

Michálek Filip SPŠ, Pov. Bystrica informačné a sieťové technológie 

Michálková Sofia 
Stredná zdravotnícka škola, Pov. 

Bystrica 
farmaceutický laborant 

Podolanová Katarína Gymnázium, Pov. Bystrica  

Teplanová Mária SPŠ, Pov. Bystrica prevádzka a ekonomika dopravy 

 

II. Ďalšie informácie o škole 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole: 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole sú na dobrej úrovni. Škola sa 

nachádza v peknom prostredí obklopenom prírodou. V areáli školy sú vysadené stromy a kríky, 

v blízkosti školy sa nachádza les, kam chodíme so žiakmi na hodiny telesnej výchovy, výtvarnej 

výchovy, na vychádzky a hry v rámci ŠKD a voľnočasových aktivít. 

Vyučovanie v škole sa uskutočňuje v dvoch budovách, ktoré sú medzi sebou oddelené malým 

ihriskom. V jednej budove sú učebne, v druhej budove – v Katolíckom dome - sa nachádza 

miestnosť s pódiom, ktorá je upravená na telocvičňu a zároveň  ju využívame na kultúrne 

podujatia pre školu a mesto. Nachádza tu aj školská výdajňa stravy a ŠKD. 

Školský dvor (s multifunkčným ihriskom a preliezačkami) využívajú žiaci počas vyučovania 

(hodiny telesnej výchovy, technickej výchovy), počas veľkých prestávok, v rámci ŠKD 

a športových záujmových útvarov v rámci CVČ. Pri škole stoja autobusy MHD. 
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b) Voľnočasové aktivity školy: 

Analýza práce MZ CVČ pri ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici v školskom roku 

2015/2016 

Naše CVČ je zariadenie s celoročnou pôsobnosťou, čo umožňuje deťom a mládeži využívať jeho 

služby aj v letných mesiacoch formou stálych táborov alebo krátkodobých podujatí pre deti. 

Svojou činnosťou poskytovalo našim deťom rôzne možnosti na rozvíjanie ich záujmov, 

vzdelávanie i zábavu formou pravidelných aj príležitostných aktivít v súlade s ich aktuálnymi 

požiadavkami a možnosťami. Deti sa zapájali do rôznych súťaží a predmetových olympiád a 

kultúrnych vystúpení. Štruktúru, zameranie a počet záujmových útvarov sme určili najmä podľa 

záujmu, želaní a návrhov detí s prihliadnutím na finančné a materiálno-technické možnosti. 

V školskom roku 2015/2016 pracovalo v CVČ celkovo: 

Interní zamestnanci: 12 vedúcich a 23 záujmových útvarov 

Externí zamestnanci: 4 vedúci  a 5 záujmových útvarov 

Externí dobrovoľníci: 8 vedúcich  a 8 záujmových útvarov 

Spolu: 24 vedúcich a 36 záujmových útvarov 

V CVČ bolo evidovaných v záujmových útvaroch 299 detí, z toho navštevovalo 193 detí zo ZŠ 

sv. Augustína a 106 detí z iných škôl. Čestné vyhlásenie odovzdalo 227 detí z mesta Považská 

Bystrica a 37 detí z iných obcí. 

Vyučujúci a vedúcimi záujmových útvarov pripravili deti na matematické, jazykové, športové a 

recitačné súťaže. Deti z krúžku Hráme sa so slovami sa pripravovali na recitačné súťaže ako sú: 

Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Dary reči, ... a Slovo bolo u Boha..., v ktorých dosiahli 

pekné umiestnenia. Matúš Pavlík zvíťazil v OK i KK Hviezdoslavovho Kubína a postúpil na 

celoslovenské kolo. Taktiež zvíťazil v recitačnej súťaži ...a Slovo bolo u Boha.., z ktorej postúpil 

do celoslovenského kola, kde sa umiestnil na peknom 3. mieste. Filip Harvánek, obhajca titulu z 

tejto súťaže, tiež sa zúčastnil celoslovenského kola. Deti z dramatického krúžku si pripravili 

divadelné predstavenia o narodení Ježiša Krista v Betleheme a „Cesta okolo sveta“ na motívy 

Julesa Verna. Podieľali sa aj na príprave Dňa sv. Mikuláša i fašiangového karnevalu. Svoju 

tvorbu prezentovali aj na Detskom divadelnom festivale (DEDIF), ktorý sa konal 17. júna v 

priestoroch kina Mier. V tomto školskom roku pokračovala aj činnosť folklórneho krúžku. Deti 

sa učili spievať rôzne ľudové piesne a nacvičovali jednoduché ľudové tančeky. Deti z krúžku 

Hra na gitaru I sa postupne učili na gitare „brnkať“ jednoduché akordy. Sami si vedia prehrať, aj 

prespievať naučené piesne. Staršie gitaristky z krúžku Hra na gitaru II pomáhali počas celého 

roka pri sv. omšiach i pri školských podujatiach. Dievčatá zo speváckeho krúžku dokázali svojím 

spevom vytvárať úsmevy na tvárach ľudí na viacerých podujatiach, či už v škole alebo mimo nej. 

Naučili sa spievať viachlasy. Ich hlasy doprevádzali spev pri spoločných sv. omšiach. Deti z 

umeleckých krúžkov potešili svojím programom aj seniorov v zariadení Katka. 

Deviataci sa pripravovali na Celoslovenské testovanie T9, prijímacie skúšky na stredné školy v 

rámci krúžkov Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo SJL. Rodičia uvítali ponuku pre deti z 9. 

ročníka, ktoré sa počas jarných prázdnin pripravovali na celoslovenské testovanie. 
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V Okresnom kole matematickej olympiády obsadil 1. miesto v MO 8  Filip Brzý a Magdaléna 

Kocianová 3. miesto v MO 6. Karel Procházka obsadil 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády 

pre 7. ročník. Celoslovenskej súťaži Pangea sa zúčastnili 2 žiačky siedmeho ročníka a 1 žiak 

ôsmeho ročníka. Viacerí žiaci z 1. a 2. stupňa sa tiež zapojili do súťaží ako je Maksík, Maks, 

Klokan. 

Medzi krúžky rozvíjajúce manuálnu zručnosť a tvorivosť detí patrili Ručné práce a Prekonaj sám 

seba. Deti v rámci týchto krúžkov pracovali rôznymi technikami, zoznamovali sa s rôznorodými 

materiálmi. Niektoré výrobky sú umiestnené na výstave vo vitrínke, niektoré si deti odniesli 

domov alebo nimi obdarili rodičov a spolužiakov. Deti z  krúžku Prekonaj sám seba pomáhali aj 

s organizáciou veľkých celoškolských akcií, ako boli „Sladká vianočná kvapka“, pozdravy pre 

sponzorov, privítanie prvákov - „Pasovačka“, Vianočný bazár. Deti z 1. stupňa sa na krúžku 

Lego venovali skladaniu modelov z lega, a tiež vytvárali jednoduché programy k ich funkčnosti. 

Radi skladali podľa vlastnej fantázie. Zapojili sa do súťaže Svet Lega očami detí, ktorej III. 

ročník bol tematicky zameraný na robotov, kde získali 1. a 3. miesto. 

Deti navštevujúce krúžky Informatika a  PC grafika a technika sa zameriavali na rozvoj svojich 

informatických zručností. Fotografický krúžok zachytával dianie na škole. Náplňou krúžku 

Školské listy  bola  príprava, výroba a distribúcia školského časopisu + oboznámenie sa s 

jednotlivými publicistickými žánrami, ich tvorba, práca s  PC a problematika tvorby časopisu – 

príprava stálych rubrík i tematických článkov, interview, tajničiek,... Školský časopis vychádzal 

každé dva mesiace, teda 5 čísel v školskom roku. Samotné deti sa podieľali na rozmnožovaní a 

distribúcii jednotlivých čísel medzi žiakov. Krúžok Školská knižnica navštevovali deti z prvého i  

druhého stupňa. Školská knižnica sa podieľala na príprave školského kola recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. Deti navštevovali i výstavné priestory MGArt galérie a Kina Mier v 

Považskej Bystrici, kde sa konali výstavy fotografií a výtvarného umenia. 

V rámci nášho CVČ boli otvorené viaceré jazykové krúžky. Záujmový útvar Hocus a Lotus 

navštevovali  deti 3. ročníka. Forma, akou boli oboznamovaní s cudzím jazykom,  bola pre nich 

veľmi atraktívna a podporovala ich záujem o cudzí jazyk. Oproti minulému školskému roku sa 

im pracovalo lepšie, pretože anglický jazyk sa učili už tretí školský rok. Ľahšie si osvojovali 

slovíčka i frázy. Pracovali so záujmom, aktívne sa zapájali do reprodukcie jednotlivých príbehov 

a získavali slovnú zásobu komplexne – vo vetách, ktoré sú používané v bežnej komunikácii. 

Príbehy si za pomoci vedúceho krúžku nielen nahovorili, ale učili sa aj čítať celé texty. Ako 

doplnkové aktivity využívali rôzne hry a súťaže.  O uvedený krúžok deti prejavili záujem aj v 

budúcom školskom roku. Deti z krúžku Nemecký jazyk získavali zážitkovou formou základy 

nemeckého jazyka, a to napr. počúvaním, opakovaním, kombinovaním slov s pohybom, 

gestikuláciou, riekankami. Vo vybraných textoch bol súčasný hovorový jazyk prispôsobený 

vyjadrovaniu dieťaťa mladšieho školského veku, pričom dôraz bol kladený na správnu 

výslovnosť a intonáciu. Činnosť záujmového útvaru SPEAK – konverzačná angličtina sa 

zameriavala na rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku využívajúc internetové 

aktivity, vlastné pracovné listy, hranie rolí, rozhovory, piesne, videá, originál filmy. Deti 
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pravidelným vystupovaním pred skupinou odbúravali stres z vystupovania a sebaprezentácie. 

Zapojili sa do prípravy Európskeho dňa jazykov (26. septembra 2015) a pravidelne obmieňali 

cudzojazyčnej nástenky vo vestibule školy a na chodbe II. stupňa. 

Deti navštevujúce rôzne športové krúžky dosiahli  viacero vynikajúcich výsledkov. Spomenieme 

aspoň niektoré z nich. Dievčatá z  krúžku Vybíjaná vyhrali okresné kolo a v regionálnom kole 

obsadili 2. miesto. Žiaci 2.-4. ročníka obsadili 1. miesto v okresnom aj regionálnom kole a v 

krajskom kole v Prievidzi obsadili 2. miesto. Taktiež vyhrali Mikulášsky turnaj v meste. Darilo 

sa aj deťom z futbalových krúžkov. Najviac sa darilo členom Športového krúžku, ktorí majú 

bohatú zbierku medailí z Olympiády hviezdičiek a nádejí a zo Športovej olympiády cirkevných 

škôl v Dubnici nad Váhom. 

V rámci krúžku Stretká mladých žiaci absolvovali viaceré prednášky, napr. s kňazom Mariánom 

Kuffom, navštívili Komunitu Cenacolo. Mali pravidelné stretnutia, kde spoznávali a prehlbovali 

svoju vieru a hodnoty. Niektorí absolvovali víkendovú duchovnú obnovu v Priedhorí a zúčastnili 

sa tiež duchovných popoludní, ktoré boli v soboty. 

 

Školský časopis 

V šk. roku 2015/2016 krúžok navštevovalo 5 žiakov z rôznych ročníkov druhého stupňa. 

Stretávali sa  v stredu od 13.30 do 15.00 v školskej knižnici. 

Náplňou krúžku bola  príprava, výroba a distribúcia školského časopisu Školské listy a tiež 

oboznámenie sa s jednotlivými publicistickými žánrami, ich tvorba, práca s PC a problematika 

tvorby časopisu.  

Žiaci dokázali pripraviť stále rubriky i tematické články, ktoré mapovali život v našej škole, 

interview, tajničky, pripravovali zábavné úlohy a tvorili umelecké texty, pripravovali 

fotodokumentáciu, vizuál časopisu, ktorý vychádzal každé dva mesiace, teda 5 čísel v školskom 

roku. Podieľali sa na rozmnožovaní a distribúcii jednotlivých čísel medzi žiakov a tvorbe 

násteniek a projektov k významným výročiam osobností slovenskej kultúry. 

 

Školská knižnica 

V šk. roku 2015/2016 krúžok Školská knižnica navštevovali žiaci z prvého i druhého stupňa. 

Školskú knižnicu navštevovali každý pondelok v čase od 13.30 do 15.00 hod. Vypožičať si titul 

bolo možné aj každý deň počas prestávok. 

Beletriu tvorí oddelenie pre mladších žiakov, oddelenie pre starších žiakov a oddelenie pre 

dospelých. Knihy sú uložené podľa mena autora v abecednom poradí. V tomto šk. roku bol 

odoberaný časopis Slniečko (mesačník) a Zips (dvojmesačník). 

V spolupráci s Považskou knižnicou v Považskej Bystrici sme zrealizovali návštevu v tejto 

knižnici. Školská knižnica sa podieľala na príprave školského kola recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín a pripravila súťaž o najlepší projekt pri príležitosti výročia narodenia 

dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena. Počas Noci v škole s v školskej knižnici 

konalo Čítanie ešte nie na dobrú noc. So žiakmi sme navštevovali i výstavné priestory MGArt 
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galérie a Kina Mier v Považskej Bystrici, kde sa konali výstavy fotografií a výtvarného umenia. 

Príležitostne sme debatovali o významných dejateľoch slovenskej literárnej tvorby. 

 

Vyhodnotenie činnosti ŠKD za školský rok 2015/2016 

 

V školskom roku 2015/2016 boli vytvorené v ŠKD tri oddelenia a ranný ŠKD. 

I. odd. p. vychovávateľka PODSTRÁSKA Mária – 20 detí   I. ročník 

II. odd. p. vychovávateľka BREZNIČANOVÁ Miroslava– 21 detí II. ročník 

III. odd. p. vychovávateľka Mgr. BOLEGOVÁ Jana– 28 detí   III. a IV. ročník 

 

Školský klub detí (ŠKD) začína svoju činnosť  pred vyučovaním od 6:00 do 7:45. Toto  

špecifické oddelenie ranného ŠKD mali možnosť navštevovať aj deti, ktoré do ŠKD neboli 

prihlásené. Tento čas mohli deti využiť na pokojné a spoločenské hry v miestnosti, odpočinok a 

relaxáciu pred vyučovaním. Po vyučovaní bol ŠKD v prevádzke od 11:20 hod. do 17:00 hod. V 

tomto školskom roku boli vytvorené tri oddelenia pod vedením kvalifikovaných 

vychovávateľov. 

Hlavný dôraz sme kládli na oddychovú a relaxačnú činnosť (pokojné hry, odpočinok na koberci 

pri relaxačnej hudbe, hádanky, hlavolamy, spoločné počúvanie, čítanie, rozhovor o vlastných 

zážitkoch detí, atď.). Deti mali možnosť ukázať svoju šikovnosť a zručnosť pri výdatnej 

rekreačnej činnosti, ktorá sa uskutočňovala prevažne na čerstvom vzduchu. Chlapci sa venovali 

väčšinou loptovým hrám. Dievčatá boli dobré v preskakovaní a podliezaní švihadla, ale i vo 

vybíjanej. Deti radi chodili i do prírody, na vychádzky okolo rieky, využívali hojdačky, 

pieskovisko v areáli našej školy. 

V tematických oblastiach vzdelávania ktoré sa striedali podľa plánu, mali deti možnosť 

predviesť svoju tvorivosť a šikovnosť pri vytváraní výrobkov z rôzneho materiálu a rôznych 

netradičných techník. Počas roka boli práce detí vystavované vo vitríne školy a na nástenkách v 

ŠKD. Cieľom výchovnej činnosti ŠKD v školskom roku bolo formovať deti po stránke 

náboženskej, rozumovej, mravnej, pracovnej, telesnej, vôľovej a estetickej. Snažili sme sa o to, 

aby sa deti naučili šetriť si osobné veci, školské pomôcky a školské zariadenie. Viesť ich k 

vzájomnej úcte, k ochrane prírody, starostlivosti o zvieratá a udržiavaniu čistoty a prostredia, v 

ktorom žijú.  Učiť ich k pravde, kamarátstvu, súdržnosti a dobrým medziľudským vzťahom. 

Spoločne sme sa snažili nájsť správne riešenia v  konfliktných situáciách, prekonávať nechuť k 

činnosti a pestovať si vytrvalosť a húževnatosť pri plnení úloh, byť ohľaduplný k mladším 

žiakom, mať úctu k dospelým a starým ľuďom. Ale hlavne vštepovať im zásady kresťanstva, 

viery, lásky a nádeje. 

Počas roka boli pre deti pripravované rôzne súťaže a kvízy ako napríklad: Jazda zručnosti na 

kolobežkách, súťaž O najlepšieho rekordéra v podliezaní a preskakovaní lana, Púšťanie šarkanov 

na školskom dvore, Klubové Vianoce, Školský karneval, Tvorivé dielne k Vianociam, ku Dňu 
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matiek, návšteva Mestskej knižnice, pri príležitosti Dňa otvorených dverí hasičov sme navštívili 

s deťmi toto zariadenie. 

Deti mali možnosť vidieť hasičské autá, techniku, mohli si vyskúšať, ako sa sedí v takom aute. 

Tiché priestory KD ožili v noci z 10. na 11 júna aj v ZŠ sv. Augustína. Škola sa hemžila deťmi, 

ktoré tu neboli náhodou. V jej priestoroch sa po prvýkrát uskutočnilo zábavné podujatie ŠKD – 

NOC V ŠKOLE. Zažili sme kopec zábavy, vynikajúcu atmosféru, perfektnú opekačku, hľadanie 

pokladu, stratenej líšky, diskotéku a spoločné spanie v telocvični KD. Už teraz sa tešíme na ďalší 

rok. 

Pravidelne sme spolupracovali s triednymi učiteľmi v oblasti vyučovania i správania sa žiakov. 

Pracovné výsledky, ktoré deti dosiahli boli dobré, pochvalou boli motivované, ale i správne 

odmeňované. 

Mesačný poplatok za dieťa v ŠKD bol stanovený na 3€ mesačne. Peňažné prostriedky sa 

využívali na nákup pomôcok a hračiek do ŠKD. Mesačne sa tieto vybrané peniaze odovzdávali 

p. Mgr. Eve Brzej. 

 

c) Formy spolupráce 

 Rodičovské združenia 

 Konzultačný deň pre rodičov s výchovnou poradkyňou 

 Listy rodičom 

 Telefonáty rodičom 

 Žiacka knižka 

 Školský časopis 

 

Výbor Rady rodičovského spoločenstva  sa zišiel v minulom školskom roku štyrikrát. Na prvom 

zasadnutí sa volila nová Rada RS, rodičia riešili rozdelenie finančných prostriedkov pre potreby 

žiakov a školy. Na ďalších stretnutiach rodičia riešili problémy, ktoré  sa vyskytli počas 

školského roka. 

Rodičia sa tiež finančne podieľali na úrazovom poistení žiakov celej školy. 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi a ďalšími fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú: 

 spolupráca s Farským úradom v Považskej Bystrici a so zriaďovateľom, 

 spolupráca s CVČ v meste, 

 spolupráca s CPPPaP pri riešení problémov detí a v rámci profesijnej orientácie, 

 spolupráca s eRkom pri kultúrnych podujatiach, 

 spolupráca s Mestskou knižnicou, 

 spolupráca so zástupcami SŠ v rámci profesijnej orientácie, 

 spolupráca s bývalými žiakmi školy, 

 spolupráca s Rodičovskou radou a Radou školy, 

 spolupráca so školami a materskými školami v meste, 

 spolupráca s Vlastivedným múzeom, 

 spolupráca s CŠ z Chorvátska – Šibenik, 

 spolupráca so SZŠ, 

 spolupráca so SOŠ stavebnou, 
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