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Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v     zmysle:  

1. Vyhlášky  Ministerstva  školstva  SR  č.  9/2006  Z.  z.  zo  16.  12.2005   o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení.

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

3. Koncepcie školy  do roku 2015.

4. Plánu práce školy na školský rok 2010/2011.

5. Vyhodnotenia  plnenia  plánov  práce  jednotlivých   metodických  združení 

a predmetových komisií.

6. Informácie o činnosti ZRŠ.

7. Ďalších  podkladov   (  napr.  vyhodnotenie  jednotlivých  akcií  školy,  mimoškolské 

aktivity atď.
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1 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE: (§ 2ODS. 

1 PÍSM. A)

1.1 Všeobecné údaje o škole

1. Názov školy:                    

Cirkevná základná  škola sv. J. Vianneyho

2. Adresa školy: 

Nám. A. ŠKRÁBIKA 5, 015 01 R A J E C

3. Telefónne číslo:

041/5422619     

041/5422609

    Faxové číslo:

041/5422609
4. E-mailová adresa:

katskola@katskola.sk

    Internetová adresa školy :                                                       

                                                       http://www.zcsrajec.edupage.org

                                                       www.katskola.sk      
5.  Zriaďovateľ: 

RKC, Žilinská diecéza, Diecézny školský úrad, Mariánske nám. 23,

 010 01 Žilina
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1.2 Personálne obsadenie školy

1.2.1  Hospodársko – Správny útvar

Riaditeľ školy: Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. – do 14. 10. 2010

                                                      Mgr. Pavol Gera – od 15. 10. 2010

                                                      Mgr. Ľubomír Vereš – od 1. 2.  2011 

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Darina Smiešková

Mgr. Magdaléna Cúgová

Duchovné vedenie školy: Mgr. Vladimír Kutiš   /zástupca zriaďovateľa/   

Mgr. Pavol Gera  /kaplán/  

Mgr. Ondrej Gašica /kaplán/ 

Ekonóm školy: Mária Mihalcová

Tajomníčka: Jarmila Hodásová

Výchovný poradca: Ing., Mgr. Mária Betinská

1.2.2 Nepedagogickí zamestnanci :

Školská jedáleň:    

vedúca ŠJ : Anna Zadňanová

kuchárky : Ľudmila Hudeková

Jozefína Gabajová

Jana Gardianová

Anna Sudorová

Miriam Brezániová

školník: Miroslav Mazák

upratovačky: Mária Nemčeková

Emília Mandáčková

6



1.2.3  Pedagogickí zamestnanci  

 

1.2.3.1 Triedni učitelia : Školský klub detí : - 2 oddelenia:

 

- Marta Paulínyová

- Ľubica Rosická
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Trieda Učiteľ
I.A Mgr. Soňa Verešová
I.B PaedDr. Ján Mihálec
II.A Mg. Jana Barteková

II.B Mgr. Róbert Augustín
III.A Mgr. Eva Majerčíková

IV.A Mgr. Elena Čerňanská
IV.B Mgr. Mária Baďurová
V.A Mgr. Peter Zafka
V.B Mgr. Mária Vanáková
VI.A Mgr. Michal Hoskovec
VI.B Mgr. Andrea Joneková
VII.A Mgr. Anna Veselá
VII.B Mgr. Janka Rybáriková
VIII.A PhDr. Anna Matejková
VIII.B Ing. Katarína Žideková
IX.A         Mgr. Anna Veselovská
IX.B Ing. Mgr. Mária Betinská



1.2.3.2 Ďalší vyučujúci : 

- MVDr. Zuzana Kotríková

- Mgr. Zdenka Lacková                  

- Paed. Dr. Ľubica Hoskovcová

- Ing. Zuzana Dávidiková

- Ing. Ivana Babulová

- Mgr. Jaroslav Židek

- Mgr. Vilma Sádecká

- Dana Augustínová - špeciálny školský pedagóg

- Ing. Juraj Jasenovec - asistent učiteľa

1.3 Údaje o rade školy ,  iné poradné orgány školy :

Rada školy pri Cirkevnej základnej škole v Rajci je založená a má 11 členov. Za predsedu bol 

zvolený Ing. Emil Zafka.

    

Pri škole pracuje: - Pedagogická rada 

                               - Predmetové komisie

                               - Rada rodičov, v ktorej pôsobnosti je aj Občianske združenie Zrnko

                               

Škola je členom :   - Združenia katolíckych škôl  Slovenska

  

1.4 Údaje o počte žiakov školy za školský rok 2010/2011  (§ 2 ods. 

1 písm. b)

Ročník Trieda počet integrovaný
1. ročník I.A 17 žiakov  
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Ročník Trieda počet integrovaný
I.B 17 žiakov  

2. ročník  
II.A

II.B

11

17

žiakov

žiakov

3. ročník
III.A 21 žiakov 2 žiaci

4. ročník
IV.A 15 žiakov 1 žiak

IV.B 17 žiakov
Spolu ročníky    1.-4. 115žiakov 3 žiaci

5. ročník
V.A 23 žiakov 1 žiak
V.B 22 žiakov 2 žiaci

6. ročník
VI.A 15 žiakov
VI.B 19 žiakov 1žiak

7. ročník
VII.A 14 žiakov 1 žiak
VII.B 15 žiakov 3 žiaci

8. ročník
VIII.A 13 žiakov 1 žiak
VIII.B 16 žiakov 1 žiak

9. ročník
IX.A 27 žiakov
IX.B 23 žiakov 1 žiak

Spolu ročníky    5.-9.  187žiakov 11 žiakov

Spolu ročníky    1.-9.  302žiakov 14 žiakov

1.5 Údaje o úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach

Školský rok 2010/2011

IX. A – triedna učiteľka Mgr. Anna Veselovská..................27 žiakov

IX: B – triedna učiteľka Ing. Mgr. Mária Betinská ..................23 žiakov

Výchovná  poradkyňa  pracovala  s programom  Proforient  a spolupracovala  so ŠVS 

v Liptovskom Mikuláši a OPPP v Žiline.

Počas školského roka - priebežné konzultácie s rodičmi, žiakmi. 

                                   - návšteva škôl v rámci dní otvorených dverí na jednotlivých stredných  

                                     školách.     

                                   - testovanie – predprofesionálna orientácia žiakov deviateho ročníka

Testovanie 9 – 2011 ( Monitor ) – riadny termín 9. 3. 2011

                                                    - náhradný termín 29. 3. 2011

 8. 2. 2011 - rodičovské združenie – pozvaní hostia: SOŠ sv. J. Robotníka Žilina, 
9



                                                                                   SOŠ elektrotechnická Žilina

                                                                                   Gymnázium sv. Františka    Žilina

Prijímacie konanie:

Talentove skúšky: 25. 3. – 15. 4. 2011

PaSA Turčianske Teplice – 3 žiačky

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline – študijný odbor, 2 žiačky

1.kolo prijímacích skúšok: 9. 5. 2011 a 12. 5. 2011

Gymnázium Rajec, 4r. – 2 žiaci

Gymnázium Žilina Hlinská, 4r. – 4 žiaci

Hotelová akadémia Žilina, 4r. – 4 žiaci

Obchodná akadémia Žilina, 4r. – 2 žiaci

Obchodná akadémia sv. Tomáša  Akvinského  Žilina, 4r.  – 1 žiačka

Stredná priemyselná škola stavebná Žilina, 4r. – 4 žiaci

Dopravná akadémia Žilina, 4r. – 2 žiaci

Súkromná SOŠ Žilina, 4r. – 1 žiačka

SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina, 3r. – 9 žiakov

SOŠ Turany, 3r. – 1 žiačka

SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš, 4 r. – 1 žiačka

SOŠ Banská Bystrica, 4r. – 1 žiak

SOŠ obchodu a služieb Rožňava, 3r. – 1 žiačka

SOŠ elektrotechnická Žilina, 4r. – 4 žiaci

SOŠ stavebná Žilina, 4r. – 1 žiak

                                   3r. – 2 žiaci

SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku Žilina, 4r. – 2 žiaci

Spojená škola Žilina, 4r. – 1 žiak

                                  3r. – 2 žiaci

Ing. Mgr. Mária Betinská – vých. poradca
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1.6 Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2010/2011 

1.6.1  Dochádzka 

TRIEDA
Zameškané hodiny 

spolu
Zameškané 

neospravedlnené
Ospravedlnené na 

1 žiaka
Neospravedlnené na 

1 žiaka

I.A 761 0 44,77 0

I.B 1077 0 63,35 0

II.A 735 0 56,53 0

II.B 994 0 58,47 0

III.A 1651 0 78,61 0

IV.A 700 0 23,33 0

IV.B 972 0 57,17 0

V.A 1263 0 54,91 0

V.B 1423 0 64,68 0

VI.A 790 0 52,66 0

VI.B 1049 5 54,95 0,26

VII.A 923 0 65,92 0

VII.B 570 14 37,01 0,93

VIII.A 1235 0 95 0

VIII.B 1204 6 74,25 0,37

IX.A 3204 26 117,44 0,96

IX.B 3055 151 91,04 6,56

S P O L U 21 606 hod 202 hod 64 hod 0,53
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1.6.2 Prospech a správanie 

Prospech                       

Trieda       
Prospel  s 
vyznam.

Prospel veľmi 
dobre

Prospel Neprospel

I.A - - 17 0

I.B - - 17 0

II.A 11 0 0 0

II.B 16 1 0 0

III.A 16 2 3 0

IV.A 11 4 0 0

IV.B 14 3 0 0

V.A 16 4 3 0

V.B 16 1 5 0

VI.A 6 6 3 0

VI.B 3 4 12 0

VII.A 3 3 8 0

VII.B 4 3 7 1

VIII.A 2 5 6 0

VIII.B 1 6 9 0

IX.A 6 6 15 0

IX.B 6 6 11 0

Spolu 131 žiakov 54 žiakov 116 žiakov 1 žiak

Správanie

správanie počet žiakov správanie počet žiakov
pochvaly triedneho učiteľa 48 2. stupeň správania 8
pochvaly riaditeľom školy 8 3. stupeň správania 3
pokarhania triedneho učiteľa 19
pokarhania riaditeľom školy 9

V testovaní 9 - 2011 sme dosiahli 48,3 % úspešnosť v matematike a 50,6 % v slovenskom 

jazyku. 
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1.7 Zoznam  uplatňovaných  učebných  plánov   v šk.  roku 

2010/2011 ( §2 ods.1 písm. f)

Vyučovanie prebiehalo na základe schváleného učebného plánu zriaďovateľom. Učebný 

plán  je  v súlade  so  schváleným  platným  učebným  plánom  pre  1.-9.ročník  katolíckych 

základných škôl a odsúhlasený MŠ SR pod číslom 398/2001 zo dňa 24.8.2001 s platnosťou 

od 1.9.2001. 

Ročníky 4. postupovali podľa „variantu A - základný“, ročníky 8.-9. podľa variantu č.2. 

Žiaci 1.,2.,3. a 5.,6.,7. roč. sa vzdelávali podľa učebných osnov nového šk. vzdelávacieho 
programu.

Školský  vzdelávací  program  má  tieto  predmety:  Bystrá  hlavička,  Psychohygiena,  
Regionálne remeslá

1.8 Kvalifikovanosť  učiteľov 

Počet pedagogických 
zamestnancov (vrátane R a ZR)

Kvalifikovaní

28 100%

1.8.1 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 

ods.1 písm. h)  ( uvádzať za školský rok 2010/2011)

Druh vzdelávania vzdelávacia inštitúcia počet pracovníkov

špecializačné UIPŠ 3
kvalifikačné ŠPÚ 2
aktualizačné MPC 3
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1.9 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 

1 písm. i) 

  aktivity realizované z iniciatívy školy :

            

- Napĺňať zámery Duchovného projektu školy

- Duchovné obnovy žiakov i učiteľov, účasť na sv. omšiach v kaplnke školy

- Spolupráca s občianskymi združeniami vo farnosti Rajec

- Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili Školy v prírode

- Návšteva divadelných predstavení

- Literárne a výtvarné súťaže

- Tvorba a vydávanie školského časopisu  PRÁVE TY

- Lyžiarsky a plavecký výcvik 

- Krúžková činnosť  /žiaci pracovali v 11 krúžkoch /

- Školský mliečny program

- Exkurzia do Ostrihomu 

- Predstavenie s antidiskriminačnou tematikou

- Účasť na okresnom kole olympiády  z Geografie, Hviezdoslavov Kubín, Čo vieš o 

hviezdach a ďalších 

- Fašiangový karneval

-     Internetová žiacka knižka

- Súťaž v prednese poézie „ Škrábikov Rajec „ v pastoračnom centre „

- Spolupráca s „ÁNO PRE ŽIVOT“

- Spolupráca s „Domovom vďaky“

- Spolupráca so združením BIOMASA v Kysuckom Lieskovci

- Športový deň školy a iné športové súťaže

- Prezentácia školy zcsrajec.edupage.org

- Zorganizovanie školského a dekanátneho kola Biblickej olympiády
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- a mnohé iné ...

1.10  Údaje  o aktuálnych  projektoch,  do  ktorých  sa  škola 

zapojila : ( § 2 ods. 1 písm. j) 

              Projekty: Projekt – Zdravá chrbtica     

                              Projekt – Podpora znevýhodnených detí     

                              Projekt – „Otvorená škola“

                              Projekt IKT

           Projekt – Čičmanský džbán

                              Projekt  - Hymnus stvorenstva

                                                            

                               Škola sa zapája aj do viacerých internetových školských projektov. 

                                                       

              -    Podpora projektu :            -  Deň narcisov

                                                             -  Deň počatia dieťaťa

    

1.11  Údaje  o  priestorových  a  materiálno  technických 

podmienkach školy ( § 2 ods. 1 písm. l) 

       Žiaci sa učia v 17-tich kmeňových učebniach, ďalej  jedna  učebňa sa využíva  ako 

odborná  učebňa  pre  vyučovanie  prírodovedných  predmetov  (prírodopis,  chémia,  fyzika)  . 

Okrem toho využíva škola tri   učebne na delenie  najmä pri vyučovaní jazykov a v dvoch 

triedach sú nainštalované počítače s pripojením na internet.   Pre skvalitnenie vyučovania má 

škola k dispozícii multimediálnu učebňu, kde využíva aj tabuľu e-beam. Okrem toho sú v 2 

triedach nainštalované  data - projektory.
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       Uvedomujeme si, že to pre  plnenie učebných osnov zatiaľ vyhovuje, ale pre tvorivejšiu  

prácu  s talentami  bude  potrebné  získať  ďalšie  priestory.  Chýbajú  hlavne  ďalšie  kabinety 

umožňujúce  voľnejšiu  prácu  s modernými  učebnými  pomôckami  a  ďalšie  špecializované 

učebne.  Preto  vedenie  školy  aj  zriaďovateľ  ďalej  pracujú  na  zlepšení  priestorových 

podmienok pre prácu školy. 

1.12  Údaje  o finančnom  a hmotnom  zabezpečení  výchovno-

vzdelávacej činnosti školy

Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

dotácia na školský rok 2010/2011

obdobie zdroj dotácie výška dotácie
9 – 12/2010 zriaďovateľ 166 285,00 €
1 –   8/2011 zriaďovateľ 295 361,00 €
9 – 12/2010  MÚ Rajec   - ŠJ 8 042,08 €
1 –   8/2011 MÚ Rajec   - ŠJ 25 679,17 €
9 – 12/2010 MÚ Rajec   - ŠKD 7 437,60 €
1 –   8/2011 MÚ Rajec   - ŠKD 9 401,64 €
9 – 12/2010 vzdelávací poukaz 3 012,80 €
1 –   6/2011 vzdelávací poukaz 4 519,20 €
2010/2011 asistent učiteľa 7 200,00 €

1.13  Cieľ,  ktorý  si  škola  určila  v koncepčnom  zámere  rozvoja 

školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

( § 2 ods. 1 písm. n).  

1. Ponúkať žiakom rozmanité možnosti účelného využívania voľného času a preventívne 

pôsobiť proti zneužívaniu návykových látok – splnené.
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2. Zaisťovať optimálne pracovné podmienky pre prácu žiakov aj učiteľov –  čiastočne 

splnené

3. Chrániť a presadzovať práva žiakov aj zamestnancov - čiastočne splnené.

4. Aktívnu spoluprácu so Základnou umeleckou školou v Rajci, Domovom vďaky, „Áno 

pre život“ - čiastočne splnené.

i. Propagovať tvorivé trávenie voľného času a súčasne propagovať výsledky 

práce  žiakov.  Túto  činnosť  využiť  aj  na  presadzovanie  zdravého 

životného štýlu a boja proti drogám - priebežne plnené.

5. Trvale zaisťovať informovanosť verejnosti o škole - priebežne plnené.

6. Úzko  spolupracovať  pri  riešení  výchovných  a iných  problémov  s rodičmi  žiakov 

prostredníctvom triednych učiteľov, triednych dôverníkov a Rady rodičov - priebežne 

plnené.

7. Rozvíjať spoluprácu so školami v regióne - čiastočne splnené.

8. Dbať  na  kvalitu  pedagogického  zboru,  viacej  stimulovať  ďalšie  vzdelávanie 

pedagogických pracovníkov -čiastočne splnené. 

9. Udržiavať  hmotný  aj  nehmotný  majetok  školy  a zlepšovať  jej  vybavenie  najmä 

dokupovaním moderných UP a prostriedkov na výuku, zaisťovať finančné prostriedky 

z rozpočtu  zriaďovateľa, príspevkov rodičov, ale aj z ďalších zdrojov (napr. lektorská 

činnosť, školenia a kurzy, sponzorské príspevky,  ...) - čiastočne splnené. 

10. Podporovať duchovný rast žiakov, taktiež aj účasť žiakov na duchovných cvičeniach –

čiastočne splnené.

Na čo kladieme  dôraz?   / priebežne plnené/
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Múdrosť,  celostný  pohľad  na  život,  svedectvo  o  kresťanskej  perspektíve  života  v 

spoločnosti.  Chceme  byť  prostredím,  kde  žiak  nadobúda  štandard  vzdelania  spojený  so 

životnou múdrosťou, ktorá zasahuje všetky oblasti života v duchu evanjelia Ježiša Krista.

Otvorenosť  rásť  a  jazyková  príprava.  Osobitný  dôraz  kladieme  na  vzdelávanie  sa  v 

cudzích jazykoch. Považujeme to za nevyhnutné v procese budovania kontaktov so svetom a 

zapájania  sa  do európskych štruktúr.  Vysoká kvalifikovanosť  a osobnostná úroveň ako aj 

priebežné vzdelávanie pedagógov umožňuje im samotným a neskôr aj ich žiakom presadiť sa 

v náročnom spoločenskom prostredí.

Vzájomná úcta a integrácia.  Chceme byť prostredím, ktoré prijíma každého človeka, bez 

ohľadu na vek, rasu, národnosť, funkciu, či spoločenské postavenie. Chceme vytvárať v škole 

kultúru  vzťahov  postavenú  na  vzájomnej  úcte,  spolupráci  a  otvorenej  komunikácii. 

Rešpektovanie osobnosti druhého človeka sa týka nielen kolegiálnych vzťahov v pracovnom 

tíme, ale aj vo vzťahu pedagóg a žiak, kde chceme vytvárať rovnaké príležitosti pre všetky 

deti, teda aj pre tie, ktoré majú špecifické potreby. 

Podpora  rodiny.  Školu  považujeme  nielen  za  vzdelávaciu  inštitúciu.  Chceme  ju  preto 

formovať  ako  prostredie,  ktoré  by  u  detí  podporovalo  zdravý  vzťah  k  sebe  samému,  k 

rovesníkom i k dospelým. Je to príprava k zodpovedným postojom pre rolu manžela a otca, či 

manželky  a  matky  v  rodine,  ako aj  občana v spoločnosti.  Chceme úzko spolupracovať  s 

rodinami  žiakov  cez  aktivity,  ktoré  na  báze  kresťanských  hodnôt  posilnia  vnútrorodinné 

vzťahy.    

1.14  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, 

v ktorých  sú  nedostatky  a treba  úroveň  výchovy 

a vzdelávania  zlepšiť  vrátane  návrhov  opatrení  (§  2  ods. 

1 písm. o).  

Silné stránky školy Slabé stránky školy
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 dobré  podmienky  pre  vzdelávanie 

žiakov

 výborné podmienky

      informačno-komunikačných   

      technológií

 duchovný rast 

 úplná kvalifikovanosť učiteľov

 práca  na  projektoch  (vlastné, 

krátkodobé, dlhodobé ) 

 rozsah  a kvalita  záujmovej  činnosti 

žiakov

 PC gramotnosť učiteľov a žiakov

 organiz.  a informačné  zabezpečenie 

vyuč.  procesu  –  rozvrh  hodín, 

suplovanie ,  

 účasť  žiakov  a  pedagógov  na 

duchovných obnovách, cvičeniach.

 nepriaznivý  demografický  vývoj  – 

populárna krivka – boj o žiaka

 dôsledne  pracovať  pri  výbere 

kvalitných  pedagógov,  ktorí  budú 

zastupovať  učiteľky  počas  materskej 

dovolenky

 neustále  pracovať  na  skvalitňovaní 

výchovno-vzdeláv. procesu

 všeobecné  ocenenie  učiteľov  na 

verejnosti  a  skeptický  pohľad 

učiteľov na situáciu v školstve .

Opatrenia

 Výrazne zlepšiť dochádzku žiakov v čase ich príchodu do školy na prvú vyuč. hodinu

Z.: triedni učitelia

 Upraviť  tematické  plány  v  jednotlivých  predmetoch  tak,  aby   boli  primerané 

náročnosti  pre väčšinu žiakov školy. Využiť na to 30% možností ich úpravy učiteľom 

Z.:  učitelia a vedúci PK

 Sledovať  využívanie  a  zavádzanie  tvorivo  –humanistických  prístupov a  metód  pri 

práci so žiakmi 

Z.: všetci zamestnanci školy

 V sporných  prípadoch  a v  opakovaných  absenciách  žiaka  aktívne  spolupracovať 

s príslušnými štátnymi orgánmi – hlavne s odborom sociálnych veci a rodiny v meste  

Z.: triedni učitelia, 
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  Výrazne zlepšiť spoluprácu rodičov – zákonných zástupcov žiaka so školou. 

Z.: ZRŠ,  triedni učitelia

 Opakovanie a upevňovanie vedomostí v priebehu celého štúdia.

Z.: učitelia,  PK

1.15  Prehľad metodických združení a predmetových komisií v šk. 

roku 2010/2011

MZ ročníkov 1 - 4

PK spoločenskovedných predmetov - SJL, DEJ, OBV

PK prírodovedných predmetov - MAT, FYZ, TCHV, INF

- BIO, GEO, CHEM

PK cudzích jazykov - ANJ, NEJ

PK katolícke náboženstvo

PK estetickej výchovy - HUV, VYV

PK telesnej výchovy

Koordinátori: - prevencie drogových závislostí

- environmentálnej výchovy

- výchovy k manželstvu a rodičovstvu

ŠKD  - školský klub detí

2 ČINNOSŤ  METODICKÉHO  ZDRUŽENIA  A 

PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

2.1 Vyhodnotenie práce MZ v ročníkoch 1.-4.

                                                          

v šk. roku 2010/2011

Vedúca MZ:  Mgr. Mária Baďurová

Členovia:       Mgr. Jana Barteková

                      Mgr. Róbert Augustín
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           Mgr. Eva Majerčíková

           PaedDr. Ján Mihalec 

           Mgr. Daniela Augustínová

           Mgr. Soňa Verešová

                       Mgr. Elena Čerňanská

           p. Marta Paulínyová – ved. ŠK

           p. Ľubica Rosická – vychovávateľka

     Tento školský rok prácu  MZ roč. 1.-4. riadila a usmerňovala p. uč. Mária Baďurová. 

Vyučujúci  dbali  nielen  na  vedomostnú  úroveň  svojich  zverencov,  ale  spolu  s katechétmi 

a duchovnými z farnosti i na duchovnú orientáciu. Snažili sa do každodennej práce vkladať 

lásku, dobrotu a všímať si problémy druhého.

„ Miluj človeka, lebo je dobrý, keď nie je dobrý, miluj ho tak, aby sa stal dobrým...“ 

„ Kde niet lásky, vlož lásku a nájdeš lásku...“

     Plán práce, ktorý sme si spoločne vypracovali na prvom zasadnutí MZ a tematické oblasti, 

ktoré  prebiehali  takmer  každý deň vo výchovno-vzdelávacom procese,  sa  plnil.  Súčasťou 

zasadnutí  bola  spolupráca  so  špeciálnym pedagógom Mgr.  Danielou  Augustínovou a   jej 

cenné rady vyučujúcim, ktorí majú v triedach integrované deti, alebo deti, ktoré si vyžadujú 

individuálny prístup.

    Často sme riešili  problémy hodnotenia žiakov, domácich príprav, doplnkového čítania, 

problémy s prácou slabo prospievajúcich žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín.

Ďalej sne rozvíjali pozitívny vzťah k prírode cez spoločenské organizácie ZSZ Rajec, Cenzuál 

Rajec.  Spolupracovali  sme  s materskými  školami  v Rajci,  MZUŠ  Rajec,  MsKS  Rajec, 

Mestskou  knižnicou  Rajec,  BD  Žilina,  Domom  vďaky  Rajec,  Áno  pre  život  Rajec. 

Každoročne prebieha na škole zber starého papiera. Vďaka obetavej práci a dovozu papiera 

rodičov  boli  tento  rok   naši  žiaci  mimoriadne  úspešní.  Žiaci  si  v  septembri  objednali 

náboženské i detské časopisy podľa ponuky pre daný ročník – Zornička a Rebrík. Tieto veľmi 

radi  čítali  a dopisovali  si  s redakciami.  Za  správne  odpovede  dostali  malé  vecné  darčeky 

a poďakovania s diplomami.

     Na 1.-4. roč. prebehli súťaže : recitačné – Hviezdoslavov Kubín, Škrábikov Rajec

       matematické – Pytagoriáda, Olympiáda,   
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                                                      Všetkovedko

     Dbali sme aj na estetické cítenie a jeho vplyv na žiaka, kultúru prejavu, ranné pozdravy, 

rannú modlitbu,  aby sme začínali  s Božím požehnaním nielen  pre seba,  ale  aj  pre našich 

blízkych. Vyučovanie sme tiež končili modlitbou.

      Umelci  zo  Slovenska  svojimi  programami  z oblasti  hudby,  literatúry,  materinského 

jazyka, nám vštepovali kladný vzťah k rodnej reči.

      Projekt záujmových akcií bol zameraný na témy: Prišla jeseň, Ovocie a zelenina, Veselá 

zima,  Advent,  Vianoce,  Veľká  noc,  Moja  mama,  Vesmír,   Dopravná  výchova.  Úlohou 

projektov bolo aktívne zapojiť čo najviac žiakov z tried, vyvolať pocit radosti z práce, slovne 

oceniť prácu a učiteľ cez žiacku knižku oceniť aktivitu žiakov pochvalou, povzbudením.

     V septembri sme sa zapojili do projektu „Výstava ovocia a zeleniny“, kde deti svojimi 

prácami  a výrobkami pomohli k skrášleniu výstavky mestských záhradkárov.

     V  októbri   sme  prispeli  kultúrnym  programom  do  Kytice  vďaky  našim  starším 

spoluobčanom  v spolupráci s MsKS Rajec.

     V novembri sme poukázali na negatívne prejavy fajčenia na našom organizme – problémy 

s dýchaním, zápaly pľúc až smrteľne nevyliečiteľné choroby.

Po skončení cirkevného roku, v období adventu, sme sa pripravovali na očakávanie narodenia 

Ježiška. Veľmi sme sa tešili na sv. Mikuláša, ktorý k nám zavítal. Vyrobili sme si adventné 

venčeky, čítali sme si vianočné príbehy. Nakoniec žiaci po jednotlivých triedach rozvoňali 

celú budovu školy medovníkmi, ktoré si piekli v kuchynke.

V decembri prebehla aj výtvarná súťaž „Deti maľujú diecézne centrum“.

     V januári sa uskutočnil netradičný zápis do1. ročníka. Taktiež prebehla recitačná súťaž 

Hviezdoslavov Kubín. Umiestnenie detí bolo nasledovné:

 Poézia:1. miesto: Škubová K.                       Próza: 1. miesto: Svetlošáková  N.

             2. miesto: Brezániová A.                              2. miesto: Joneková A.

             3. miesto: Slyšková E.                                   3. miesto: Bollová V., Štrbová T.

     Február priniesol zimné radovánky, sánkovačku, guľovačku a prechádzky do prírody.

Žiaci  3.  roč.  sa zúčastnili  Pytagoriády /dvaja  žiaci  postúpili  do Žiliny/  a žiaci  4.  ročníkov 

absolvovali Olympiádu /jeden žiak postúpil do Žiliny/.

     V marci deti súťažili v prečítaní kníh, o ktorých si ďalej vytvárali výtvarné a literárne 

projekty. Žiaci  2. ročníkov sa zúčastnili divadelného  predstavenia Fantázia, ktoré pre nich 

pripravila mestská knižnica.
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     V apríli  MsKS v Rajci  pripravilo  pre deti  1.  -4.  roč.  besedu, zábavné úlohy a krátke 

divadielko o rozprávkarovi H. K. Andersenovi.

     V máji  si žiaci pripravili kultúrny program, s ktorým vystupovali na námestí v Rajci.

Nezabudli ani na drobný darček vlastnoručne vyrobený pre mamičku.

Ďalšie akcie v máji boli: Alica v krajine zázrakov – hudobné vystúpenie v Kultúrnom dome

                                        Aladinova lampa –divadelné predstavenie v telocvični školy

                                        Mačacie dievča – divadlo vo videostredisku v Rajci

                                        Škrábikov Rajec – recitačná súťaž

                                        Baltie 2011 – súťaž pre 4. roč. v programovaní v Martine

                                        Hymnus stvorenstva – výstava výtv. prác na radnici   

     V júni nasledovali výlety a exkurzie po cestách a koľajniciach našej krásnej vlasti. Deň 

detí sme slávili rôznymi hrami na školskom dvore. Ročníky 1.-4  navštívili kino v Mirage 

v Žiline. Kultúrny obzor si obohatili i na výstavách na Rajeckej radnici.

    Svoj  popoludňajší voľný čas učitelia venovali deťom v krúžkoch: počítačový, loptové hry, 

turistický. Naši učitelia sa taktiež vzdelávajú v oblasti cudzích jazykov v rámci projektu EÚ.

     Všetci sme sa tešili na školské sväté omše v školskej kaplnke. Boli obohatením nielen pre 

deti ale i pre nás, učiteľov. 

      Štvrtáci absolvovali pobyt Škola v prírode v Kunerade.

Opatrenia na skvalitnenie práce MZ :

- prehĺbiť a skvalitniť spoluprácu s rodičmi a ZRŠ
- spolupracovať s vyučujúcimi 5. roč., katechétmi, duchovnými z farnosti
- dodržiavať pokyny na integráciu žiaka v spolupráci so špec. pedagógom 
- v súlade so štandardmi vykonať vstupné a výstupné práce
- realizovať nové projekty
- venovať sa nadpriemerným talentovaným žiakom
- podľa potreby venovať sa slabo prospievajúcim žiakom
- naučiť žiakov čítať s porozumením daný text
- na zápis známok využívať aj internetovú ŽK
- dbať na zodpovedný prístup k výchove a vzdelávaniu v mene Božích právd
- podporiť účasť na vzdelávaní učiteľov
- modernizovať a vhodne dotvoriť učebne jednotlivých tried – koberce, nové nábytky
- využívať “virtuálnu knižnicu“ z internetu

Mgr. Mária Baďurová – ved. MZ
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2.2 Vyhodnotenie práce PK spoločenskovedných predmetov

Vyhodnocovacia správa z činnosti  PK pre spoločenskovedné predmety – SJL, DEJ a 

 OBN v šk. r. 2010/2011

1. Vyhodnotenie výstupných diktátov a testov zo SJL.
2. Úspešnosť žiakov v súťažiach.
3. Testovanie – 9  2011.
4. Návrhy a opatrenia na zlepšenie činnosti.

1. Na hodinách SJL žiaci písali v júni 2011 výstupné testy a diktáty. Výsledky 
v jednotlivých triedach boli nasledovné:

p.  Cúgová(p. 

Vanáková)

p. 

Veselovská 

p. Vanáková p. Smiešková p. Matejková

V. A –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– 2, 31    1, 61
V. B –––––––––– –––––––––– 3, 25   2, 05 –––––––––– ––––––––––
VI. A 2, 8     3, 2 –––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
VI. B –––––––––– 2, 9    3, 6 –––––––––– –––––––––– ––––––––––
VII. A –––––––––– 3, 1    3, 4 –––––––––– –––––––––– ––––––––––
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VII. B –––––––––– –––––––––– 3, 14    3, 35 –––––––––– ––––––––––
VIII. A –––––––––– –––––––––– –––––––––– –––––––––– 3, 62      3
VIII. B –––––––––– 2, 8    2, 9 –––––––––– –––––––––– ––––––––––
IX. A –––––––––– 3, 2    3, 5 –––––––––– –––––––––– ––––––––––
IX. B –––––––––– –––––––––– –––––––––– 2, 40   2, 45 ––––––––––

V tabuľke sú najskôr uvedené priemery výstupný diktátov a za nimi nasledujú priemery 

výstupných testov.

2. V marci sa uskutočnilo v Žiline okresné kolo HK, kde našu školu reprezentovli 3 žiaci 
z V.  A  triedy:  F.  Svetlošák  a V.  Rybárová  a   z IX.  A  triedy M.  Kamenská.   F. 
Svetlošák získal 3. miesto v II. kategórii v próze.

3. 19. mája 2011 sa konala súťaž v prednese duchovnej poézie a prózy Škrábikov Rajec, 
kde opäť F. Svetlošák z V. A triedy získal 2. miesto v próze a A. Škadrová z IX. B 
triedy sa umiestnila na 3. mieste v poézii. 

4. Dňa 9. marca prebehlo Testovanie žiakov deviatych ročníkov – Testovanie – 9. Na na 
našej škole bolo testovaných 50 žiakov a celkový priemer zo SJL bol 50, 55 %.

5. V priebehu šk. roka žiaci sa zúčastnili divadelných predstavení: Malý princ, Aladinova 
čarovná lampa, Alica v krajine zázrakov. Organizovali sme viaceré exkurzie a výlety: 
Markušovce, Trenčín, Ostrihom. Išlo o literárne, historické a náboženské podujatia.

6. Spolupráca vyučujúcich jednotlivých predmetov je dobrá, pretože na zasadnutich PK 
hovoríme o aktuálnych problémoch,  ktoré sa snažíme riešiť,  a zároveň si  navzájom 
pomáhame vo výchovno-vzdelávacom procese.

    zapísala vedúca PK: PhDr. A. Matejková 
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2.3 Vyhodnotenie práce PK prírodovedných predmetov  

2.3.1  MAT, FYZ, TCHV, 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI PREDMETOVEJ KOMISIE: M, F, Tchv, I

Šk. r. 2010/2011

Členovia PK:

Ing. Mgr. Katarína Žideková

Mgr. Peter Zafka

Mgr. Vilma Sádecká

Mgr. Ľubica Hoskovcová

Mgr. Elena Čerňanská

Mgr. Róbert Augustín

Mgr. Anna Veselá

Predmetová komisia sa počas roka pravidelne stretávala na stretnutiach, hodnotila priebežne 

výsledky  práce  učiteľov  i žiakov.  Veľký  dôraz  sme  kládli  na  dôkladnú  prípravu  na 

vyučovacie hodiny, účasť na súťažiach a prípravu deviatakov na testovanie z matematiky.

VYUČOVANIE

Učebné plány boli  dodržané,  učivo v ročníkoch sa prebralo,  písomné práce boli  napísané, 

priemery z týchto prác sú uvedené v zápisniciach zo zasadnutí PK.

SÚŤAŽE

Fyzika

Fyzikálnu olympiádu riešili žiaci doma, nikto nepostúpil do okresného kola.

Matematika

Pytagoriáda
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Niektorí úspešní riešitelia  postúpili do okresného kola (Branislav Baláž, Filip Brodňan, 

Miroslav Miškovský, Barbora Balážová, Agáta Joneková a niektorí žiaci tretieho ročníka).

Matematická olympiáda

Žiaci riešili len školské kolo. Okresného kola sa nezúčastnili.

Technická olympiáda

Na  tomto novom druhu olympiády sa plánujeme zúčastniť v budúcom školskom roku. 

                                                                                                                          

Zapísala: Mgr. Elena Čerňanská

2.3.2  BIO, GEO, CHEM, 

Vyhodnotenie práce predmetovej komisie– prírodopis - biológia, zemepis - geografia, 

chémia, psychohygiena

Zloženie PK : 

Mgr. Ľ. Vereš

Mgr. M. Hoskovec

Mgr. Z. Lacková

Ing. I. Babulová

Ing. RNDr. Z.Dávidíková

Ing. K. Žideková – vedúca PK

Vyhodnotenie činnosti PK za školský rok 2010/2011:

1.  vypracovali sme rámcové plány podľa nového ŠVZP pre všetky predmety 7. ročníka, 
priebežne ich bude treba upravovať

2.  v druhom polroku sa zapojil do činnosti PK nový p. riaditeľ – Mgr. Ľ. Vereš, vyučoval 
zemepis v 9. ročníku         

3.  v priebehu roka sme dostali nové učebnice geografie a biológie pre 7. ročník
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4.žiaci 6. ročníka sa zúčastnili exkurzie do ZOO Zlín – Lešná, žiaci 8. ročníka navštívili 
Vysoké Tatry – Štrbské pleso a Beliansku jaskyňu, v máji sa 8.B trieda zúčastnila na 
výučbovom programe v Kysuckej hvezdárni na tému: „Meteorológia“.

5. žiaci boli vedený k samostatnej a tvorivej práci formou projektov

6.vyučujúci prírodopisu a zemepisu menej využívali multimediálnu učebňu, nové formy 
vyučovania pomocou počítačovej techniky vzhľadom na rekonštrukciu elektrickej 
inštalácie

7.vďaka spolupráci s OZ Tillia sme mohli prakticky vyučovať botaniku v botanickej 
záhrade za pastoračným centrom

8.žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa na základe výsledkov školského kola geografickej olympiády 
zúčastnili  okresného kola, kde viacerí uspeli

9.  osobitná pozornosť bola venovaná integrovaným a slaboprospievajúcim žiakom

10. v júni sme zorganizovali v spolupráci s pracovníkmi Kysuckej hvezdárne 
prednášku spojenú s výstavou a pozorovaním Slnka cez hvezdársky ďalekohľad. 
Prednášky sa zúčastnili žiaci 4. a 5. ročníka, na výstave a pozorovaní Slnka sa vystriedali 
viaceré triedy ročníkov 1. až 9. 

11.  jeden žiak / Michal Chmeliar z 8.A/ neprospel zo zemepisu, v auguste sa zúčasní 
reparátu

12. p. učiteľ M. Hoskovec viedol geografický krúžok

                                                                 Zapísala: K. Žideková – vedúca PK
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2.4 Vyhodnotenie práce PK cudzích jazykov  

CZŠ sv. J. Vianneyho, Rajec

1. Personálne obsadenie a používané učebnice a iné materiály.

2. Plnenie časovo-tematických plánov.

3. Školenia pedagógov.

4. Návrhy na zlepšenie činnosti.

5. Akcie v budúcom školskom roku.

ad  1/      V tomto  školskom  roku  bola  výuka  cudzích  jazykov  zabezpečovaná  týmito 

pedagógmi:

Aj : MVDr. Z. Kotríková, Mgr. J. Barteková, Mgr. A. Joneková

Nj : Mgr. V. Sádecká

Pracovali sme s učebnicami schválenými Ministerstvom školstva SR a to v Aj: séria učebníc 

Project third edition  a na Nj sa používala učebnica „Projekt“. K týmto učebniciam patrili aj 

pracovné zošity,  cez ktoré sme mali  možnosť lepšie precvičiť  gramatické znalosti  žiakov. 

Vyučovanie Cj bolo vhodne dopĺňané článkami z cudzojazyčného časopisu Hello.

ad 2/     Časovo-tematické plány pre anglický jazyk (ANJ) sa nám v globále podarilo dodržať 

len v deviatom ročníku, ktorý je obsahom učiva opakovaním predchádzajúcich ročníkov 5-8. 

V budúcom  školskom  roku  budú  po  informáciách  na  seminároch  ANJ  a dohode 

s vyučujúcimi ANJ v ročníkoch 5-9 časovo-tematické plány upravené podľa intelektuálnych 

schopností  triedy. Pomalšie napredovanie bolo spôsobené prítomnosťou viacerých slabších 
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žiakov  v triede.  Kvôli  tomu  bolo  nutné  dlhšie  upevňovať  dané  gramatické  javy,  či 

frazeologické jednotky.

Ad  3/     Vydavateľstvo  Oxford  University  Press  organizovalo  1-  dňové  jarné  a jesenné 

konferencie  pre  učiteľov  ANJ  na  druhom  stupni  ZŠ  v Žiline.  Predstavovali  novú 

koncepciu učebníc  Project  3  edition,  demonštrovali  hodiny  ANJ  s použitím  rôznych 

kompetencií. Taktiež boli prezentované vynikajúce pomôcky k učebnici ANJ pre 1.stupeň ZŠ 

„Family and Friends“. Školenia sa zúčastnila Mgr. A. Joneková, ktorá informovala ostatných 

učiteľov ANJ o obsahu konferencií.

Ad 4/     V budúcom školskom roku budeme dôslednejšie uplatňovať komunikatívny spôsob 

výučby.  Vo  väčšej  miere  budeme  využívať  IKT  vo  vyučovacom  procese  – 

videodataprojektor,  DVD  a Internet.  Vhodnými  metódami  budeme  motivovať  žiakov 

k zmysluplnému  štúdiu  cudzích  jazykov  pre  život  a prax.  Naďalej  budeme  pokračovať 

v motivovaní učiť sa i  menej nadaných žiakov, či žiakov s poruchami učenia.

Ad 5/     V budúcom školskom roku budeme pracovať na príprave žiakov do okresného kola 

olympiády v ANJ a taktiež sa venovať projektovej práci žiakov.

Vypracovala: Mgr. Andrea Joneková 

                   

                                                                                     Predseda PK 
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2.5 Vyhodnotenie práce PK katolíckeho náboženstva  

CZŠ sv. J. Vianneyho Rajec

Dátum: 21. 6. 2011

Prítomní: Mgr. Ing. Mária Betinská

Mgr. Janka Rybáriková

Mgr. Anna Veselá

Program: Vyhodnotenie práce za školský rok 2010/2011

Nové návrhy a podnety pre školský rok 2011/2012

Modlitba, privítanie prítomných

1. Naša škola v školskom roku 2010/2011 žila slávnosťou blahorečenia pápeža Jána Pavla II., 

ktoré sa uskutočnilo v máji 2011. Na hodinách náboženstva sme žiakom predstavovali jeho 

životopis a pontifikát. Všetko toto snaženie vyvrcholilo v pôste na Kvetnú nedeľu. Krížová 

cesta ulicami mesta sa niesla v znamení jeho myšlienok a udalostí z jeho života, ktoré hovoria 

o tom,  že  patril  celý  Pánovi.  Žiaci  pri  tejto  príležitosti  vyzdobili  obetný  stôl  portrétmi 

blahoslaveného pápeža.

2. Biblická olympiáda: vedomostná súťaž: Kniha Samuelova, Evanjelium podľa sv. Lukáša, 

Prebehli triedne a školské kolá za I. kategóriu. Dekanátne kolo sa uskutočnilo v Pastoračnom 

centre v Rajci. Naši žiaci sa umiestnili na 2. mieste: Jana Mišiaková, IX. A,

Lucia Dudáková, IX. B,

Veronika Závadská, V. B.

Výtvarná súťaž Biblia očami detí: výtvarné práce boli odoslané do 30. 3. 2011 DKÚ v Žiline. 

Žiak V. A – Filip Svetlošák získal: – 2. miesto v 4. kategórii diecézneho kola,
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   – postúpil do celoslovenského kola

3. Slávnosť sviatosti birmovania: 30. 4. 2011 vyslúžil generálny vikár Ladislav Stromček.

    Prvé sväté prijímanie: máj 2011 - pomoc pri školskej katechéze.

Spolupráca farského úradu, rodičov a ZCŠ pri detských sv. omšiach v utorok, v kostole sv. 

Ladislava. – Mgr. Janka Rybariková

4. Odber kresťanskej tlače

Mladší žiaci Rebrík: práca so žiakmi na hodinách náboženstva – p. uč. Rybáriková 

Počas celého školského roka 2010/2011 časopis Rebrík odoberalo 44 žiakov.

5. Duchovné obnovy tried v piatok podľa rozpisu: p. kaplán Gera a p. kaplán Gašica

6.  Sv. omša v kaplnke školy v utorok 12:30. Záverečná ďakovná sv.  omša 30. júna 2011 

v kostole  sv.  Ladislava.  Spoločná  prázdninová  sv.  omša  pri  spomienke  na  sv.  J.  M. 

Vianneyho: 4. august 2011.

8. Duchovné cvičenia pedagógov školy: august, Donovaly

Záver: plán a úlohy, ktoré si predmetová komisia stanovila na začiatku šk. roka 2010/2011 

boli splnené tematické plány dodržané, učivo prebraté.

Spoločné poďakovanie modlitbou.

zapísala: Veselá Anna
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2.6 Vyhodnotenie práce PK estetickej výchovy

výtvarná výchova, hudobná výchova ročníky 5.- 9. CZŠ sv. J. Vianneyho Rjec 2010/2011

2.6.1Výtvarná výchova

Vypracovali sme časovo-tematické plány podľa nového ŠVZP pre 5., 6., a 7. ročník.

V októbri sme sa zapojili do výstavy Slovenského zväzu záhradkárov, ktorá bola v zasadačke 

MÚ v Rajci.

Práce  žiakov  boli  veľmi  pekné,  sú  zverejnené  vo  fotogalérii  na  stránke  školy  a  od 

organizátorov výstavy sme dostali ďakovný list.

V advente sme pripravili centrálny veniec na chodbu a tiež do školskej kaplnky. Pán kaplán

ich za prítomnosti žiakov posvätil. Fotografie sú uverejnené na stránke školy.

Na nástenkách školy neboli práce detí, nakoľko prebiehala generálna oprava elektroinštalácie.

Vianočná výzdoba školy bola obnovená motívom zimné mesto a zvony.

Biskupský úrad v Žiline vyhlásil súťaž „ Žiaci maľujú diecézne centrum“.1. miesto v súťaži 

získal Filip Svetlošák z V. A a 2. miesto Alexandra Súkenníková zo IV. A triedy. Výhercovia 

prijali ceny priamo z rúk žilinského otca biskupa T. Galisa 12. decembra 2010 v Pruskom.

Priebežne boli práce žiakov zasielané do detského časopisu Rebrík, kde žiaci dosiahli

veľa pekných ocenení. Žiaci, ktorí boli ocenení dostávali zaujímavé ceny z Redakcie časopisu

/ knižné odmeny, diplomy aj časopis v ktorom je uverejnené ich meno ako výhercu, alebo aj

DVD/.

Na  zápis  žiakov  do  1.  ročníka  sme  pripravili  omaľovanku  zvieratiek  ako  predlohu, 

vypletaných ježkov  a iné záložky.

Žiakom boli odovzdané práce, ktoré predložili na talentových skúškach. Všetci žiaci, ktorí si

vybrali školu s talentovými skúškami ich zvládli a boli prijatí.

Do súťaže „Vesmír očami detí“ boli zaslané práce žiakov našej školy do Považskej hvezdázne 

v Žiline.

Ľudové tradície boli rozvíjané aj formou kolektívnej mozaiky  „Čičmanský  džbán“.
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Práce žiakov boli zaslané do Medzinárodnej súťaže, ktorá sa konala ako sprievodná akcia 

výstavy „Očarujúce podzemie“ v Novom Mexiku /USA/ . Úlohou bolo vytvoriť pohľadnicu 

10,5 x 15 cm ľubovoľnou technikou na tému „Jaskyne“. Na listine výhercov sme našli až 

deväť našich žiakov:

Simona  Zacková  V.A,  Svetlošák  Filip  V.  A,  Klucho  Filip  V.  B,  Dávidík  Michal  V.  B, 

Mičechová Magdaléna VI. B, Ďurovec Marek VIII. A, Záň Samuel VIII. B, Uhlárik Peter 

VIII. B a Domanická Kristína IX. A. Ceny budú rozoslané v lete 2011.Fotogaléria školy.

V súťaži „Biblia očami detí“ získal  Filip Svetlošák z V. A druhé miesto a postup do celo-

slovenského kola. 

Celý mesiac máj bolo možné si pozieť výstavu v Radnici na námestí v Rajci. Téma bola:

Hymnus na stvorenstvo  podľa sv. Františka z Assisi . Všetky práce boli vyberané tak, že deti 

si všímali krásu stvorenej prírody / vesmír, stromy, plody, snehové vločky, kvety .../.

Biomasa nám darovala peletky, čo bol nový a zaujímavý materiál pre deti. Ďakovný list

a aj niektoré práce žiakov budú odovzdané zástupcom tejto firmy. 

Žiaci školy sa zúčastnili výstavy  ovocia , zeleniny záhradkárov a ich prác v zasadačke MsKS

v Rajci. Tiež výstav, ktoré sú inštalované vo výstavnej časti Radnice na námestí v Rajci

ako prác žiakov Základnej umeleckej školy v Rajci, ktoré sú vystavované v mesiaci jún.

Všetky ročníky boli hodnotené známkou na vysvedčení.

2.6.2Hudobná výchova:

Prostredníctvom hudobných diel bola rozvíjaná láska k rodnému kraju a vlasti.

Na hodinách boli rozvíjané ľudové tradície.

V spolupráci so ZUŠ v Rajci boli žiaci na predstavení „Alica v krajne zázrakov.“

Priebežne boli žiaci pripravovaní aj na talentové skúšky, ktoré zvládli a boli prijatí na vybrané 

školy.

zapísala Mgr. Rybáriková Jana

                                                                                               predseda PK Estetickej výchovy
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2.7 Vyhodnotenie práce PK telesnej výchovy

Predmetová komisia pracovala podľa časového plánu práce PK a podľa mesačného 

plánu telovýchovných činností. Vo všetkých ročníkoch boli dodržané tematické plány a učivo 

bolo prebraté podľa učebných osnov. 

Kondičné  testy  boli  robené  priebežne  počas  školského  roka  testami  VPV,  boli 

vyhodnocované  a na  polroku  a konci  šk.  roka  boli  všetci  žiaci  klasifikovaní.  Žiaci  sa 

pravidelne zúčastňovali športových krúžkov, pričom boli aktívni a prinášalo im to chuť a elán 

do ďalšej športovej činnosti.  Ocenenia žiakov, ktoré získali na súťažiach, sú vystavené vo 

vestibule školy, aby slúžili ako vzor ostatným. 

Úspechy našej školy boli prezentované v mesačníku Rajčan. 

Mgr.  J.  Židek  absolvoval  aktualizačné  vzdelávanie  Súčasné   trendy  v zjazdovom 

lyžovaní a Carvingové lyžovanie.

November  -  Beh 17. novembra – cezpoľný beh v Žiline

December  -   Stolnotenisový turnaj cirkevných škôl v Považskej Bystrici 

                       ( 1. miesto )

                  -   Majstrovstvá okresu Exel florbal cup chlapcov ZŠ – starší žiaci v Žiline

                  -   Majstrovstvá okresu Exel florbal cup  chlapcov ZŠ – mladší žiaci v Žiline

Február      -   Lyžiarsky výcvik 7.A a 7.B triedy v LS Čičmany

Máj            -   Atletická  olympiáda v Dubnici nad Váhom  

                      (  P. Pekara – 1. miesto v skoku do diaľky)

                  -   Basketbalový turnaj dievčat v MZŠ Rajec Lipová

                       ( 3. miesto )

                  -   Stolnotenisový turnaj žiakov vo Zvolene

                      (  M. Ďurovec – 2. miesto )

                  -   Basketbalový turnaj chlapcov v MZŠ Rajec Lipová

                      ( 3. miesto )
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                                                                                      Predseda PK: Mgr. Jaroslav Židek

2.8  Vyhodnotenie práce ŠKD

Vyhodnocovacia správa činnosti ŠKD za šk. rok 2010/2011

 Úlohou  ŠKD  je  cieľavedomá  a kvalifikovaná  výchovno-vzdelávacia  práca  so  žiakmi. 

Pozornosť sa sústreďuje na činnosť rekreačnú, telovýchovnú, športovú a brannú.

Osobitný význam sa prikladá záujmovej činnosti.

Úlohou ŠKD je poskytnúť žiakom aj aktívny oddych, rozvíjať ich nadanie a záujem.

V šk. roku 2010/2011 pracovali dve oddelenia ŠKD. Prvé oddelenie viedla p. vychovávateľka 

M. Paulínyová, druhé oddelenie viedla p. vychovávateľka Ľ. Rosická.

Výchovne sme využívali výročia a pamätné dni, ktoré sme pravidelne zverejňovali formou 

násteniek  a detských  prác  na  chodbách   a v učebniach.  Rekreačná  činnosť  sa  realizovala 

formou  vychádzok a pohybových hier.

Deti sa zúčastňovali na zaujímavých vedomostných kvízoch a súťažiach ako sú:

- návšteva knižnice
- práca s prírodným materiálom – zhotovenie ikeban, šarkanov
- súťaživé hry - Talent mánia
- práca s papierom – záložky do knihy
- bábky z textilu
- kreslenie na asfalt

V rámci  spolupráce  s MŠ  na  Mudrochovej  a na  ulici  1.mája  sme  uskutočnili  niekoľko 

spoločných akcií:

- spoločenské hry, súťaže
- lentilky v kruhu, hra na detektíva
- hádanky a hlavolamy 
- uhádni rozprávku 
- práca s textilom
- starostlivosť o zvieratká – beseda
- beseda s príslušníkmi hasičského zboru 
- beseda s p. riaditeľom Ľ. Krajčim na tému Život v Afrike

Denné vychádzky a pobyt  na čerstvom vzduchu sme využívali  na poznávanie  prírody,  na 

ochranu a starostlivosť o životné prostredie, pričom sme využívali rôzny prírodný materiál.
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Formou didaktických hier sme u detí  utvrdzovali  prebraté  učivo.  Osobitnú pozornosť sme 

venovali slabšie prospievajúcim žiakom. Dobrá bola aj spolupráca s triednymi učiteľmi pri 

riešení problémov.

Konkrétne činnosti sme rozpracovali do týždenných plánov.

Vedúca vychovávateľka M. Paulínyová sa zúčastnila i metodických združení pre prvý stupeň, 

ktoré viedla p. uč. M. Badurová.

Materiálne zabezpečenie ŠKD bolo v tomto šk. roku dobré, za čo vďačíme  vedeniu školy.

Zakúpili sme nové potrebné pomôcky, ktoré sme využívali pri jednotlivých činnostiach.      

zapísala M.Paulínyová
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2.9 Vyhodnotenie práce v oblasti environmentálnej výchovy 

Škola: Cirkevná základná škola v Rajci

Školský rok: 2010/2011 

Cieľom  environmentálnej  výchovy  bolo  formovať  u žiakov  kladný  vzťah  k životnému 

prostrediu.

Vzdelávací proces

– environmentálna výchova bola zahrnutá a realizovaná v rámci plnenia tematických

   plánov v jednotlivých predmetoch podľa možností daného predmetu

– na hodinách zemepisu a prírodopisu vyučujúci venovali zvýšenú pozornosť

   regionálnej problematike –> prírodné zaujímavosti a ochrana prírody v Rajeckej

  doline

– na hodinách výtvarnej výchovy vyučujúci využívali prírodné materiály –> práce

   žiakov boli použité k výzdobe vnútorných priestorov školy

– 11. októbra 2010 sa žiaci V. – VII. ročníkov zúčastnili prednášky o medveďoch v Kôprovej

   doline, ktorú zorganizovalo OZ Vlk

– 22. júna 2011 sa žiaci zúčastnili prednášky o slnečnej sústave, ktorá bola spojená s výstavou

   a priamym pozorovaním slnka a jeho fotosféry a chromosféry. Prednášku zorganizovala

   Kysucká hvezdáreň z Kysuckého Nového Mesta v priestoroch pastoračného centra

– žiaci podľa možností pracovali v teréne ( zber prírodných materiálov, ich určovanie

   a využitie v ďalšej práci)

– vyučujúci majú možnosť využívať v rámci výučby záhradu za pastoračným centrom,

   ktorá je v spolupráci s OZ Tillia prebudovaná na náučno – oddychovú zónu

– žiaci boli vedení k práci s odbornou literatúrou a internetom, k samostatnej a tvorivej

   práci pri tvorbe projektov a referátov

– predmet Regionálne remeslá v 5. ročníku prispieva k oživovaniu tradícií

Výstavy

– v októbri sa uskutočnila Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú zorganizoval Slovenský

   zväz záhradkárov v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Rajci, kde boli

   vystavené aj práce našich žiakov

– v máji škola zorganizovala na radnici v Rajci výstavu s názvom Pieseň stvorenstva – deti si

   všímali krásu stvorenej prírody (vesmír, stromy, kvety, plody, snehové vločky...) a vytvorili
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   úžasné diela, ktoré oslovili aj dospelých. Biomasa darovala peletky – pre deti to bol nový

   a zaujímavý materiál.

Záujmové aktivity žiakov 

– na škole pracoval Turistický krúžok pod vedením p. Uhlárika

– spolupracovali sme s OZ Tillia na tvorbe a realizácii projektov

– podporili sme humanitárne akcie – Biela stužka, Dobrá novina

Lyžiarsky výcvik

– vo februári žiaci siedmeho ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik v malebnom prostredí

   Čičmian

Exkurzie a výlety

– výlety a exkurzie boli zamerané na poznávanie prírodných krás alebo kultúrnych

   pamiatok 

– 15.10.2010 – ZOO Lešná –žiaci VI. roč.

– 28.10.2010 – Belianska jaskyňa – žiaci VIII. a IX. roč.

– v máji a júni žiaci spoznávali v rámci triednych výletov:

   V. roč. – Vrátna dolina

   VI. roč. – 2 dni v Kunerade

   VII. roč. – turistický výstup na Kýčeru

   VIII. roč. – Trenčín

   IX. roč. – 2 dni v Kunerade

– 27. mája 2011 sa uskutočnil zaujímavý výlet do Kysuckého Lieskovca, ktorý v rámci

   propagácie zorganizovala Biomasa, žiaci navštívili aj Vychylovku.

– 14. júna 2011 sa uskutočnil výlet za odmenu pre žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné

   výsledky alebo reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Žiaci navštívili Markušovce

   a Spišský štvrtok. 

Súťaže 

– úspešne sme sa zúčastnili viacerých olympiád (biblická, geografická olympiáda,

   matematické súťaže –  olympiáda, pytagoriáda, športové súťaže, ...

– v súťaži: Čo vieš o hviezdach sa umiestnil:

   II. kat. – Ondrej Hudák VIII.A – 2.miesto v okresnom kole

– geografická olympiáda – Matej Hudák V.A – 2.miesto v okresnom kole

– biblická olympiáda – 2 miesto v dekanátnom kole (žiaci V. – IX. roč.)

– od 27.5 – 25. 6. prebiehala súťaž s Biomasou do ktorej sa zapájali žiaci prostredníctvom

   internetu, s možnosťou vyhrať účasť v Letnom biomasovom tábore.
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   Otázky boli zamerané na obnoviteľné zdroje energie a biomasu, na vykurovanie biomasou.

– výtvarné práce našich žiakov boli poslané aj na medzinárodnú súťaž v USA – Nové

   Mexiko, témou bola jaskyňa (pohľadnica 10,5x15cm) – súťaž bola sprievodnou akciou

   výstavy Očarujúce podzemie. 9 žiakov z ročníkov V. –  IX. získalo ocenenie.

Starostlivosť o prostredie v okolí školy, zber papiera

– podľa vypracovaného plánu sa triedy, počas celého šk. roka, starali o čistotu v okolí školy

– zber papiera sa v tomto školskom roku uskutočnil až v máji – žiaci si zasúťažili, najlepší

   boli aj odmenení 

                                                                     Vypracovala: Ing. Ivana Babulová

2.10 Vyhodnotenie práce v oblasti výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu
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Na  druhom  stupni  ZCŠ  je  ťažisko  výchovy  k manželstvu  a rodičovstvu  v predmete 

náboženstvo. Biologický aspekt výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje v predmete 

prírodopis a spoločensko - občiansky aspekt v predmete občianska výchova.

Obsah:

1. Priateľstvo

 – častá téma piatkových duchovných obnov, ktoré absolvovala každá trieda v školskom roku 

2010/2011. 

 – triedne večierky a vianočné besiedky.

 – organizovaný karneval vo fašiangovom období pre starších žiakov vo forme diskotéky.

2. Kultivované dospievanie 

 – v rámci tém náboženstva predstavované zmeny – psychické i fyzické v období dospievania: 

Cieľ – vážiť si vlastné telo, vnímať všetky zmeny s úctou a pozitívne.

 – vzájomné vnímanie druhého pohlavia: ťažisko – úcta.

 – deň matiek – program pripravený pre mamy kolektívmi žiakov z jednotlivých tried.

3. Zodpovedný prístup k sexualite 

– predstavené DVD – Vplyv reklamy na podvedomie človeka

                                  – Komunikácia v rodine

 – beseda o J. Pavlovi II.: Život človeka treba chrániť od počatia : na hodinách náboženstva, 

v ročníkoch V. - IX.

 Predstavená civilizácia lásky v slobode rozhodovania: náboženstvo VII., VII., IX. ročník.

–  predstavený  život  svätej  matky  G.  B.  Molla:  DVD  –  žiaci  sa  oboznámili  so  životom 

hrdinskej matky.

– beseda so sestrou Máriou pre V. ročník, téma : Služba druhým

– beseda so sestrou Štefániou pre IX. ročník, téma : Povolanie

– beseda s Annou Verešovou pre ročníky V. – IX., téma : Dobrovoľníctvo

– žiaci týchto ročníkov pracujú v Áno pre život ako dobrovoľníci

4. Vplyv závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie

 – v témach náboženstva – závislosti a možnosť nákazy HIV, AIDS – beseda 

 –  zaujímavosti  z Katolíckych  novín:  kňazi  a rozhovory  s  nimi:  pomoc  pri  prekonávaní 

závislostí (charita) – predstavenie kňaza Mariána Kuffu.
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– 19. 12. 2010: rozhlasové pásmo k Vianociam: Požehnané Vianoce

5. Zásady bezpečného správania

 – Cieľ: príprava detí  na aktívnu sebaobranu, návod na bezpečné správanie – odmietnutie 

drog, alkoholu, predčasného sexu.

 – riešenie krízových situácií – hľadanie východísk: besedy na hodinách náboženstva

 – 15. 11. 2010, divadelné predstavenie pre V. – VII. ročník v telocvični CZŠ : Veľká škola 

slušnosti

 V školskom roku 2010/2011 sa žiaci zúčastnili výstavy v priestoroch Radnice Rajec:

– Máj 2011: Chvála stvorenstva – sv. František z Assisi

  - výtvarné práce žiakov CZŠ 

Záver:

Výchova k manželstvu a rodičovstvu ucelene a systematicky vychováva a vzdeláva žiakov vo 

všetkých predmetoch. Prostredie a problémy v rodinách učiteľ akéhokoľvek predmetu vytuší 

a snaží sa ich riešiť priamo alebo individuálne.

Zapísala: Veselá Anna

2.11  Vyhodnotenie práce v oblasti prevencie drogových závislostí

V  školskom  roku  2010/11  bolo  našou  úlohou  zamedziť  šíreniu  drog,  sociálno-

patologickým javom, prejavom agresie a šikanovania.  Túto úlohu sa nám priebežne darilo 

plniť posilňovaním zdravého životného štýlu, zodpovednosti za vlastné konanie v spolupráci 

s rodičmi, vedením školy,  školským kaplánom a prizvanými odborníkmi. 
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Pozitívom bolo,  že  nebolo  nutné  riešiť  problematiku  užívania  drog ani  vážnejšieho 

ublíženia  na  zdraví  alebo  úrazov.  Priaznivou  okolnosťou  bolo  začleňovanie  žiakov 

z problematického a ohrozeného prostredia do športovej a krúžkovej činnosti a tým posilnenie 

ich postojov a hodnotného trávenia voľného času. 

Negatívnym príkladom starších žiakov boli prípady fajčenia v okolí školy. Rovnako za 

negatívnu  skutočnosť  považujeme  prípady  šikanovania  a agresívneho  správania.  V tomto 

smere budeme v budúcnosti ešte dôraznejší a budeme sa snažiť už v začiatkoch odhaľovať 

prípadných agresorov. 

 

Koordinátor  ako aj triedni učitelia počas školského roka sledovali žiakov a všímali si, 

či  sa  u  niektorých neprejavujú  symptómy užívania drog, alebo alkoholu.  Počas  roka bola 

nainštalovaná na chodbe školy centrálna

nástenka  s  protidrogovou  tematikou,  ktorá  obsahovala  materiály  o  drogách,  fajčení, 

alkoholizme a zdravom životnom štýle.

Primárna  protidrogová  prevencia  bola  rozvíjaná na  hodinách  biológie, prírodopisu a 

triednických  hodinách,  koordinátor  úzko  spolupracoval  s  triednymi  učiteľmi.  Učitelia  na 

triednických hodinách využívali materiály a filmy s danou problematikou.

2.12  Vyhodnotenie práce v oblasti súťaží

CZŠ

Vo všetkých  tabuľkách sa nachádzajú vyhodnotenia jednotlivých súťaží za šk. rok 2010/2011
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žiak trieda umiestnenie
Janka Mišiaková 9.A 2. miesto
Lucia Dudáková  9.B 2. miesto
Veronika Závadská 5.B 2. miesto

Biblická olympiáda 
(školské a dekanátne kolo)



žiak trieda umiestnenie
Filip Svetlošák 5.A 2. miesto

Biblia očami detí (výtvarná súťaž)

žiak trieda umiestnenie
Matej Hudák 5.A 1. miesto
Ján Pekara 5.A 2. miesto
Patrik Štelbaský 6.A 1. miesto
Adam Martinec 7.B 1. miesto
M. Augustínová 7.A 2 miesto

Geografická olympiáda   
(školské kolo)

žiak trieda umiestnenie
Matej Hudák 5.A úspešný riešiteľ
Ján Pekara 5.A úspešný riešiteľ
Patrik Štelbaský 6.A úspešný riešiteľ
M. Augustínová 7.A úspešný riešiteľ

Geografická olympiáda    
(okresné kolo)

žiak trieda umiestnenie
Noemi Svetlošáková 3.A 2. miesto
Filip Svetlošák 5:A 3. miesto

Hviezdoslavov Kubín    
(okresné kolo)

žiak trieda umiestnenie
Filip Svetlošák 5.A 2. miesto
Katarína Škubová 3.A 3. miesto
Alžbeta Škadrová 9.B 3. miesto

Škrábikov Rajec (prednes duchovnej 
poézie a prózy)
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žiak trieda umiestnenie
Kamil Huljak 3.A 1. miesot
Ondrej Hudák 8.A 2. miesto

Čo vieš o hviezdach? 
(regionálne kolo)

             

žiak trieda umiestnenie
starší žiaci  - 1. miesto

Stolnotenisový turnaj

     

žiak trieda umiestnenie
Peter Pekara 5. A 1. miesto

Atletická olympiáda

žiak trieda umiestnenie
mladší žiaci  - 3. miesto

Basketbalový turnaj 

2.13  Inšpekčná činnosť

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou: 

V tomto školskom roku bola na škole vykonaná tematická inšpekcia s číslom poverenia 

5026/2010  –  2011.  Predmetom  inšpekcie  bola  kontrola  súladu  školského  vzdelávacieho 

programu so štátnym vzdelávacím programom na škole. Zistené menšie nedostatky sa týkali 

administratívnych náležitostí, príp. nedodržania štruktúry ŠkVP v zmysle školského zákona. 

Opatrenia  na  odstránenie  zistených  nedostatkov  boli  predložené  a splnené  v súlade  so 

stanovenými termínmi.
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