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Vypracovali:
Mgr. Mária Kelemenová, zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. René Gabčo, zástupca riaditeľa školy

Východiská a podklady:
Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika 5, Rajec vznikla 1. januára 2012. V školskom roku
2011-12 mala dve organizačné zložky - Gymnázium Andreja Škrábika a Cirkevnú základnú
školu sv. J. Vianneyho. Keďže väčšiu časť školského roka existovala už Katolícka spojená škola,
predkladáme jednu spoločnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
školy.
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. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcia školy na školský rok 2011/2012.
4. Plán práce školy na školský rok 2011/2012.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti ZRŠ.
7. Ďalšie podklady (vyhodnotenie jednotlivých akcií školy, mimoškolské aktivity atď.).
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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE: (§ 2ods. 1 písm. a)
Názov školy:
Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika 5, Rajec
Adresa školy:

Námestie Andreja Škrábika 5, R A J E C
telefónne číslo:
041/5422619

041/5422609

faxové číslo:
041/5422609
E-mailová adresa:

katskola@katskola.sk

internetová adresa školy:

www.katskola.sk

Zriaďovateľ:
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, J. Kalinčiaka 1, POBox 46, 011 36 Žilina

1. 1. PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY
Riaditeľ školy - Mgr. Ľubomír Vereš
Zástupkyňa riaditeľa školy –

Ing. Anna Hulínová (GAŠ)
Mgr. Darina Smiešková, Mgr. René Gabčo (CZŠ)

Duchovné vedenie školy – Mgr. Vladimír Kutiš (zástupca zriaďovateľa)
Mgr. Pavol Gera (kaplán)
Mgr. Ján Bittšanský (kaplán)
Ekonóm školy – Mária Mihalcová
Tajomníčka – Jarmila Hodasová
Výchovný poradca –

Ing. RNDr. Zuzana Dávidíková (GAŠ)
Mgr. Ing. Mária Betinská (CZŠ)
Ing. Ivana Babulová – od 1. februára 2012 (KSŠ)
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1.1.1. Pedagogickí zamestnanci
Triedni učitelia
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

CZŠ
Mgr. Mária Baďurová
Mgr. Mária Rybáriková
Mgr. Soňa Kavecká
PaedDr. Ján Mihalec
Mgr. Jana Barteková
Mgr. Róbert Augustín
Mgr. Eva Majerčíková
Mgr. Elena Čerňanská
Mgr. Ing. Mária Betinská
Mgr. Soňa Čupáková
Mgr. Mária Vanáková
Mgr. Michal Hoskovec
Mgr. Andrea Joneková
Mgr. Anna Veselá
Mgr. Jana Rybáriková
PhDr. Anna Matejková
Ing. Katarína Žideková

Príma
Sekunda
Kvinta
Kvarta
Sexta
Septima
Oktáva

GAŠ
MVDr. Zuzana Kotríková
Mgr. Miriama Uričová
Ing. Mgr. Katarína Janeková
Mgr. Marcela Pekárová
PaedDr. Ľubica Hoskovcová
Mgr. Martin Kačic
Mgr. Mária Kelemenová

Mgr. Martina Smiešková (MD)
Ďalší vyučujúci CZŠ:

Ďalší vyučujúci GAŠ:
Mgr. Jaroslav Židek
PhDr. Anna Matejková
Mgr. Darina Smiešková
Mgr. Michal Hoskovec
Mgr. Ing. Mária Betinská
Mgr. Zdenka Lacková
Ing. Juraj Lajčák
Mgr. Pavol Gera
Mgr. Ján Bittšanský
Mgr. Mária Macková (MD)
Mgr. Zuzana Michaľaková (MD)

MVDr. Zuzana Kotríková
Mgr. Zdenka Lacková
PaedDr. Ľubica Hoskovcová
Ing. Zuzana Dávidiková
Ing. Ivana Babulová
Mgr. Jaroslav Židek
Mgr. Vilma Sádecká
Dana Augustínová - školský pedagóg
Ing. Juraj Jasenovec - asistent učiteľa

Školský klub:
Marta Paulínyová
Ľubica Rosická
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Uvádzajúci učitelia:
Mgr. Pavol Gera
1.1.2. Správni zamestnanci
Školníci Upratovačky –

Bohuslav Gelatka
Miroslav Mazák
Katarína Dubcová
Emília Mandáčková
Irena Mazáková
Mária Filová

Školská jedáleň:
Vedúca ŠJ Kuchárky Pomocné sily -

2.

Anna Zadňanová
Ľudmila Hudeková
Jozefína Gabajová
Jana Gardianová
Miriam Brezániová

ÚDAJE O RADE
ŠKOLY

ŠKOLY, INÝCH

PORADNÝCH

ORGÁNOCH

Rada školy pri Gymnáziu Andreja Škrábika Rajec mala 11 členov, jej predsedom bol Ing. Peter
Pekara. Rada školy pri Cirkevnej základnej škole sv. J. Vianneyho mala 11 členov, jej predsedom
bol Ing. Emil Zafka. V januári 2012 vznikla Rada školy pri Katolíckej spojenej škole v Rajci, má
11 členov a jej predsedom je Ing. Peter Pekara.
Pri škole pracuje:

- pedagogická rada
- gremiálna porada vedenia školy
- predmetové komisie
- prijímacia komisia
- rada rodičov (v jej pôsobnosti je aj Občianske združenie Zrnko)

Škola je členom Združenia katolíckych škôl Slovenska.
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3. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
(§ 2 ods. 1 písm. b)
3.1. Gymnázium Andreja Škrábika Rajec
Gymnázium – 8 ročné , ročník 1.-4. všeobecné zameranie, ročník 5. – 8. zameranie na
štúdium cudzích jazykov

Stav k 15. 9. 2011
č

1.
2.

3
4.

5.
6.

7.
8.

Spolu

Počet
Tried

Počet žiakov

Stav k 31. 8. 2012

Z toho
Integrovaných

Počet
tried

Počet žiakov

Z toho
individuálne
začlenených

1

19

0

1

19

0

1

11

0

1

11

0

0

0

0

0

0

0

1

30

0

1

29

0

1

25

0

1

25

0

1

27

1

1

27

1

1

29

0

1

29

0

1

31

0

1

31

0

7

172

1

7

171

1

3.1.1. Údaje o úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach do 1. ročníka
V školskom roku 2012/2013 sa príma neotvára.
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3.1.2. Žiaci prijatí do vyšších ročníkov
Ročník

Počet
prijatých žiakov

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0
0
0
0
0
0
0

3.1.3. Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2011/2012
Dochádzka:
TRIEDA

Zameškané
ospravedlnené

Príma
Sekunda
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima
Oktáva
SPOLU

1035
712
1639
1579
2627
2458
1557
11607

Zameškané
neospravedlnené

0
0
3
17
3
0
13
36

Ospravedlnené na Neospravedlnené
1 žiaka
na 1 žiaka

54,47
64,73
56,52
63,16
97,30
84,76
50,23
67,88

0
0
0,10
0,68
0,11
0
0,42
0,21

Prospech a správanie
PROSPECH
Trieda Vyzn. PVD Prospeli
Príma
Sekunda

Tercia
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima

Oktáva
Spolu
za
školu

12
5
0
12
5
11
7
9
61

6
6
0
9
7
4
11
7
50

1
0
0
8
13
12
11
15
60

Nepros Prosp. Poch- Pochpeli
priem. valy
valy
triedy tr. uč. RŠ
0
1,36
10
3
0
1,39
7
3
0
0
0
0
0
1,67
11
5
0
2,06
1
0
0
1,83
8
5
0
1,89
1
1
0
1,98
10
3
0
1,74
48
20
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SPRÁVANIE
Pokar- Pokar- 2.stuhania hania peň
tr.uč. RŠ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
10
1
0
4
0
0
0
0
0
8
1
0
24
3
0

3.stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.1.4. Údaje o maturitnej skúške
Trieda

Oktáva

Počet žiakov prihlásených na MS

32

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný
ročník

0

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ

31

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS

29

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné
skúšky

2

Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opakovať celú MS (reprobovaní)

0

Externá časť MS
Počet žiakov
prihlásených
na MS

z toho
písaloEČ
MS

Priemerná
úspešnosť
žiakov

Percentil
školy

Slovenský jazyk a literatúra

32

31

69,3

81,9

Anglický jazyk B2

31

30

44,8

11,6

Nemecký jazyk B2

1

1

96,7

99,6

Matematika

12

12

37,8

27,1

Predmet

3.1.5. Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2011/2012 (§2 ods.1 písm. f)

Trieda
Príma
Sekunda
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima
Oktáva

Študijný odbor, zameranie
7902 5 – gymnázium
7902 5 – gymnázium
7902 5 – gymnázium
7902 5 73 – cudzie jazyky
7902 5 73 – cudzie jazyky
7902 5 73 – cudzie jazyky
7902 5 73 – cudzie jazyky
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3.1.6. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p)
V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že väčšina absolventov sa orientuje na
vysokoškolské štúdium a to nielen na VŠ na Slovensku , ale aj v zahraničí, predovšetkým v
Českej republike. Tí, ktorí nepokračovali v štúdiu na vysokej škole, odišli pracovať prevažne do
zahraničia. Väčšina z nich však bola prijatá na vysokoškolské štúdium..
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3.2. Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho Rajec
Ročník

Trieda

počet

Individuálne
začlenení

I.A

13 žiakov

I.B

14 žiakov

II.A

17 žiakov

II.B

16 žiakov

III.A

14 žiakov

III.B

17 žiakov

IV.A

22 žiakov

V.A

113 žiakov 3 žiaci
20 žiakov 1

V.B

21 žiakov

VI.A

14 žiakov

1

VI.B

16 žiakov

2

VII.A

17 žiakov

1

VII.B

19 žiakov

1

VIII.A 14 žiakov

1

VIII.B 14 žiakov

3

IX.A

12 žiakov

1

IX.B

17 žiakov

1

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník
Spolu ročníky

1.-4.

5. ročník

6. ročník

3

7. ročník

8. ročník

9. ročník
Spolu ročníky

5.-9.

164 žiakov 12 žiakov

Spolu ročníky

1.-9.

277 žiakov 15 žiakov
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3.2.1. Údaje o úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach
Školský rok 2011/2012
Počet žiakov v IX. ročníkoch spolu: 29
– prijímacie konanie: talentové skúšky 25.3. – 15.4.2012
PaSA Turčianske Teplice – 1 žiačka
SZŠ Žilina – odbor masér –1 žiačka
1.kolo prijímacích skúšok: 14.5.2012 a 17.5.2012
Gymnázium Rajec, 4.roč. – 3 žiaci
Gymnázium Kráľovnej pokoja ZA, 4.roč. – 1žiak
Gymnázium sv. Františka ZA, 4.roč. – 1žiak
Hotelová akadémia ZA, 5.roč. – 1 žiačka
Obchodná akadémia sv. T. Akvinského ZA, 4.roč. – 2 žiaci
Dopravná akadémia ZA, 3.roč. – 2 žiaci
SOŠ stavebná ZA, 4.roč. – 1 žiak
SOŠ elektrotechnická ZA, 4.roč. – 2 žiaci
SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, 4.roč. – 2 žiaci
SOŠ sv. J. Robotníka ZA, 4.roč. – 1 žiačka, 3.roč. – 4 žiaci
Spojená škola SOŠOaS ZA, 4.roč. – 2 žiaci, 3.roč. – 1 žiak
Spojená škola Bytčica, 3.roč. – 1 žiačka
Stredná zdravotnícka škola Čadca, 4.roč. – 2 žiaci
Stredná zdravotnícka škola ZA, 4.roč. – 2 žiaci
– dvaja študenti z kvinty GAŠ prestupujú na iný typ strednej školy:
Júlia Jankechová – Stredná zdravotnícka škola ZA, 4.roč
Viliam Pavela – SOŠ elektrotechnická ZA, 4.roč.
Ing. Ivana Babulová, výchovný poradca
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3.2.2. Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2011/2012

Dochádzka

TRIEDA

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

Zameškané hodiny
spolu
520

Zameškané
neospravedlnené
0

Ospravedlnené
na 1 žiaka
40

Neospravedlnené
na 1 žiaka
0

436

0

31,14

0

552

0

32,47

0

851

0

50,06

0

583

0

41,64

0

861

0

50,65

0

802

0

36,45

0

1054

0

52,7

0

873

0

41,57

0

970

0

69,28

0

965

0

60,31

0

1131

7

66,12

0,41

1188

18

61,58

0,95

1068

6

75,86

0,43

863

2

61,5

0,14

1057

6

87,58

0,5

955

24

54,76

1,47

14 729 hod

63 hod

54 hod

0,23
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Prospech

Trieda

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

Prospel s Prospel veľmi
vyznam.
dobre

Prospel

Neprospel

12

1

0

0

13

1

0

0

17

0

0

0

15

1

0

0

12

2

0

0

16

1

0

0

16

3

3

0

4

9

7

0

10

8

3

0

8

2

4

0

5

5

6

0

4

8

5

0

4

3

11

1

1

3

10

0

5

1

8

0

3

4

5

0

1

8

8

0

146 žiakov

60 žiakov

70 žiakov

1 žiak

Správanie

správanie
pochvaly triedneho učiteľa
pochvaly riaditeľom školy
pokarhania triedneho učiteľa
pokarhania riaditeľom školy

počet žiakov

správanie
2. stupeň správania
3. stupeň správania

85
21
61
30

počet žiakov
10
0

V testovaní 9 - 2012 sme dosiahli 51,61 % úspešnosť v matematike a 41,29 % v slovenskom
jazyku.
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4.

ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV V ŠK. ROKU
2011/2012 (§2 ods.1 písm. f)

4.1. Gymnázium Andreja Škrábika Rajec
Školský vzdelávací program - z rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho
programu pre osemročné gymnázia /ISCED 2, ISCED 3/
Vzdelávacia Predmet /
oblasť
ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spolu

Jazyk a
Slovenský jazyk
komunikácia Prvý cudzí jazyk
/angl./
Druhý cudzí
jazyk /nem./
Matematika Matematika
a práca s
Informatika
informáciami

4+1
3

4+1
3

5
3

5
3+1

3+1
4

3+1
4

3
4

3+1
4+1

30+5
28+2

1+2

1+2

1+2

1+2

2+1

2+1

2+1

2+2

12+13

4

3,5+0,5

4

4

4

3

3

1+1

26,5+1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

0

5

Človek
Technika
a svet práce
Človek
Dejepis
a spoločnosť Geografia
Občianska náuka
Človek a
Katolícke
hodnoty
náboženstvo
Psychosociálny
tréning
Človek
Fyzika
a príroda
Chémia
Biológia
Umenie
Výtvarná
a kultúra
výchova
Hudobná
výchova
Výchova umením
Umenie a kultúra
Zdravie a
Telesná športová
pohyb
výchova
Povinná
časť spolu
Voliteľné
hodiny
Spolu

-

1

1

0

0

0

0

0

2

1
1+1
1
1+1

1+1
1
1
1+1

1+1
1
0,5+0,5
0,5+1,5

2
1+1
0,5
0,5+1,5

2
1+1
0
1+1

2
2
0
1+1

2
1
2
0+2

0
0
1
0+2

11+2
8+3
6+0,5
5+11

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1
0,5
1+1
1

1
0,5+0,5
1,5
1

2
1
1+1
0

1
2
1+0,5
0

2
2
2
0

2+1
2
3
0

1
1
1
0

0
0
0
0

10+1
9+0,5
10,5+2,5
2

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0
0
2

0
0
2

0,5
0
2

0,5
0
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

1
4
16

23

24

24

24

27

28

24

15

189

6

6

6

6

4

4

29

30

30

30

31

32

15

7*
31

15**
30

54
243

*v 7. ročníku majú žiaci možnosť voliť si predmety so zvýšeným počtom hodín - v rozsahu 4 hodín z celkového
počtu 7 voliteľných hodín podľa profilácie a záujmu
**v 8.ročníku majú možnosť voliť si predmety v rozsahu 8 hodín z celkového počtu 15 voliteľných hodín

Poznámky k učebnému plánu :
Vyučovacia hodina v učebnom pláne školy trvá 45 minút.
Disponibilné hodiny v školskom učebnom pláne sme využili na posilnenie hodinových dotácií
jednotlivých predmetov, predovšetkým slovenského jazyka, cudzích jazykov, katolíckeho
náboženstva, ale aj biológie, matematiky, občianskej náuky, v menšom rozsahu geografie,
dejepisu a chémie.
V posledných dvoch ročníkoch je časť disponibilných hodín určená na voliteľné predmety
vyučované formou seminárov a cvičení na základe vlastného výberu žiakov z dôvodu
zintenzívnenia ich prípravy na maturitnú skúšku a prijímacie konanie na ďalšie štúdium.
Ako povinné predmety sa vyučujú dva cudzie jazyky : anglický – ako 1. cudzí jazyk a nemecký –
ako 2. cudzí jazyk. Na všetkých hodinách cudzích jazykov sa triedy delia na skupiny.
Okrem cudzích jazykov sa triedy delia na skupiny na predmetoch informatika, fyzika, chémia a
telesná športová výchova.
Ako povinný predmet sa vyučuje katolícke náboženstvo v rozsahu 2 hodín týždenne vo všetkých
ročníkoch.
Súčasťou učebného plánu školy sú účelové kurzy, ktoré sú zaradené do jednotlivých ročníkov
nasledovným spôsobom :
Ochrana života a zdravia sa realizuje v každom ročníku vo forme účelového
cvičenia dvakrát ročne v rozsahu spolu 10 hodín. V 7. ročníku sa pre študentov organizuje
samostatný trojdňový kurz OŽaZ /spravidla v máji/.
Pre žiakov 3. a 5. ročníka sa organizuje lyžiarsky kurz v rozsahu 5 dní vo februári.
Pre žiakov 4. a 6. ročníka sa organizuje plavecký výcvik v rozsahu 5 dní v júni, príp. septembri.
Predmet výchova umením s dotáciou 0,5 hodiny sa vyučuje v 2. polroku 3. ročníka v rozsahu 1
hodiny týždenne.
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Učebný plán
osemročného gymnázia so zameraním na cudzie jazyky
s účinnosťou od 1.9.2003

Predmet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spolu

Náboženstvo

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Slovenský jazyk a lit.(a)

5

4

4

4

4

3

3

3

30

Cudzí jazyk I. (b)

4

4

3

3

3

4

3

3

27

Cudzí jazyk II. (b)

-

-

3

3

3

3

3

3

18

Dejepis

2

2

2

2

-

2

2

2

14

Náuka o spoločnosti

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Matematika(a)

5

5

4

4

3

3

3

3

30

Informatika(c)

-

-

1

1

1

-

2

-

5

Fyzika(d)

-

2

2

2

3

3

3

-

15

Chémia(d)

-

-

2

2

3

2

2

-

11

Biológia(d)

2

2

2

2

3

3

2

-

16

Geografia

2

2

2

2

-

2

1

-

11

Hudobná výchova(e)

1

1

1

-

-

-

-

-

3

Estetická výchova(e)

-

-

-

1

1

-

-

-

2

Výtvarná výchova(e)

2

2

-

-

-

-

-

-

4

Telesná výchova(f)

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Rozširujúce hodiny: (g)

1

1

1

1

2

2

2

2

12

Podľa výberu

-

-

-

-

-

-

-

6

6

SPOLU

28

29

31

31

30

31

32

28

240

Nepovinné predmety(h)

4/6

4/6

4/6

4/6

4/6

4/6

4/6

4/6

32/48
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Poznámky k učebnému plánu:
(b) V každom ročníku sa na jednej hodine týždenne môže trieda deliť na skupiny podľa
platných predpisov.
(c) Vyučujú sa dva cudzie jazyky - anglický a nemecký.
(d) Trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov.
(e) Predmet má charakter prepojenia teórie s cvičeniami, trieda sa delí na skupiny podľa
príslušných predpisov, minimálny počet žiakov pri práci s PC je 5.
(f) V každom ročníku sa na jednej hodine týždenne trieda delí na skupiny podľa príslušných
predpisov. V kvinte sa všetky delené hodiny využívajú na cvičenia.
(g) Predmet sa neklasifikuje. Na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/a“.
(h) Trieda sa delí na skupiny chlapcov a dievčat podľa príslušných predpisov. V tercii alebo
aj v kvinte sa organizuje týždenný lyžiarsky výcvik ako súčasť vyučovania. Predmet sa
môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy neklasifikovať a na vysvedčení žiaka
a v katalógu sa uvedie „absolvoval/a“.
(i) Rozširujúce hodiny sú prostriedkom vnútornej diferenciácie štúdia na gymnáziu. O ich
využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania, na
základne personálnych a priestorových podmienok školy a na základe záujmov žiakov
a ich rodičov.
Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou rozhodne, ktoré voliteľné predmety
sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú.
(x) Povinnou súčasťou vyučovania v septime je samostatný kurz na ochranu človeka
a prírody v trvaní 3 až 5 dní dennou dochádzkou alebo plnením osnov pobytom
v účelovom zariadení.
Nepovinné predmety je možné zriadiť vo všetkých ročníkoch štúdia. V ročníku je možné
zriadiť dva nepovinné predmety v rozsahu spolu 4 hodiny týždenne, tri nepovinné v rozsahu spolu
6 hodín týždenne, ak jedným z týchto predmetov je pohybová príprava. Na vyučovanie
nepovinných predmetov možno utvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov a využívať
príslušné predpisy o delení tried na skupiny. Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení
žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/a“.
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4.2.

Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho Rajec

Školský vzdelávací program má tieto predmety: Bystrá hlavička, Psychohygiena, Regionálne
remeslá
V školskom roku 2011/2012 sa vyučovalo podľa týchto školských vzdelávacích plánov:

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Človek a príroda

Školský vzdelávací program 5.-9.ročník
PK
Predmet/Ročník

A

B

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

slovenský jazyk a literatúra

5

5

25

3

4
1
3

5

anglický jazyk

4
1
3

3

3

15

nemecký jazyk

1

1

1

1

4

fyzika

1

2

7

3
1

6
9

chémia
biológia
Človek a svet práce

1
1

svet práce
svet techniky
regionálne remeslá

Človek a spoločnosť

C

0,5 0,5

dejepis

1

geografia

Matematika a práca
s informáciami
Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb

D

E

1
1
0,5

1,5

1

2

2

8

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

2

2

10

náboženstvo

1
1

1
1

1
1

matematika

3,5
1,5

4

3,5
0,5

informatika

1

výtvarná výchova
hudobná výchova
výchova umením
telesná a športová výchova
psychohygiena

1
1

občianska výchova
Človek a hodnoty

1
2
1
0,5 0,5 2
1 1,5 2
1 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5

Spolu

0,5 0,5
0,5
2
2
4

0,5 0,5 0,5
1
1

10

4

21

1

3,5

1
1

0,5 0,5
2
2
2
2
2
0,5 0,5
0,5
27 29 29 30 30

Pri predmete v prvom riadku Štátny vzdelávací program, v druhom riadku prípadné pridané hodiny podľa
Školského vzdelávacieho programu. Súčet hodín tvorí aktuálny Školský vzdelávací program.
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4,5

3
3
1
10
1,5
145

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Školský vzdelávací program 1.-4.ročník
PK
Predmet/Ročník
MZ slovenský jazyk a literatúra

Príroda a spoločnosť

anglický jazyk
bystrá hlavička
prírodoveda

Človek a hodnoty

vlastiveda
náboženstvo

Matematika a práca
s informáciami

informatická výchova
pracovné vyučovanie
výtvarná výchova
hudobná výchova
telesná a športová výchova

Zdravie a pohyb
Spolu

2.
6
3

1
0,5
0,5

1
1

0,5
1,5
4
1

matematika

Človek a svet práce
Umenie a kultúra

1.
8
1

1
1
2
22

3.
6
2
3
0
1

4.
6
2
3
0
1

Spolu
34

1
1
2
23

1
1
2
25

1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
26

3
6

1

1
1
1
3
2
1

1
1
1
4

6
2
4

19
3
1
4
4
8
96

Pri predmete v prvom riadku Štátny vzdelávací program, v druhom riadku prípadné pridané hodiny podľa
Školského vzdelávacieho programu. Súčet hodín tvorí aktuálny Školský vzdelávací program.

5.

KVALIFIKOVANOSŤ UČITEĽOV
Počet interných a externých Kvalifikovanosť
učiteľov
(vrátane R a ZR)
100 %
36

5.1. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov za školský rok
2011/2012 (§2 ods.1 písm. h)
Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia
UIPŠ Bratislava

Špecializačné štúdium
Kvalifikačné štúdium
Aktualizačné vzdelávanie
Adaptačné vzdelávanie

ŠPÚ Bratislava
NUCEM Bratislava
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Počet
pracovníkov
6
2
12
2

6.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI
(§ 2 ods. 1 písm. i)

- pravidelné duchovné obnovy žiakov a pedagógov, trojdňová duchovná obnova pedagógov na
Donovaloch
- duchovný zájazd pedagógov do Marianky
- literárne a historické exkurzie, poznávacie zájazdy : Brusel-Paríž-Londýn, Budapešť –
Tropicarium, Osvienčim - Krakov, Viedeň, Levice – Atlantis, Slovenský raj – Spišský hrad,
Istebné - Oravský hrad, Hronský Beňadik – Topoľčianky, Ostrava - Dinopark
- výlet pre žiakov na konci školského roka do Zlína
- divadelné predstavenie v Mestskom divadle v Žiline
- hudobné predstavenie S.O.S. v KD Rajec, vianočný výchovný koncert v KD Rajec
- kultúrny program pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku našej školy
- v rámci Európskeho zeleného týždňa návšteva prevádzky Výroby drevných peliet BIOMASA
v Kysuckom Lieskovci a skanzena vo Vychylovke, následne účasť vybraných žiakov na Letnom
biomasovom tábor
- zapojenie sa do rajeckého Dňa Zeme – zbieranie téglikov od jogurtov, čistenie mesta Rajec
- účasť na dvojdňovom etickom sympóziu študentov katolíckych škôl na Gymnáziu sv. Cyrila
a Metoda v Nitre
- účasť na podujatí Masterclasses na ŽU v Žiline
- účasť na konferencii Junior Design v Bratislave
- biblická olympiáda, geografická olympiáda, olympiáda v nemeckom jazyku, olympiáda
ľudských práv, astronomická olympiáda Čo vieš o hviezdach, súťaž Jazykový kvet, športové
súťaže
- zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce s talianskou strednou školou v Creme
- zapojenie sa do medzinárodného projektu Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne,
spravodlivo. Projekt organizuje OZ Človek v ohrození. V rámci projektu sme realizovali dve
aktivity: 1. Výstavu ekohračiek pod názvom Využívaním odpadu proti klimatickým zmenám
(miestna aktivita)
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2. Výroba a distribúcia letákov s problematikou vplyvu dopravy na klimatické zmeny
(medzinárodná aktivita v rámci Aktívne globálnych týždňov).
- zapojenie sa do projektov Dobrá novina, Biela stužka, Biela pastelka
- stužková slávnosť maturantov
- imatrikulácie študentov 5. ročníka
- fašiangový karneval a diskotéka
- rodičovský ples školy
- recitačná súťaž na „Škrábikov Rajec“, Hviezdoslavov Kubín
- Improliga v MsK Rajec

6.1. Údaje o aktuálnych projektoch, do ktorých sa škola zapojila (§ 2 ods. 1
písm. j)
-

V školskom roku 2011/2012 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Aktívne
globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo. Projekt organizuje OZ Človek
v ohrození.

V rámci projektu sme realizovali dve aktivity:
1. Výstavu ekohračiek pod názvom Využívaním odpadu proti klimatickým zmenám
(miestna aktivita)
2. Výroba a distribúcia letákov s problematikou vplyvu dopravy na klimatické zmeny
(medzinárodná aktivita v rámci Aktívne globálnych týždňov).
Stručný popis aktivít:
1. Využívaním odpadu proti klimatickým zmenám - výstava ekohračiek Ústrednou témou
aktivity boli klimatické zmeny a boj proti nim. Pripravili a realizovali sme výstavu
ekohračiek vyrobených z odpadového materiálu. Výstavou sme chceli upozorniť na
problém zbytočného hromadenia odpadu. Do odpadu sa dostávajú aj materiály, ktoré sa
dajú ešte využiť, napríklad aj na výrobu ekohračiek. Súčasťou výstavy bol aj poster
vytvorený žiakmi našej školy, ktorý informoval o príčinách klimatických zmien
a o možnostiach ako zmierniť ich dôsledky. Zvýšenú pozornosť žiaci venovali
problematike odpadu a zbytočného hromadenia vecí, ktoré sa potom ešte funkčné
vyhadzujú a kupujú sa nové, ktoré o krátky čas čaká rovnaký osud. Poster informoval aj
o nakladaní s odpadom v meste a o aktivitách, ktoré realizuje mesto s cieľom zlepšiť
kvalitu životného prostredia – informácie získali žiaci návštevou Mestského úradu.
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2. Doprava a klimatická zmena – výroba a distribúcia letákov s problematikou vplyvu
dopravy na klimatické zmeny
Túto aktivitu sme realizovali v rámci medzinárodnej akcie Aktívne globálne týždne, ktorú
na Slovensku vyhlásilo OZ Človek v ohrození v spolupráci s organizáciami v Poľsku,
Rakúsku, Českej republike a na Malte. Na začiatku aktivity žiaci vyhľadali a spracovali
informácie týkajúce sa danej témy. Okrem internetových stránok využili aj knižnice
a materiály od OZ Biomasa. Na základe získaných informácií pripravili letáky určené pre
verejnosť, ktoré potom rozdávali v meste. V rámci tohto týždňa pripravili žiačky kvarty
akciu pre žiakov I. stupňa ZŠ. Venovali sa významu triedenia odpadu.

- Zapojili sme sa aj do podpory humanitárnych akcií → Dobrá novina, Biela pastelka,
Študentská kvapka krvi, Biela stužka, Áno pre život.
- V spolupráci s OZ BIOSPEKTRUM študenti tvorili v projekty na tému: MAŤ ALEBO BYŤ.
- V rámci Európskeho zeleného týždňa navštívilo 24 študentov prevádzku Výroby drevných
peliet BIOMASA v Kysuckom Lieskovci spojenú s návštevou skanzenu vo Vychylovke;
V spolupráci s OZ BIOMASA dostali študenti možnosť zapojiť sa do súťaže o Letný biomasový
tábor.
- Zapojili sme sa do medzinárodnej spolupráce s talianskou strednou školou v Creme, s ktorou
sme vytvorili spoluprácu na kultúrno-jazykovom kresťanskom projekte. 23. a 24. januára
navštívili našu školu vyučujúci z talianskej Cremy.
Zástupcovia našej školy navštívili Cremu v máji 2012, družobné aktivity sa upevňujú aj medzi
študentami emailovaním a videokonferenciami – 4.6.2012. Plánujeme uskutočniť
prostredníctvom telemostu vyučovacie hodiny v angličtine i výmenný pobyt študentov.
- Zapojili sme sa tiež do projektu Spoznajme patrónov našej diecézy sv. Cyrila a Metoda, ktorú
vyhlásilo Diecézne školské stredisko.
- Pokračuje aj projekt vzdelávania učiteľov stredných škôl– Modernizácia vzdelávacieho procesu
v predmete matematika a biológia.
- Úzko spolupracujeme s Domovom vďaky, s Áno pre život a občianskymi združeniami vo
farnosti Rajec.
-Vydávame školský časopis PRÁVE TY.
-Zapájame sa do školského mliečneho programu.
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-CZŠ sa zapája do projektov: Zdravá chrbtica, Podpora znevýhodnených
„Otvorená škola“, Projekt IKT, Čičmanský džbán, Hymnus stvorenstva
Škola sa zapája aj do viacerých internetových školských projektov.
Podpora projektov: Deň narcisov, Deň počatia dieťaťa

6.2. Športové akcie, ktoré sme usporiadali alebo sa ich zúčastnili

Beh 17. novembra – cezpoľný beh v Žiline.
Futsalový turnaj v Rajeckých Tepliciach.
Stolnotenisový turnaj cirkevných škôl v Považskej Bystrici
Stolnotenisový turnaj v Rajeckých Tepliciach
Basketbalový turnaj vo Zvolene.
Stolnotenisový turnaj na našej škole v Rajci.
Lyžiarsky výcvik žiakov v LS Donovaly
Basketbalový turnaj dievčat v MZŠ Rajec Lipová
Basketbalový turnaj chlapcov v MZŠ Rajec Lipová
Kurz Ochrana života a zdravia Septimy v Čičmanoch
Plavecký výcvik žiakov 4. ročníka CZŠ
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detí,

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Žilina vykonalo dňa 12. 9. 2011
v Gymnáziu Andreja Škrábika Rajec následnú inšpekciu vzťahujúcu sa na tematickú inšpekciu
konanú 27.9. 2010. ŠSI konštatovala splnenie prijatých opatrení týkajúcich sa vypracovania
požiadaviek na kontinuálne vzdelávanie a ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických
zamestnancov.
Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Žilina vykonalo dňa 12. 9. 2011
v Cirkevnej základnej škole sv. J. Vianneyho Rajec následnú inšpekciu vzťahujúcu sa na
tematickú inšpekciu konanú dňa 29.9.2010. ŠSI konštatovala, že pozitívnym dopadom splnenia
prijatých opatrení bolo zabezpečenie súladu ŠkVP so ŠVP. Doplnením chýbajúcich častí do
obsahu ŠkVP bola dodržaná jeho štruktúra v zmysle školského zákona.
Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Žilina vykonalo dňa 15.3. 2012
v Katolíckej spojenej škole, Nám. A. Škrábika 5, Rajec školskú inšpekciu zameranú na realizáciu
externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu. Podľa správy
o výsledkoch inšpekčnej činnosti školská koordinátorka spolu s riaditeľom školy vytvorili
vhodné podmienky na vykonanie EČ a PFIČ MS a zabezpečili ich nerušený priebeh.
Predsedníčka ŠMK, ktorá bola zároveň aj predsedníčkou PMK pre predmet matematika, plnila
úlohy podľa pokynov pre predsedov školských a predmetových maturitných komisií. Časový
harmonogram EČ MS bol dodržaný.

8. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY (§ 2 ods. 1 písm. l)
Žiaci sa učia v siedmich kmeňových učebniach, ďalej sa jedna učebňa využíva ako odborná
učebňa pre vyučovanie prírodovedných predmetov (biológia, 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 novú multimediálnu učebňu, kde využíva aj tabuľu e-beam.
Uvedomujeme si, že pre tvorivejšiu prácu s talentami bude potrebné získať ďalšie priestory.
Chýbajú hlavne ďalšie kabinety umožňujúce voľnejšiu prácu s modernými učebnými
pomôckami, ďalšie špecializované učebne. Preto vedenie školy aj zriaďovateľ ďalej pracujú na
zlepšení priestorových podmienok v škole.
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9. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ
VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
Dotácia na školský rok 2011/2012:
Organizačná
Obdobie
zložka KSŠ
GAŠ
9 – 12/2011
1 – 8/2012
9 – 12/2011
9 – 12/2011
1 – 8/2012
CZŠ
9 – 12/2011
1 – 8/2012
9 – 12/2011
1 – 8/2012
9 – 12/2011
1 – 8/2012
2011/2012

Zdroj dotácie
zriaďovateľ
zriaďovateľ
zriaďovateľ - maturity
Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
zriaďovateľ
zriaďovateľ
MÚ Rajec - ŠJ
MÚ Rajec - ŠJ
MÚ Rajec - ŠKD
MÚ Rajec - ŠKD
Asistent učiteľa

Výška dotácie
73 448,00 €
153 752,00 €
2 459,00 €
1 009,00 €
1 810,00 €
108 430,00 €
228 720,00 €
17 446,07 €
26 784,60 €
5 014,69 €
11 766,64 €
7 200,00 €

1O. 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.
2. Zaisťovať optimálne pracovné podmienky pre prácu študentov aj učiteľov – čiastočne
splnené
3. Chrániť a presadzovať práva študentov aj zamestnancov - čiastočne splnené.
4. Aktívne spolupracovať s Mestskou základnou umeleckou školou v Rajci, Gymnáziom sv.
Františka z Assisi v Žiline, Domovom vďaky, s „Áno pre život“ - čiastočne splnené.
5. Propagovať aktívne tvorivé trávenie voľného času a súčasne propagovať výsledky práce
študentov. Túto činnosť využiť aj na presadzovanie zdravého životného štýlu a boja proti
drogám - priebežne plnené.
6. Trvale zaisťovať informovanosť verejnosti o škole, o uplatnení jej absolventov priebežne plnené.
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7. Úzko spolupracovať pri riešení výchovných a iných problémov s rodičmi žiakov
prostredníctvom triednych profesorov, triednych dôverníkov a rady rodičov- priebežne
plnené.
8. Rozvíjať spoluprácu a výmenu študentov so zahraničnými a tuzemskými partnerskými
školami, rozvíjať spoluprácu so školami v regióne - čiastočne splnené.
9. Dbať na kvalitu prace pedagogického zboru, viacej stimulovať ďalšie vzdelávanie
pedagogických pracovníkov. Podporovať tvorbu učebných textov a učebníc v
predmetoch, v ktorých nie sú vhodné texty k dispozícii napr. NAS- čiastočne splnené.
10. Udržiavať hmotný aj nehmotný majetok školy a zlepšovať jej vybavenie najmä
dokupovaním moderných UP a prostriedkov na výučbu, zaisťovať finančné prostriedky
z rozpočtu zriaďovateľa, príspevkov rodičov, ale aj z ďalších zdrojov (napr. lektorská
činnosť, školenia a kurzy, sponzorské príspevky ...) - čiastočne splnené.
11. Podporovať účasť študentov na duchovných cvičeniach - splnené.
Katolícka spojená škola môže byť stromom, ktorý má svoje korene v pôde Božieho zjavenia o
svete a človeku, ale aj vo všetkých pozitívnych výsledkoch ľudského úsilia.
Stromom, ktorý dáva priestor, aby sa jeho konáre slobodne vetvili do rôzneho smeru
individuálneho rozvoja.
Stromom, ktorý svojím kmeňom zjednocuje celý organizmus tak, aby sa z človeka nestal
samotár alebo súper iných ľudí, ale spolupracujúci partner.
Na čo kladieme v gymnáziu dôraz? (priebežne plnené)
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.
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11. 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
vysoká odbornosť a kvalifikovanosť
pedagogických zamestnancov
nepriaznivý demografický vývoj
veľmi dobré podmienky pre
nutnosť kvalitnejšieho výberu
využívanie IKT vo vyučovacom
pedagógov na zastupovanie 
procese
potreba zvýšiť úsilie pri skvalitňovaní
možnosti duchovného rastu
výchovno - vzdelávacieho procesu
prostredníctvom duchovných obnov
 chýbajúce priestory
pedagógov i žiakov
všeobecné nedocenenie práce učiteľov
veľmi dobré výsledky vo výchovnovo verejnosti
vzdelávacej práci, na maturitných
skúškach a pri umiestňovaní študentov
na VŠ
zapájanie sa do projektov (vlastné,
krátkodobé, dlhodobé )
široký výber mimoškolských aktivít,
aktivity zamerané na estetizáciu
priestorov školy
PC gramotnosť učiteľov a žiakov
organizačné a informačné
zabezpečenie vyučovacieho procesu –
rozvrh hodín, zastupovanie , MS,
prijímacie skúšky
možnosť výberu voliteľných hodín
pre študentov vo vyšších ročníkoch –
možnosť lepšej prípravy na maturity
a následne na štúdium na VŠ
PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
 profesijný rast pedagógov
 nepriaznivý demografický vývoj
 skvalitňovanie podmienok na
 nedostatok finančných prostriedkov
zavádzanie informačnopre cirkevné školy, nedostatok učebníc
komunikačných technológií do
a učebného materiálu
vyučovacieho procesu
 možnosti využitia edukačných
programov
 zapájanie sa do projektov
Tradične dobré výsledky dosahuje škola v zvládaní cudzích jazykov. Dôležitú úlohu pri tom
zohráva skutočnosť, že študenti pracujú s kvalitnými pedagógmi v malých skupinách. Veľmi
úspešná je škola tiež v aktivizovaní žiakov pri účastí na okresných, krajských ale
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i celoslovenských súťažiach . Z filozofie školy vyplýva aj jej úloha a význam pre kresťanskú
výchovu, výchovu k uvedomelému vzájomnému vzťahu, k využívaniu ľudských práv, k výchove
proti rasizmu a xenofóbii. Aktívne pracujeme v projektoch Otvorená škola, Comenius, Mládež
v akcii aj vo viacerých internetových školských projektoch. Študenti zvládajú IKT na veľmi
dobrej úrovni. Väčšina pedagógov využíva IKT vo svojej práci, aj priamo vo vyučovacom
procese.
Mnohí študenti sú zároveň výbornými športovcami, ktorí dosahujú popredné umiestnenia na
všetkých úrovniach v športových súťažiach a turnajoch. V tejto oblasti si uvedomujeme potrebu
skvalitňovať a dopĺňať vybavenie posilňovne a telocvične pre prácu na hodinách telesnej
a športovej výchovy.
Opatrenia
1. Zlepšiť dochádzku žiakov na vyučovanie, predovšetkým včasný príchod na vyučovanie.
Z.: triedni učitelia
2. Upraviť tematické plány v jednotlivých predmetoch tak, aby sa dosiahla primeraná
náročnosť štúdia.
Z.: učitelia a vedúci PK
3. Sledovať využívanie a zavádzanie tvorivo – humanistických prístupov a metód pri práci
so žiakmi.
Z.: všetci zamestnanci školy
4. V sporných prípadoch a pri opakovaných absenciách žiaka aktívne spolupracovať
s príslušnými štátnymi orgánmi – hlavne s odborom sociálnych veci a rodiny v obci, kde
žiak má trvalé bydlisko.
Z.: triedni učitelia
5. Zlepšiť spoluprácu rodičov – zákonných zástupcov žiaka so školou.
Z.: ZRŠ, triedni učitelia
6. Opakovanie a upevňovanie vedomostí v priebehu celého štúdia.
7. Účasť na predmetových súťažiach a olympiádach - cudzie jazyky, geografia, matematika,
náboženstvo ...
Z.: učitelia, PK

12. VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY A PONUKA ZÁUJMOVEJ
ČINNOSTI PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Záujem žiakov o krúžkovú činnosti je už tradične veľký, žiaci navštevovali záujmové krúžky
prostredníctvom CVČ Žirafa Žilina
- futbalový
- triatlonový
- turistický
- floorbalový
- fitnes
- bedmintonový
- strelecký
- tanečný
- volejbalový
- novinársky
- stolnotenisový
- tvorivý ateliér
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- interaktívna angličtina
- nemčina hrou
- enviromentálny
- matematický
- technický

13.

- počítačový
- šikovné pršteky
- krúžok sakrálnej architektúry a umenia
- astronomický

VYHODNOTENIE PRÁCE METODICKÉHO ZDRUŽENIA
A PREDMETOVÝCH KOMISIÍ

13.1. Gymnázium Andreja Škrábika
13.1.1. Predmetová komisia Jazyk a komunikácia:
1. Personálne obsadenie, používané učebnice a iné materiály.
2. Plnenie časovo-tematických plánov.
3. Jazykové súťaže, projekty, školenia pedagógov.
4. Maturitné skúšky študentov.
5. Návrhy na zlepšenie činnosti.
Ad 1/ V tomto školskom roku 2011/2012 bola výuka jazykov zabezpečovaná týmito pedagógmi:
Sj: Mgr. Kelemenová, Mgr. Matejková
Aj : Ing. Mgr. Janeková, MVDr. Kotríková, Mgr. Čupáková, Mgr. Joneková
Nj : Mgr. Uričová, Ing. Hulínová
Pracovali sme s učebnicami schválenými Ministerstvom školstva SR a to v Aj: séria učebníc
Project third edition, New Headway third edition, New Headway fourth edition, učebnica YES
na konverzácie a v Nj sa používali učebnice Ping pong neu 1 a 2 , Nemecky s úsmevom,
Deutsch für Gymnasien, Direkt 3 a Tangram actuell 3. K týmto učebniciam patrili aj pracovné
zošity, cez ktoré sme mali možnosť lepšie upevniť gramatické znalosti študentov. Vyučovanie Cj
bolo vhodne dopĺňané článkami z cudzojazyčných časopisov Hurra, Hello, Friendship, Spitze a
Bridge, prípadne cvičeniami na CD ROOM-e. Pri výuke materinského jazyka si študenti popri
využívaní klasických učebníc SJL a literatúry zdokonaľovali čitateľskú gramotnosť
vypracovávaním referátov z diel slovenských i svetových autorov, pričom mali k dispozícii
školskú knižnicu.
ad 2/ Časovo-tematické plány, ktoré sme vypracovali v auguste 2011 sa nám v globále podarilo
dodržať.
ad 3/ Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili okresného kola jazykovej olympiády v cudzích
jazykoch. Našu školu úspešne reprezentoval Dávid Ďureček z oktávy v nemeckom jazyku, ktorý
sa v okresnom kole umiestnil na 3. mieste , čím získal titul „úspešný riešiteľ“. Daniela Kluchová
z kvinty skončila rovnako na peknom treťom mieste. V anglickom jazyku víťazi školského kola
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D. Ludviková z kvarty, M. Čerňan zo sexty a M. Lednická zo septimy pokračovali na okresnom
kole jazykovej olympiády v Žiline. Hoci neobsadili prvé priečky, skončili ako úspešní riešitelia.
V tomto školskom roku sme sa prvýkrát zúčastnili recitačnej súťaže Language Flower, kde do
krajského finálového kola postúpila K. Lašútová zo sexty a prezentovala sa ako úspešná
recitátorka a získala 3. priečku. Najúspešnejší recitátori slovenskej poézie a prózy zo školského
kola Hviezdoslavovho Kubína – A. Škubová zo sekundy a F. Svetlošák z prímy postúpili do
okresného kola., kde sa umiestnili F. Svetlošák po umiestnení na prvej priečke okresného kola
HK, nás pekne reprezentoval na krajskom kole v Martine. Dňa 17. mája prebehla recitačná súťaž
„Škrábikov Rajec“, kde sme súťažili v prednese duchovnej poézie a prózy. Naše študentky L.
Špániková zo sekundy a D. Ľudviková z kvarty obsadili 3. miesto vo svojich kategóriach.
Vydavateľstvo Oxford University Press organizovalo v novembri a v júni 1- dňové školenie pre
učiteľov Aj spojené s predstavením nových titulov učebníc Aj v Žiline, ktorého sa zúčastnili Dr.
Kotríková a Ing. Mgr.Janeková.
Študenti sexty, septimy a oktávy mali možnosť vidieť divadelné predstavenie“ Great Gatsby“
v anglickom jazyku, prezentované skupinou profesionálnych amerických hercov.
V decembri 2011sa naši gymnazisti vybrali na jednodňovú návštevu predvianočnej Viedne
a tradičných vianočných trhov. V marci 2012 sme spoznávali tri svetové metropoly Londýn,
Paríž a Brusel, kedy sa naši študenti naživo stretli s jazykmi, ktoré sa učia.
Ad 4/ 31 študentov oktávy skladalo skúšku z dospelosti v slovenskom jazyku a v CJ prvýkrát
povinne na úrovni B2. V marci prebehla písomná forma externej časti a internej časti. V mesiaci
máj 2012 bola ústna forma internej časti maturitnej skúšky.
Všetci študenti preukázali primerané vedomosti a v maturitnej skúške zo SJL, AJ a NJ úspešne
zmaturovali. V SJL na ústnej skúške skončili s priemerom 2,19 a v AJ s priemerom 1,87
a nakoniec v NJ sa pýšili priemerom 1,25.
ad 5/ V budúcom školskom roku budeme pokračovať v používaní rovnakých učebníc,
pracovných zošitov, zbierok, cudzojazyčných časopisov. Budeme dôsledne uplatňovať
komunikatívny spôsob výučby v cudzích jazykoch. Aj na prvom stupni gymnázia zaradíme
témy, ktoré úzko korešpondujú s kultúrou a zvykmi krajín, ktorých jazyk sa učíme. Vo väčšej
miere budeme využívať IKT vo vyučovacom procese – videodataprojektor, DVD, CD roomy a
Internet.
Vhodnými metódami budeme motivovať študentov k zmysluplnému štúdiu cudzích jazykov pre
život a prax a na hodinách SJL rozvíjať čitateľskú gramotnosť , na ktorú je kladený dôraz pri
MS.
Vypracovala: MVDr. Zuzana Kotríková
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13.1.2. Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie Telesná a športová výchova, Hudobná
výchova, Estetická výchova, Výchova umením, Výtvarná výchova za šk. r. 2011 / 2012

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.
VYU – Štyria žiaci 4.G a 1 žiak z 2.G sa zúčastnili súťaže detskej tvorivosti a improvizácie
(25.11.2011). Žiaci sa zúčastnili výchovného koncertu skupiny AYA a predstavenia Bačova
žena.
ESV – Výučba prebiehala formou prednášok, živých diskusií a žiakmi pripravovaných
prezentácií. Filip Svetlošák postúpil do krajského kola Vajanského Martin.
VYV – Žiaci sa zúčastnili exkurzie v Čičmanoch a vo Valaskej Belej (Sklársky sen).
Súťaž Biblia očami detí – Starý zákon Kniha Genesis
- Nový zákon – Evanjelium podľa Marka
HUV – Dňa 31. 1. 2012 sa žiaci zúčastnili výchovného koncertu s protidrogovým zameraním:
„Vzdušné zámky.“
TSV – V mesiaci november sa žiaci zúčastnili okresného kola Behu 17. Novembra v cezpoľnom
behu v Žiline. V kategórii starších žiakov získal 3. Miesto ( K. Sandanus – 6.G ), v kategórii
mladších žiakov 10. Miesto ( T. Špánik – 4.G ) a 20. Miesto ( M. Vereš – 5.G ).
VI. ročník volejbalového turnaja učiteľov na Gymnáziu A. Škrábika Rajec. Zúčastnili sa ho
družstvá: Gym – ZCŠ Rajec, ZŠ Domaniža, MZŠ Lipová Rajec, ZŠ Rajecké Teplice a SOŠ zo
Žiliny. Naši učitelia obsadili 2. Miesto.
- Futsalový turnaj v Rajeckých Tepliciach 13. 12. 2011, kde žiaci získali 1. Miesto
- V rámci spolupráce s rodičmi sme usporiadali zápas v basketbale rodičia/učitelia : žiaci.
- Vianočný turnaj v stolnom tenise v Považskej Bystrici 20.12. 2011, kde taktiež získali 1. Miesto
- Stolnotenisový turnaj v Rajeckých Tepliciach 6.3.2012, kde Jakub Kšíňan obsadil 1. Miesto.
- Lyžiarsky výcvik tried 5.G, 7.A a 7.B sa uskutočnil 16. – 23. 1. 2012 v Jasnej
- 23. 3. Sme sa zúčastnili basketbalového turnaja starších žiakov vo Zvolene , kde naši žiaci
obsadili 1. Miesto.
- 17. 4. Sa starší žiaci zúčastnili Turnaja cirkevných škôl v minifutbale v Martine, kde obsadili 2.
Miesto.
- 19. 4. Mgr. J. Židek usporiadal Stolnotenisový turnaj na Katolíckej spojenej škole v Rajci za
účasti 4 škôl. Náš žiak T. Pažický obsadil 1. Miesto a M. Vereš 3. Miesto.
- V mesiacoch máj a jún prebiehal na škole futbalový turnaj O pohár riaditeľa školy.
- V máji sa uskutočnil kurz Ochrana života a zdravia 7.G
Zapísal: Mgr. Jaroslav Židek
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13.1.3. Vyhodnotenie práce predmetovej komisie v školskom roku 2011/2012
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Človek a svet práce
Človek a príroda
Predmety: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, technika
Členovia: PaedDr. Ľubica Hoskovcová, Mgr. Marcela Pekárová, Ing. Juraj Lajčák, Ing. Ivana
Babulová, RNDr. Zuzana Dávidíková, MVDr. Zuzana Kotríková
Vyučovací proces:
- TVVP v jednotlivých ročníkoch boli spracované dobre, ale veľa hodín počas roka
odpadávalo, preto musíme učivo dobrať na začiatku nového školského roka (septima, sekunda,
kvinta)
- v druhom polroku rozviazala pracovný pomer Mgr. Lacková, hodiny fyziky boli zastupované
- študenti robili samostatne referáty a prezentácie, niektoré budú zverejnené na stránke školy
- kontrolné práce z matematiky boli napísané v súlade s TVVP, archivujeme ich do konca
školského roka
- praktické cvičenia boli realizované obmedzene, archivujeme ich do konca školského roka
Súťaže, exkurzie, projekty:
Matematika – počas roka prebehlo školské kolo MO a školské aj okresné kolo Pytagoriády.
Fyzika – naplánované exkurzie p. Lackovej sa neuskutočnili z neznámych dôvodov.
Neplánovaná exkurzia Atlantis science centers Levice sa uskutočnila v júni s triedou sexta
a autobus bol doplnený žiakmi z iných tried.
Biológia – naplánovaná exkurzia do Banskej Bystrice sa neuskutočnila (v budúcom školskom
roku plánovať exkurzie v I.polroku). Do súťaže Hodina Zeme, ktorú vyhlásila Slovenská
katolícka charita sa zapojili F.Svetlošák z I.G a Natália Mikundová s Lenkou Špánikovou z II.G.
Pokračuje projekt Aktívne globálne školy 2.
V apríli sme sa zúčastnili prednášky Ku Dňu Zeme, vzišla z toho súťaž zbierania a separovania
téglikov od jogurtov. Vyhrala trieda PRIMA. Zapojili sa takmer všetci.
Do areálu školy sa vysadili nové dreviny.
Učebnice, pomôcky:
-počas školského roka sme doplnili učebnice pre reformované ročníky, ktoré postupne na školu
prichádzali. Niektoré chýbajú dodnes.
- v dosť veľkej miere sme využívali multimediálnu učebňu, kvôli prezentáciám
- bolo by vhodné doplniť kabinety o nové , moderné vyučovacie pomôcky
- využívali sme internetový portál ZBOROVNA.sk
Rajec 27.6.2012
Zapísala: PaedDr. Ľubica Hoskovcová
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13.1.4. Vyhodnocovacia správa z činnosti PK Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty (DEJ,
GEO, NOS, KNB a Psychosociálny výcvik) v šk. r. 2011/2012

Členmi PK sú:
DEJ: Mgr. Ľ. Vereš, PhDr. A. Matejková, Mgr. M. Vereš
GEO: Mgr. M. Hoskovec
NOS: Mgr. M. Kačic
KNB: Mgr. Ing. M. Betinská, Mgr. M. Pekárová, Mgr. S. Čupáková, Mgr. P. Gera, Mgr. J.
Bittšanský
Hlavné úlohy: 1. Vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých v tomto šk. r. 2011/2012.
2. Vyhodnotenie ústnych MS.
3. Úspešnosť študentov v súťažiach a olympiádach.
4. Rozbor činnosti PK v tomto šk. r..
5. Návrhy a opatrenia na vylepšenie práce PK v nasledujúcom šk. r..
Dejepis:
– v máji 2012 9 študentov oktávy maturovalo z dejepisu, MS zvládli úspešne a celkový
priemer bol 2, 22
– členmi maturitnej komisie boli: Mgr. Ľ. Vereš, PhDr. A. Matejková a predsedom bol Mgr.
M. Hric z Gymnázia sv. Františka zo Žiliny
– študentov na MS pripravovali: Mgr. Ľ. Vereš, ktorý ich vyučoval dejepis, a Mgr. M.
Kačic, ktorý viedol vyučovacie hodiny seminára z dejepisu
– v tomto šk. r. sa uskutočnili tieto exkurzie: v októbri 2011 Osvienčim, Krakov pre
študentov kvinty a v decembri 2011 sa konala večerná predvianočná prehliadka
Oravského hradu spojená s návštevou dreveného kostolíka v Istebnom
Geografia:
– počas vyučovacích hodín prebiehala systematická príprava študentov na geografickú
olympiádu pod vedením p. uč. Mgr. M. Hoskovca
– v januári 2012 prebehlo šk. kolo GO a úspešnými riešiteľmi boli študenti prímy: M.
Hudák a F. Brodňan a sekundy: M. Baláž a M. Hromada, ktorí postúpili do okresného
kola
– vo februári 2012 sa uskutočnilo okresné kolo GO v Žiline, kde naši študenti F. Brodňan
a M. Hudák skončili na 7. a 13. mieste a postúpili na krajské kolo
– v marci 2012 sa konalo v Oravskej Lesnej krajské kolo GO a naši riešitelia F. Brodňan
a M. Hudák sa zaradili opäť medzi úspešných riešiteľov: F. Brodňan skončil na 11. mieste
a M. Hudák na 18. mieste
– 10. 2. 2012 prebehlo online šk. kolo GO pre SŠ v kat. Z, ktorého sa zúčastnili M. Podolan
zo septimy a M. Hudák zo sexty a obaja postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 23.
3. 2012 taktiež online, a zároveň sa zúčastnili aj krajského kola GO v kat. A a B 22. 3.
2012 v Ružomberku
– 22. 3. 2012 sa uskutočnilo krajské kolo GO pre SŠ v Ružomberku, namiesto avizovaných
2 študentov sa ho zúčastnil iba M. Hudák zo sexty a skončil na 1. mieste v kat. B
a postúpil medzi 16 najlepších na celoslovenské kolo do Bratislavy, z možných 115
bodov získal 107,7 b, okrem práce, ktorú písal na tému Jaskyne na Slovensku, musel
zvládnuť ešte test, vytvoriť prezentáciu a obhájiť prácu
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– v dňoch 20. – 22. 4. 2012 sa konalo v Bratislave celoslovenské kolo GO pre SŠ a našu
školu reprezentoval najúspešnejší riešiteľ krajského kola M. Hudák zo sexty, tu sa
umiestnil na peknom 4. mieste z celkového počtu 16 súťažiacich
– tento šk. rok študenti oktávy nematurovali z geografie
– študenti počas šk. roka mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých exkurzií: september –
Ostrava – Dinopark, určený pre mladších študentov gymnázia, október – Slovenský raj
a Spišský hrad – hlavne študenti kvarty, od 18. – 25. marca prebehla veľká exkurzia
Brusel – Londýn – Paríž, ktorej sa zúčastnili hlavne starší študenti KSŠ, a ešte v apríli sa
konala exkurzia do Hronského Beňadika a do zámku Topoľčianky
Náuka o spoločnosti:
– v januári prebehlo šk. kolo Olympiády ľudských práv, kde súťažili 4 študentky septimy
a najúspešnejšia z nich M. Ďurianová sa zúčastnila okresného kola v Žiline, príprave
študentiek sa venoval Mgr. M. Kačic
– Mgr. M. Kačic sa zúčastnil na školení v Žiline ohľadom predsedov maturitných komisií
a taktiež sa venoval systematickej príprave 9 študentov, ktorí sa pripravovali v rámci
seminára na MS z NOS
– výsledný priemer z NOS na MS bol 1, 44, čím môžeme zhodnotiť MS z tohto
vyučovacieho predmetu ako úspešnú
Katolícke náboženstvo:
– počas šk. roka prebiehali aktivity spojené s organizovaním Biblickej olympiády:
– výsledky diecézneho kola BO: v I. kat. súťažili: M. Závadský (sekunda), V. Závadská
(príma) a E. Spitzkopfová (kvinta), ktorí získali 5. miesto, v II. kat. nás reprezentovali: M.
Capková (oktáva), M. Huljaková (oktáva) a A. Špániková (sexta), ktoré sa umiestnili na
výbornom 1. mieste, čím si vyslúžili ďalej súťažiť na celoslovenskom kole, ktoré sa
konalo v Modre pri Bratislave, a tam získali pekné 5. miesto
– mladší študenti sa zapojili do výtvarnej súťaže pod názvom Biblia očami detí
– pokračujeme i naďalej v projekte o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, vo februári 2012 sme
odovzdali vypracovanú 1. úlohu – itinerár o životných cestách sv. Cyrila a sv. Metoda po
Európe, pričom v máji bolo vyhodnotenie a naša súťažná skupina skončila na 2. mieste,
15. 5. 2012 sme boli pozvaní do Žilina na DŠÚ, kde sme prezentovali 1. úlohu,
– momentálne pokračujeme v plnení 2. úlohy, a to presne v putovaní po našej diecéze – po
miestach, ktoré sú spojené s úctou sv. Cyrila a sv. Metoda, a naším hlavný organizátorom
je Mgr. M. Hoskovec
– modlitbová podpora novokňazov: v máji a júni prebiehali modlitby a obety za
novokňazov, ktoré mohli študenti písať na farebné srdiečka
– 23. apríla 2012 sme si pripomínali 20. výročie založenia CZŠ sv. J. Vianneyho v Rajci,
pri tejto príležitosti sa konala slávnostná sv. omša za účasti nášho otca biskupa T. Galisa
a pozvaného ďalšieho významného hosťa salzburského arcibiskupa, na tieto okamihy
budeme ešte dlho spomínať
– je potrebné pripomenúť našim študentom, že 4. augusta sa dobrovoľne stretávame na sv.
omši v kostole, pretože si pripomíname nášho patróna sv. J. M. Vianneyho
– objednáva pracovných zošitov u p. uč. RNDr. Z. Dávidíkovej a je potrebné sledovať
metodiku pre vyučovanie maturitného ročníka, keďže ešte ju nevydali
– na začiatku nasledujúceho šk. roka 2012/2103 musia byť zverejnené témy pre BO a pre
výtvarnú súťaž Biblia očami detí
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– zverejniť v septembri informácie ohľadom časopisu Rebrík (pre mladších študentov)
a časopisu Milujte sa (pre starších študentov)
Priebežne a aktuálne vyučujúci jednotlivých predmetov medzi sebou komunikujú
a odovzdávajú si podnetné informácie ohľadom efektívneho výchovno-vzdelávacieho procesu
a taktiež majú možnosť niektoré informácie a podnety prediskutovať na zasadnutiach PK.
V Rajci 27. júna 2012

Zapísala PhDr. A. Matejková, vedúca PK

13.2. Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho Rajec
13.2.1. Vyhodnocovacia správa práce PK „Jazyk a komunikácia“

1. Personálne obsadenie a používané učebnice a iné materiály.
2. Plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov.
3. Školenia pedagógov.
4. Vyhodnotenie záverečných písomností zo SLJ.
5. Úspechy žiakov, výlety a exkurzie.
6. Návrhy na zlepšenie činnosti.
ad 1/ V tomto školskom roku bola výuka zabezpečovaná týmito pedagógmi:
Slovenský jazyk a literatúra (ďalej SLJ): 5. A: Mgr. M. Vanáková, 5. B: Mgr. D. Smiešková,
6. A: Anna Veselovská, 6. B: Mgr. M. Vanáková, 7. A: Mgr. M. Vanáková, 7. B: Anna
Veselovská, 8. A: Anna Veselovská, 8. B: Mária Vanáková, 9. A: PhDr. A. Matejková, 9. B:
Anna Veselovská.
Nemecký jazyk (ďalej NEJ): 6. A, 6. B: Mgr. V. Sádecká (od 1. 4. 2012 Ing. A. Hulínová),
7. A, 7. B: Mgr. V. Sádecká (od 1. 4. 2012 Mgr. M. Uričová), 8. A, 8. B: Mgr. V. Sádecká (od 1.
4. 2012 Mgr. A. Hulínová)
Anglický jazyk (ďalej ANJ): 5. A, 5. B: Mgr. J. Barteková, 6. A, 6. B: Mgr. S. Čupáková,
7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B: Mgr. A. Joneková
V rámci všetkých jazykov spadajúcich do komisie „Jazyk a komunikácia“ sa pracovalo
s učebnicami schválenými Ministerstvom školstva SR. Deviataci v nasledujúcom školskom roku
už budú používať nové učebnice slovenského jazyka a literatúry pre reformné ročníky podľa
nového školského vzdelávacieho programu. Na hodinách NEJ: učebnica Project Deutsch Neu.
V budúcom školskom roku zvažujú vyučujúce NEJ používanie inej učebnice.
ANJ: séria učebníc vydavateľstva Oxford Project – 3. vydanie. K učebniciam NEJ aj ANJ patrili
aj pracovné zošity, cez ktoré sme mali možnosť lepšie precvičiť gramaticko-lexikálne javy.
Vyučovanie ANJ bolo vhodne dopĺňané článkami z cudzojazyčného časopisu Hello a obohatené
IKT.
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ad 2/
Tematické výchovno-vzdelávacie plány, sa podarilo zvládnuť a prebrať všetkým okrem
malej výchylky v plánoch ANJ v piatych ročníkoch, 7. B a ôsmych ročníkov a to hlavne
z dôvodu prítomnosti väčšieho počtu slabších žiakov alebo aj väčšieho počtu žiakov v triede
v rámci hodín ANJ. Kvôli tomu bolo nutné dlhšie upevňovať dané gramaticko-lexikálne javy, či
frazeologické jednotky.
Ad 3/ Vydavateľstvo Oxford University Press organizovalo 1- dňové jarné a jesenné semináre
pre učiteľov 2. stupňa ZŠ v Žiline. Predstavovali novinky vydavateľstva Oxford , hlavne nový
slovník s CD romom, ktorý by mohol zvýšiť motiváciu žiakov pracovať s anglickým jazykom
i v domácom prostredí a to príjemnou, hravou a nenútenou formou a tak učiť žiaka
k samostatnosti. Taktiež sa začalo hovoriť o príprave testovania z ANJ a taktiež o reakciách
vydavateľstva na tento jav formou novej učebnice KET Practice Tests. Na seminári, ktorý bol na
jar, zazneli taktiež námety na tvorbu ŠkVP. Školenia sa zúčastnila Mgr. Joneková.
Ad 4 / Priemery výstupných písomiek a diktátov zo SLJ v jednotlivých triedach:
Výstupná previerka
Diktát
5. A :
3, 0
2, 44
5. B :
2, 05
2, 27
6. A:
2, 9
2, 8
6. B:
3, 19
3, 2
7. A:
2, 41
3, 44
7. B:
2, 6
3, 2
8. A:
3, 53
3, 2
9. A:
2, 75
2, 3
9. B:
2, 8
2, 9
Ad 5 /
Žiaci 2. stupňa ZŠ sa tento školský rok neumiestnili na okresnom kole
Hviezdoslavovho Kubína. Reprezentovali školu na prehliadke duchovnej poézie a prózy
„Škrábikov Rajec“ v mesiaci máj. Pri príležitosti osláv 20. výročia CZŠ sv. J. Vianneyho bola
vyhlásená literárna súťaž s názvom „Moja škola má 20 rokov“, ktorej sa zúčastnili aj žiaci 2.
stupňa ZŠ a boli úspešní: Martin Škraban 8. B, Michaela Augustínová 8. A a Mária Jasenovcová
7. A.
V rámci predmetu anglický jazyk sa v mesiaci marec uskutočnil poznávací týždňový zájazd
Brusel-Londýn-Paríž. Na okresnom kole olympiády z ANJ sa umiestnil na 5. mieste žiak 9. B
triedy Pavol Tužinčin. V mesiaci jún žiaci 8. B triedy komunikovali na hodine ANJ s chlapcom
s Nového Zélandu, ktorý navštívil našu školu s bratom a rodičmi.
Ad 6 /
V budúcom školskom roku budeme v rámci cudzích jazykov dôslednejšie uplatňovať
komunikatívny spôsob výučby. Vo väčšej miere budeme využívať IKT vo vyučovacom procese
a taktiež monolinguálny slovník v rámci hodín ANJ. Vhodnými metódami a pomôckami 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 začlenených.
V Rajci, 27. 6. 2012
Vypracovala: Mgr. A. Joneková
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13.2.2. Vyhodnotenie práce predmetovej komisie v školskom roku 2011/2012

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda /biológia, chémia, fyzika/
Človek a svet práce /svet práce, technika, reg. remeslá/
Vedúca PK: Ing. K. Žideková
Členovia PK: RNDr. Ing. Z. Dávidíková
Mgr. Z. Lacková /do 1.6.2012/
Ing. I. Babulová
Mgr. V. Sádecká /do1.4.2012/
Mgr. R. Gabčo
Mgr. E. Čerňanská
PaedDr. Ľ. Hoskovcová /od 1.4.2012/
Vyučovací proces:


v druhom polroku prišlo k zmenám vyučujúcich a členov PK – pracovný pomer ukončili
Mgr. V. Sádecká /k 1.4.2012/ a Mgr. Z. Lacková /k 1.6.2012/ , nový člen PK – PaedDr. Ľ.
Hoskovcová
 nová jednotná stupnica hodnotenia sa ukázala ako vyhovujúca
 žiaci boli vedený k samostatnej a tvorivej práci formou projektov, niektoré z nich sú
zverejnené aj na stránke školy
 praktická výučba chémie bola realizovaná iba obmedzene pre priestorové a finančné
problémy jej zabezpečenia
 osobitná pozornosť bola venovaná začleneným a slaboprospievajúcim žiakom
 vypracované plány z jednotlivých predmetov boli vyhovujúce
 praktické cvičenia boli realizované v plnom rozsahu, archivujeme ich iba do konca šk. roka,
podobne aj všetky písomky
 pripomienkovali sme nový ŠkVP, podľa ktorého došlo k zmenám časových dotácií
jednotlivých predmetov
Učebnice, pomôcky:





v priebehu roka sme dostali a začali používať nové učebnice z chémie a biológie pre 8.
ročník, chýbajú učebnice aj akékoľvek učebné materiály pre svet práce v 7. a 8. ročníku
nepodarilo sa zabezpečiť registráciu na www.mapaslovakia.sk a objednať vzorové pracovné
zošity pre všetky premety a ročníky
nové pomôcky do kabinetov sa nepodarilo zabezpečiť
intenzívne sme využívali multimediálnu učebňu na výučbu formou prezentácií aj projekciu
DVD na vizualizáciu a spestrenie učiva

Akcie, exkurzie:
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exkurzie: navštívili sme Dinopark – Ostrava, Tropikarium Budapešť, sklársky skanzen vo
Valaskej Belej a Čičmany. Exkurzia do jaskyne so skupinou jaskyniarov sa nerealizovala
z dôvodu organizačných problémov zo strany jaskyniarov.
exkurzie ČOV, Plastika Nitra, Vodné dielo Žilina sa nerealizovali pre nedostatok času
a zmien vyučujúcich
v júni žiaci 9. ročníka navštívili náučno-zábavné centrum Atlantis v Leviciach
nerealizovali sme putovnú výstavu ani besedu s významnou osobnosťou pre množstvo iných
akcií školy
žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili kurzov drotárstva, práce s kožou, maľovania kraslíc tkania
a čipkárstva v Remeselnej dielni pri MsKS v Rajci,
do súťaží sme sa nezapojili.
žiaci školy sa zapojili do projektu : Aktívne globálne školy 2, usporiadateľ – OZ Človek
v ohrození,
v apríli sme sa ako škola zapojili do akcie, ktorú organizovalo mesto, pri príležitosti Dňa
Zeme, akcia mala 2 časti: prednáška o spracovaní a využití odpadov a zber odpadov v meste
spojený s návštevou zberného dvora a štiepkarne, zároveň sa do areálu školy vysadili nové
dreviny, súčasťou akcie bola aj školská súťaž v zbere plastových téglikov

V Rajci, 25.6.2012

Vypracovala: K. Žideková

13.2. 3. Záverečná správa z PK - matematika, informatika

Členovia predmetovej komisie sa počas roka stretávali na stretnutiach, hodnotili priebežne
výsledky práce učiteľov i žiakov.
Veľký dôraz sme kládli na dôkladnú prípravu na testovanie deviatakov. Okrem toho sme sa
zapojili aj do iných činností.
VYUČOVANIE
Učebné plány boli dodržané, učivo v ročníkoch bolo odučené, písomné práce boli napísané,
priemery z týchto prác sú k dispozícii u vyučujúcich a u predsedu PK.
Súťaže:
Matematická olympiáda - žiaci riešili úlohy doma, do okresného kola postúpili: Patrik Štelbaský
7. A, Ema Slyšková 5. A, Michal Wunsch 5. B. Neboli úspešní.
Pytagoriáda: Do okresného kola sa prebojovali: Dominik Kavec 7.A a Simona Domanická 7. B
Matematický klokan:
Prvýkrát sa zúčastnili aj žiaci prvého ročníka. Najúspešnejší bol Kamil Huljak zo 4.A. Umiestnil
sa v prvých 10 %.
M-F náboj
Na krásnom druhom mieste v rámci okresu sa umiestnilo družstvo zo 7.A: Štelbaský, Kavec,
Čmelo, Branislav Baláž.
Zapísala: Elena Čerňanská
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13.2.4. Vyhodnotenie práce Predmetovej komisie za školský rok 2011/12
Vzdelávacia oblasť: Zdravie, pohyb, umenie a kultúra
Hudobná výchova:
Tematické výchovno-vzdelávacie plány vo všetkých ročníkoch boli splnené a žiaci boli splnené
a žiaci boli klasifikovaní známkami.
Uplatňovali sme medzipredmetové vzťahy: SLJ, DEJ, GEO, KNB
V 5. a 6. ročníku sme k novým učebniciam využívali nové učebné pomôcky schválené MŠSR Jano Pavelčák deťom, ktoré zakúpila naša škola v tomto šk. roku. Ide o sadu CD na počúvanie
hudby a inštrumentáciu piesní.
V 2. polroku prišli nové učebnice pre 7.ročník, ku ktorým nemáme aktuálne učebné pomôcky,
preto sme využívali dostupné nahrávky z nereformných ročníkov.
9.A,B sa učila podľa starých učebných plánov pre nereformné ročníky sme využívali pôvodné
učebnice i nahrávky.
Na hodinách HUV sa nám osvedčilo projektové vyučovanie a zážitkové vyučovanie /zážitok
z hudby spojený s výtvarným spracovaním/.Vytváranie inštrumentálnych sprievodov k piesňam.
Dôraz kladieme aj na výchovné koncerty. 20. 12. 2011 sa žiaci zúčastnili Vianočného
výchovného koncertu, na ktorom odznela Gunodova „Ave Mária“ a tiež populárna pieseň “Tři
oříšky pro popelku“. Žiaci sa aktívne zapojili do koncertu. 31. 1. 2012 sme zabezpečili
protidrogový koncert „Vzdušné zámky“ v Kultúrnom dome v Rajci pre žiakov 8. a 9. ročníka. 25.
6. 2012 sa žiaci roč. 5.-9. zúčastnili koncertu žiakov ZUŠ v Rajci, v ktorom vystupovali žiaci
našej školy, ktorí navštevujú ZUŠ.
V októbri naši žiaci pripravili vystúpenie pre obyvateľov Domova vďaky v Rajci.
Žiaci priebežne nacvičovali spev žalmov na školské sväté omše či už v školskej kaplnke alebo
v Kostole sv. Ladislava v Rajci.
Tiež bolo hudobné vystúpenie pri príležitosti 20. výročia CZŠ v Rajci, do ktorého bolo
zapojených pekné množstvo žiakov.
Folklórne vystúpenie žiačiek 5.-9. ročníka CZŠ bolo pripravené na 23. 4. 2012.
Podobné vystúpenie bolo pri príležitosti slávnostného stretnutia a odborného seminára Biomasy
na počesť biológa, entomológa Jána Frivaldského 16. 6. 2012.
Folklórne vystúpenie bude sprevádzať aj poďakovanie pedagógom 29. 6. 2012.
Výtvarná výchova:
V tomto školskom roku už mali nové učebnice žiaci 5.-7. ročníka. Žiaci 9. ročníka sa učili podľa
plánov pre nereformné ročníky. V septembri sme pripravovali práce do projektu Po stopách sv.
Cyrila a Metoda – darčeky pre projekt / ľudové motívy z Čičmian na džbánoch/- uplatňovanie
prvkov regionálnej kultúry.
1.-3. októbra 2011 sme pripravili práce našich žiakov a nainštalovali výstavu na MsKS Rajec
v spolupráci so SZZ -Prídomoví záhradkári Rajec.
Pred Vianocami sme pripravili výzdobu okien budovy- vyrezávané motívy na výkres ako aj
centrálny adventný veniec na chodbu aj do šk. kaplnky.
Priebežne sme posielali výtvarné práce žiakov do redakcie detského kresťanského časopisu
Rebrík, v ktorom bolo odmenených 10 žiakov.
Zhotovili sme darčeky na zápis predškolákov do 1.ročníka.
Pripravili sme výstavu prác žiakov na Rodičovský ples a maľovali zrkadielka pre rodičov.
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Blížiace sa 1150. výročie príchodu slovanských vierozvestov sme sa snažili propagovať znakmi
hlaholiky rozloženej do mozaiky – výzdoba na chodbe školy.
Pri príležitosti 20. výročia vzniku CZŠ bola vyhlásená výtvarná súťaž „Moja škola má 20 rokov“
a víťazná práca K. Imriška z IX.A bola použitá na pozvánku školy.
Prácami žiakov boli vyzdobené priestory Kultúrneho domu v Rajci ako aj vstup do telocvične.
Aj tento šk. rok žiaci pripravili práce do súťaže „Biblia očami detí“, kde sme v diecéznom kole
získali dve tretie miesta a v celoslovenskom kole získal Filip Klucho zo VI. B triedy Cenu
poroty.
Všetci žiaci boli na záver pri rozdávaní výkresov upozornení, aby si výkresy odkladali, nakoľko
v 8. a 9. ročníku je predmet VYU, kde je časová dotácia len 0,5 hod. a niektoré školy požadujú
ku talentovým skúškam priniesť svoje práce, ako napr. aj k študijnému odboru“ Grafik
digitálnych médií“.
Priebežne sme sa snažili skrášliť priestory školy prácami žiakov.
Hodnotenie žiakov –zohľadnení začlenení žiaci so ŠVVP, spolupráca s Mgr. Augustínovou,
špeciálny pedagóg školy.
Priebežne sme navštevovali výstavy, ktoré ponúkalo MsKS vo výstavnej sieni na Radnici v Rajci.
Bola venovaná zvýšená pozornosť žiakom, ktorí sa pripravovali na talentové skúšky.
Mgr. Janka Rybáriková
13.2.5. Vyhodnocovacia správa činnosti ŠKD za šk. rok 2011/2012
V šk. roku 2011/2012 pracovali dve oddelenia ŠKD s počtom detí 44. Prvé oddelenie
viedla p. vychovávateľka M. Paulínyová, druhé oddelenie viedla p. vychovávateľka Ľ. Rosická.
V priebehu roka sa niekoľko detí odhlásilo z dôvodu nezamestnanosti rodičov. 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. 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.
Formou didaktických hier sme u detí utvrdzovali prebraté učivo. Osobitnú pozornosť sme
venovali slabšie prospievajúcim žiakom. Spolupracovali sme s triednymi učiteľmi pri riešení
problémov.
Konkrétne činnosti sme rozpracovali do týždenných plánov.
V rámci spolupráce s MŠ na Mudrochovej sme uskutočnili besedu, ktorej hosťom bol aj
zástupca školy p. René Gabčo. Dobrá bola aj spolupráca s duchovnými otcami p. kaplánom P.
Gerom a p. kaplánom J. Bittšanským, ktorí nás pravidelne navštevovali, zúčastňovali sa na našich
akciách a duchovne nás obohacovali.
V budúcom šk.roku by sme chceli zlepšiť hygienické návyky pri stolovaní, motivovať deti
k tomu ,aby spolupracovali ako kolektív, zabezpečiť vybavenie ŠKD po materiálnej stránke.
Vypracovala: M. Paulínyová
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13.2.6. Vyhodnocovacia správa z činnosti PK Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty (DEJ,
GEO, OBN, KNB v šk. r. 2011/2012:

Členmi PK sú:
DEJ: Mgr. Ľ. Vereš, Mgr. A. Veselá, Mgr. M. Kačic
GEO: Mgr. M. Hoskovec, Ing. K. Žideková, Mgr. A. Veselovská, Mgr. R. Augustín
OBN: Mgr. M. Kačic, Mgr. S. Čupáková, Mgr. A. Veselá
KNB: Mgr. Ing. M. Betinská, Mgr. S. Čupáková, Mgr. P. Gera, Mgr. J. Rybáriková
Hlavné úlohy: 1. Vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých v tomto šk. r. 2011/2012.
2. Úspešnosť študentov v súťažiach a olympiádach.
3. Rozbor činnosti PK v tomto šk. r..
4. Návrhy a opatrenia na vylepšenie práce PK v nasledujúcom šk. r..
Všetci vyučujúci sa v tomto šk. roku naplno venovali žiakom, organizovali dohodnuté exkurzie
a vzdelávacie aktivity. Na hodinách sa kládol dôraz na samostatnú logickú činnosť, ktorá žiakom
ešte stále chýba. Veľmi sa využíval aj PC na hodinách. Žiaci sa zapájali do súťaží a olympiád.
Žiaci 8. roč. sa vzdelávali podľa nového ŠVZP. Učitelia preferovali individuálny prístup
k žiakom, najmä integrovaným.
Dejepis:
– učivo bolo vo všetkých ročníkoch prebrané v súlade s vypracovanými časovo –
tematickými plánmi, všetci žiaci prospeli
– v tomto šk. r. sa uskutočnili tieto plánované exkurzie: v októbri 2011 Osvienčim, Krakov
a v decembri 2011 sa konala večerná predvianočná prehliadka Oravského hradu spojená
s návštevou dreveného evanjelického kostola v Istebnom
– môžeme sem zahrnúť aj prehliadku Spišského hradu v rámci exkurzie do Slovenského
raja
–
Geografia:
- žiak Marek Grófik neprospel a musí robiť opravné skúšky
- počas vyučovacích hodín prebiehala systematická príprava študentov na geografickú
olympiádu pod vedením vyučujúcich, stretávali sme sa po vyučovaní, riešili sme zadania úloh,
venovali sa miestnej krajine a prírodným typom krajín na Zemi, na ktoré boli tento rok zamerané
otázky.
- 12.1.2012 prebehlo na našej škole školské kolo GO. Zúčastnilo sa ho 32 žiakov ročníkov
5. - 8. a prímy a sekundy. Väčšina žiakov sa ho zúčastnila po prvý krát ( najmä z CZŠ ). Najviac
bodov získali a na okresné kolo do Žiliny postúpili: 5. ročník: O. Vanák a V. Bollová, 6. ročník:
M. Huljak a A. Lednický, 7. ročník: L. Jasenovcová a B. Baláž, 8. ročník: A. Martinec a M.
Augustínová.
- 9. 2. 2012 sa v Žiline uskutočnilo okresné kolo GO. Úspešnými riešiteľmi boli: 5. ročník: O.
Vanák, 6. ročník: M. Huljak a A. Lednický, 8. ročník: A. Martinec a M. Augustínová. Všetci
okrem piatakov ( tí už nepostupujú) postúpili na krajské kolo do Oravskej Lesnej, kde okrem M.
Augustínovej skončili ako úspešní riešitelia.
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- študenti počas šk. roka mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých exkurzií:
- september – Slovenský raj a Spišský hrad – hlavne študenti 8. a 9. ročníka, prešli sme 14,5
km úsek , ktorý viedol rebríkmi roklinou Suchá Belá, pokračovala nenáročným úsekom na
Kláštorisko a záverečnou časťou boli stúpačky v Prielome Hornádu. Odtiaľ sme pokračovali na
Spišský hrad- tu bola krátka prehliadka areálu.
- október – Ostrava – Dinopark, určený pre nižšie ročníky
- v čase od 18. – 25. marca prebehla veľká exkurzia Brusel – Londýn – Paríž, ktorej sa zúčastnili
niektorí žiaci KSŠ
- v apríli sa konala exkurzia do Hronského Beňadika a do zámku Topoľčianky
- plánovanú prehliadku jaskyne v Strážovských vrchoch sme neabsolvovali z dôvodu veľkého
počtu aktivít a presúvame ju do ďalšieho šk. roka
Občianska náuka: učivo bolo vo všetkých ročníkoch prebrané v súlade s vypracovanými časovo
– tematickými plánmi, všetci žiaci prospeli
Katolícke náboženstvo:
- počas šk. roka prebiehali aktivity spojené s organizovaním Biblickej olympiády:
- 26.1.2012 prebehlo školské kolo biblickej olympiády. Za CZŠ sa ho zúčastnilo 8 žiakov
s týmito výsledkami:
1. Joneková Agáta – V.B
2. Dudáková Barbora – VIII.B
3. Martinec Adam – VIII.B
4. Bollová Veronika V.B náhradník
5. Vanák Ondrej – V.B
6. Kubačáková Klára – V.B
7. Požár Marián – V.B
8. Škraban Martin – VIII.B
Prví traja postúpili na dekanátne kolo, kde sa umiestnili na 2. mieste a ďalej nepostupujú.
- mladší študenti sa zapojili do výtvarnej súťaže pod názvom Biblia očami detí – na diecéznom
kole získali Filip Klucho zo 6.B a Daniela Haššová z 9.A 3. miesto a postúpili do
celoslovenského kola v Modre, kde F. Klucho získal cenu poroty
- pokračujeme i naďalej v projekte o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, vo februári 2012 sme odovzdali
vypracovanú 1. úlohu – itinerár o životných cestách sv. Cyrila a sv. Metoda po Európe, pričom
v máji bolo vyhodnotenie a naša súťažná skupina skončila na 2. mieste, 15. 5. 2012 sme boli
pozvaní do Žilina na DŠÚ, kde sme prezentovali 1. úlohu,
- momentálne pokračujeme v plnení 2. úlohy, a to presne v putovaní po našej diecéze – po
miestach, ktoré sú spojené s úctou sv. Cyrila a sv. Metoda, niekoľko žiakov sa zúčastnilo pešej
púte do kostola vo Veľkej Čiernej, cyklistickej púte do Poluvsia, ktorá bola zakončená sv. omšou
a autopúte do Žiliny – Trnové, Závodie.
- modlitbová podpora novokňazov: v máji a júni prebiehali modlitby a obety za
novokňazov, ktoré mohli študenti písať na farebné srdiečka
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- 23. apríla 2012 sme si pripomínali 20. výročie založenia CZŠ sv. J. Vianneyho v Rajci, pri tejto
príležitosti sa konala slávnostná sv. omša za účasti nášho otca biskupa T. Galisa a pozvaného
ďalšieho významného hosťa salzburského arcibiskupa
- koncom apríla sa uskutočnila exkurzia Benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku
- aktívne sme sa zapájali do súťaží vyhlásených časopisom Rebrík, výhercovia z časopisu Rebrík:
č.10 Barborka Balážová 6.B, Daniel Gardian 1.G
č.9 Laura Hudeková 6.B
č.8 Zlatica Hudeková 6.B, Simona Kluchová 1.G, B. Balážová
č.7 Filip Svetlošák 1.G, Sandra Kamasová 5.A
č.3 Janka Rybariková 2.A
Priebežne a aktuálne vyučujúci jednotlivých predmetov medzi sebou komunikujú
a odovzdávajú si podnetné informácie ohľadom efektívneho výchovno-vzdelávacieho procesu
a taktiež majú možnosť niektoré informácie a podnety prediskutovať na zasadnutiach PK.
V Poluvsí 27. júna 2012

Zapísal: Mgr. M. Hoskovec

13.2.7.Vyhodnocovacia správa Metodického združenia ročníkov 1. – 4. v šk. roku 2011/2012
Vedúca MZ: Mgr. Mária Baďurová
Členovia:
Mgr. Jana Barteková
Mgr. Róbert Augustín
Mgr. Eva Majerčíková
PaedDr. Ján Mihalec
Mgr. Daniela Augustínová
Mgr. Soňa Kavecká
Mgr. Mária Rybáriková
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 slaboprospievajúcich 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 žiakov a dovozu papiera rodičov boli tento rok
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naši žiaci mimoriadne úspešní. Zapojili sa aj do zberu plastových obalov. 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
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. V mesiaci október a v máji sa ročníky 1.-4. denne ráno
stretávali vo vestibule školy a začínali deň modlitbou sv. ruženca.
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.
Na škole prebehla beseda s Mestskou políciou v Rajci na tému Dopravná výchova.
V októbri sme sa zúčastnili predstavenia „Jack a fazuľa“ vo veľkej telocvični našej školy.
Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre 4. ročník zážitkové čítanie o Ezopových bájkach.
V novembri sme sa vybrali do bábkového divadla do Žiliny na predstavenie „Akčantyrok“.
Naši najmladší žiaci – prváci – boli pasovaní za čitateľov Mestskej knižnice.
Pre žiakov 3. ročníka bolo pripravené zážitkové čítanie „Aprílový Hugo“.
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 sa žiaci zúčastnili Vianočného koncertu v Kultúrnom dome v Rajci. Na námestí SNP
si so záujmom pozreli kultúrne vystúpenie „Živý Betlehem“.
V januári sa uskutočnil netradičný zápis do1. ročníka v duchu Olympijských hier. Budúci
prváci absolvovali jednotlivé stanovištia s úlohami, potrebnými na zvládnutie zápisu do 1. triedy.
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: Svetlošáková R.
3. miesto: Koledová M.
Žiaci 2. ročníkov sa zúčastnili zážitkového čítania „Bola raz jedna trieda“. Prváci po prvýkrát
absolvovali duchovnú obnovu v Pastoračnom centre.
Február priniesol zimné radovánky, sánkovačku, guľovačku a prechádzky do prírody.
Žiaci 3. roč. sa zúčastnili Pytagoriády a žiaci 4. ročníkov absolvovali Olympiádu.
Učitelia ročníkov 1. – 4. sa obliekli za masky a pripravili pre deti karneval plný hier a súťaží.
Do našej školy zavítali aj misionári, ktorí deťom pripravili zaujímavé rozprávanie.
V tomto mesiaci mali duchovnú obnovu aj druháci, tretiaci a štvrtáci.
Zážitkové čítanie pre štvrtákov nieslo názov: „Ronja, dcéra lúpežníka“.
V marci deti súťažili v prečítaní kníh, o ktorých si ďalej vytvárali výtvarné a literárne
projekty. Tretiaci sa zúčastnili zážitkového čítania :“Tri múdre kozliatka“.
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V apríli MsKS v Rajci pripravilo pre deti 1. -4. roč. podujatie Medzinárodný deň detskej
knihy v Rajci - besedu, zábavné úlohy a krátke divadielko o rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskom
„Najkrajšia rozprávka“.
Druháci prežili zážitkové čítanie o Smelom zajkovi v Afrike.
Deň Zeme žiaci oslávili maľovaním na asfalt na námestí SNP v Rajci.
V máji žiaci nezabudli na drobný darček vlastnoručne vyrobený pre mamičku.
Zúčastnili sa recitačnej súťaže Škrábikov Rajec. Prváci si vypočuli zážitkové čítanie „Dokonalá
Klára“.
V júni nasledovali výlety a exkurzie po cestách a koľajniciach našej krásnej vlasti. Deň detí
sme slávili rôznymi hrami na školskom dvore. Zúčastnili sa koncertu žiakov ZUŠ v Kultúrnom
dome v Rajci. Kultúrny obzor si žiaci obohatili i na výstavách v Rajeckej radnici.
Svoj popoludňajší voľný čas učitelia venovali deťom v krúžkoch: počítačový, šikovné rúčky.
Naši učitelia sa taktiež vzdelávali 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.
Tretiaci a štvrtáci absolvovali plavecký výcvik v Žiline.
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 slaboprospievajúcim 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, nové
lavice
- využívať “virtuálnu knižnicu“ z internetu
V Rajci, 25.6.2012

Vypracovala: Mgr. Mária Baďurová

13.3. Vyhodnocovacia správa z environmentálnej výchovy
Škola: Katolícka spojená škola v Rajci
Školský rok: 2011/2012
Cieľom environmentálnej výchovy bolo formovať u žiakov kladný vzťah k životnému prostrediu.
Vzdelávací proces
– environmentálna výchova bola zahrnutá a realizovaná v rámci plnenia tematických
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plánov v jednotlivých predmetoch podľa možností daného predmetu
– na hodinách geografie a biológie 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
– 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
Výstava
– 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
Záujmové aktivity žiakov
– spolupracovali sme s OZ Tillia na tvorbe a realizácii projektov
– podporili sme humanitárne akcie – Biela stužka, Dobrá novina, Deň narcisov
OČAP – jeseň a jar
– teoretická príprava 7.10.2011 a 12.3.2012 len žiaci CZŠ
– účelové cvičenie v prírode: 10.10.2011 – žiaci CZŠ aj GAŠ
13.3.2012 – V., VI., VII. roč., príma, sekunda
15.3.2012 – VIII., IX. roč., kvarta, kvinta, sexta
Kurz OŽAZ
– v dňoch 28. – 30. 5.2012 sa študenti septimy zúčastnili kurzu OŽAZ v Čičmanoch
– absolvovali zdravotnú prípravu, orientáciu v teréne, túru na Strážov, streľbu, nočnú hru
súťaže
Lyžiarsky výcvik
– v januári žiaci siedmeho ročníka a študenti tercie a kvinty absolvovali lyžiarsky výcvik
v Nízkych Tatrách v stredisku Jasná
Exkurzie a výlety
– výlety a exkurzie boli zamerané na poznávanie prírodných krás alebo kultúrnych
pamiatok na Slovensku i v zahraničí
– 22.9.2011 – Dinopark Ostrava – Orlové – žiaci V. roč.
– 5.10.2011 – Slovenský raj – Suchá Belá, prielom Hornádu, Spišský hrad – VIII. roč., kvarta
– 12.10.2011 – Osvienčim, Krakov – IX. roč., kvinta
– 27.10.2011 – Tropikárium Budapešť – VII. – IX. roč.
– 15.12.2011 – adventná Viedeň – kvinta, sexta, septima, oktáva
– 22.12.2011 – Oravský hrad, Istebné
– 18.3. – 25.3.2012 – Brusel, Londýn, Paríž – študenti GAŠ a IX. roč.
– 26.4.2012 – Hronský Beňadik, Topoľčianky – V. a IX. roč., sekunda
– 23.5.2012 – Predná hora – sexta, VIII., IX. roč.
– 24.5. – 25.5.2012 – Čičmany – VIII.A, VIII.B
– 30.5., 8.6. a 14.6.2012 – Vysoké Tatry – Starý Smokovec, Studenovodské vodopády
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– žiaci V.AB, VI.AB, VII.AB, XI.B, príma, sekunda
– 17.6. – 18.6. 2012 – Terchová – kvarta
– 20.6. 2012 – Levice – Atlantis centrum – IX.A, sexta
– 13. júna 2011 sa uskutočnil výlet za odmenu pre žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné
výsledky alebo reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Žiaci navštívili ZOO Lešná v
Zlíne aj farský kostol v Ilave, kde im p. kaplán Gera odslúžil sv. omšu.
Hodina Zeme
Naši študenti, F. Svetlošák (príma), N. Mikundová, L. Špániková (sekunda) sa zapojili do súťaže
Hodina Zeme. Ich práce boli uverejnené aj na adrese www.mladacharita.sk
Deň Zeme
16.4.2012 sa žiaci prímy, sekundy a kvarty GAŠ spolu so žiakmi VI. až IX. roč. ZŠ zúčastnili
prednášky ku Dňu Zeme, ktorý sme si pripomenuli 22. apríla. Prednáška bola venovaná odpadu,
ako s ním ďalej nakladať, ako je možné jeho tvorbu obmedziť, ako vzniknutý odpad zneškodniť,
čo najšetrnejšie voči životnému prostrediu.
27.4.2012 sa žiaci piatych až ôsmych ročníkov, prímy, sekundy a kvarty zúčastnili čistenia mesta.
Žiaci dostali rukavice a tiež vrecia na odpadky, ktoré zbierali a zároveň aj triedili, zvlášť sklo,
papier a plasty. Žiaci navštívili aj zberný dvor a štiepkáreň. Akciu organizovalo mesto Rajec.
1.5.– 31.5.2012 prebehla na škole akcia: Zbieraj tégliky od jogurtov. Celkovo žiaci nazbierali
23830 kusov. Najviac nazbierala príma – 3809 ks, čo bolo v prepočte na žiaka cca 200 ks.
Indiánsky deň
8.6. 2012 sa uskutočnil v príme indiánsky deň. Oblečení ako Indiáni, na karimatkách v triede i vo
farskej záhrade sa učili o živote Indiánov, ich umení, remeslách...
Projekt
Aktívne globálne školy 2 – Spoločne, zodpovedne a spravodlivo – p. RNDr. Dávidíková
21.11.–24. 11. 2011 – školenie zamerané na environmentálnu a etickú výchovu zorganizovalo
OZ Človek v ohrození. Školenia sa zúčastnili 3 žiačky z kvinty (K.Balážová, T. Kruteková,
D. Kluchová)
1.– 2.12.2011 doprava a klimatická zmena
- žiaci kvinty, kvarty a septimy pripravili akciu v rámci Aktívnych globálnych týždňov
- žiaci vyhľadávali a spracovávali informácie týkajúce sa vplyvu dopravy na klimatické
zmeny
- na základe získaných informácií pripravili letáky určené pre verejnosť, ktoré potom
rozdávali v meste
- v rámci tohto týždňa pripravili žiačky kvarty aktivitu pre žiakov I. stupňa ZŠ, venovali sa
významu triedenia odpadu
27.11. – 30.11.2011 sa v pastoračnom centre uskutočnila výstava ekohračiek pod názvom
Využívaním odpadu proti klimatickým zmenám
- žiaci kvarty a kvinty pripravili a realizovali výstavu ekohračiek z odpadového materiálu
1.– 2.2.2012 záverečná konferencia k projektu
- konferencia sa uskutočnila v Bratislave a zúčastnili sa jej aj 2 žiaci z kvinty (K. Kmeťová,
F. Albert)
- účastníci konferencie prezentovali školské aktivity zrealizované v rámci projektu (galéria
projektov)
- súčasťou programu boli aj prednášky venované klimatickým zmenám a globálnej
výchove, tiež workshopy zamerané na environmentálnu a globálnu výchovu
Starostlivosť o prostredie v okolí školy, zber papiera
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– 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 júni (11.6.– 15.6.), žiaci si zasúťažili,
najlepší boli aj odmenení.
Vypracovala: Ing. Ivana Babulová

13.4. Vyhodnocovacia správa výchovného poradcu
Škola: Katolícka spojená škola v Rajci
Školský rok: 2011/2012
– počas celého školského roka mali žiaci a ich rodičia možnosť konzultácií s výchovným
poradcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
– zo žiakov mali záujem o konzultácie najmä žiaci IX. ročníkov a študenti oktávy, ktorí sa
zaujímali o informácie týkajúce sa ich ďalšieho štúdia na stredných a na vysokých školách
– na začiatku školského roka bola podľa záujmu študentov objednaná knižná publikácia:
Pred štartom na vysokú školu
– počas celého školského roku prichádzalo na školu množstvo propagačných materiálov
z rôznych stredných a vysokých škôl
– žiaci a študenti mali sprostredkované informačné materiály o stredných a vysokých školách,
resp. o pomaturitnom vzdelávaní prostredníctvom nástenky
– maturantom boli poskytované konzultácie aj ohľadom vypisovania prihlášok na vysoké
školy
– bola vykonávaná kontrola zhody známok uvedených v katalógu so známkami uvedenými
na prihláške
– v priebehu roka sa uskutočnili na našej škole zaujímavé prezentácie niektorých stredných
a vysokých škôl – SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku ZA, SPŠ Považská Bystrica,
fakulta Potravinárskej a chemickej technológie STU v BA, Pedagogická fakulta KU v
Ružomberku
– prebehli prezentácie našej školy na všetkých spádových základných školách
– uskutočnil sa komplexný program testovania predprofesionálnej orientácie študentov
septimy v spolupráci s CPPPaP v Žiline
– vo februári sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov a školských kaplánov,
témou stretnutia bol: Vplyv rozvodu rodičov na dieťa
– žiaci IX. roč. sa zúčastňovali dňa otvorených dverí na stredných školách o ktoré prejavovali
záujem
– testovanie 9–2012 (monitor) sa uskutočnilo v riadnom termíne: 14.3.2012
– v januári sa uskutočnilo rodičovské združenie žiakov IX. roč. s výchovným poradcom, kde
boli rodičia informovaní o termínoch talentových skúšok, prijímacích skúšok, odovzdania
prihlášok, o zápisných lístkoch
– vypisovanie prihlášok žiakov IX. roč. si vyžadovalo prácu s programom Proforient,
spoluprácu so ŠVS v Liptovskom Mikuláši a OPPP v Žiline
– počet žiakov v IX. ročníkoch spolu: 29
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– prijímacie konanie: talentové skúšky 25.3. – 15.4.2012
PaSA Turčianske Teplice – 1 žiačka
SZŠ Žilina – odbor masér –1 žiačka
1.kolo prijímacích skúšok: 14.5.2012 a 17.5.2012
Gymnázium Rajec, 4.roč. – 3 žiaci
Gymnázium Kráľovnej pokoja ZA, 4.roč. – 1žiak
Gymnázium sv. Františka ZA, 4.roč. – 1žiak
Hotelová akadémia ZA, 5.roč. – 1 žiačka
Obchodná akadémia sv. T. Akvinského ZA, 4.roč. – 2 žiaci
Dopravná akadémia ZA, 3.roč. – 2 žiaci
SOŠ stavebná ZA, 4.roč. – 1 žiak
SOŠ elektrotechnická ZA, 4.roč. – 2 žiaci
SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, 4.roč. – 2 žiaci
SOŠ sv. J. Robotníka ZA, 4.roč. – 1 žiačka, 3.roč. – 4 žiaci
Spojená škola SOŠOaS ZA, 4.roč. – 2 žiaci, 3.roč. – 1 žiak
Spojená škola Bytčica, 3.roč. – 1 žiačka
Stredná zdravotnícka škola Čadca, 4.roč. – 2 žiaci
Stredná zdravotnícka škola ZA, 4.roč. – 2 žiaci
– dvaja študenti z kvinty GAŠ prestupujú na iný typ strednej školy:
Júlia Jankechová – Stredná zdravotnícka škola ZA, 4.roč
Viliam Pavela – SOŠ elektrotechnická ZA, 4.roč.
V Rajci 27.6.2012

Ing. Ivana Babulová, výchovný poradca

13.5. Vyhodnocovacia správa výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Na druhom stupni CZŠ 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
2011/2012.
– 20. 10. 2011 predstavenie Jack a fazuľka: zúčastnili sa ho žiaci V. až VII. ročníka CZŠ
v telocvični školy
– 20. 12. 2011 - vianočný koncert v Kultúrnom dome v Rajci
– 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.
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– vzájomné vnímanie druhého pohlavia: ťažisko – úcta.
– 31. 1. 2012 - protidrogové predstavenie pre VIII. a IX. ročníky CZŠ: Vzdušné zámky
v Kultúrnom dome v Rajci
– 1. 2. 2012 - výchovné predstavenie v telocvični školy - VIA HISTORIA
– 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.
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
V školskom roku 2010/2011 sa žiaci zúčastnili výstavy v priestoroch Radnice Rajec:
– 16. 4. 2012 - Deň Zeme: prednáška v MKS - V. - IX. ročník, téma: ochrana životného
prostredia - organizácia: PRIATELIA ZEME - SPZ KOŠICE: výstava, projekcia, beseda
– 26. 4. 2012 - exkurzia Hronský Beňadik, Topoľčianky
– 27. 4. 2012 - Deň Zeme: Čistota mesta Rajec - aktivita spojená s MÚ Rajec: čistenie mesta zber odpadkov, prehliadka zberného dvora a štiepkarne, videoprojekcia o separovaní odpadu.
– Máj 2012: FOTORAJ - výstava umeleckých fotografií
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.
V Rajci dňa 27. 6. 2012

Zapísala: Veselá Anna
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Na úvodnej porade k začiatku školského roka 2010/2012 sa na KSŠ, v súlade s
metodickou príručkou pre triednych učiteľov - Človek človeku človekom a metodických
východísk modelu prevencie násilia a šikanovania v školách sa uzhodlo, že základným
preventívnym opatrením na KSŠ je princíp: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje!“ Úlohou
vedenia školy, všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov našej školy je vytvoriť
pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo týmto prejavom antisociálneho správania žiakov
i skupín žiakov.
Počas prvého polroka školského roka boli žiaci školy postupne oboznamovaní s touto
problematikou. Poučenia v triedach prebiehajú vrámci triednických hodín, výučby
spoločenskovedných predmetov - otázky ľudských práv, sociológie a psychológie - otázky
súčasnej rodiny a výchovy a pod.
V prvom polroku školského roka sa vyskytli problémy v triede VIII.B u žiaka Jakuba
Zedníka. Prebehlo viacero pohovorov s triednou učiteľkou a následne vedením školy. Zo
stretnutia je zápis a okolnosť bola riešená v súlade so školským poriadkom.
Zachytili sa počiatočné štádiá prejavov šikanovania v iných ročníkoch a bola realizovaná
okamžitá náprava. 4. 11. 2011 sa naši žiaci zúčastnili predstavenia Vzdušné zámky –
multimediálneho protidrogovo – motivačného koncertu organizovaného LET art production.
Počas druhého polroka školského roka prebiehali aktivity v rámci triednických hodín, výučby
spoločenskovedných predmetov podobne.
Prebehol aj celoškolský futbalový turnaj o Pohár riaditeľa školy a športové aktivity organizované
učiteľmi telesnej výchovy.
V škole sa realizuje permanentné poskytovanie nových informácií všetkým
zamestnancom školy, teda vedeniu školy, rozšírenému vedeniu školy, triednym učiteľom a
učiteľom, ktorí sa podieľajú na výchovnom procese. Rovnako je zabezpečená spolupráca školy
s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami a spolupráca s výchovným poradcom a vedením školy.
Mgr. Matin Kačic
koordinátor prevencie
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