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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2021/2022 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR 435/2020 Z.z. 

 

§ 2. ods. 1. a) Údaje o škole 

Názov školy Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková 705 

Adresa školy Raková 705, 023 51 Raková 

Telefón +421 911 951 147 

Web  www.czsrakova.edupage.org  

E-mail czs.rakova705@gmail.com 

 

 

 

Mená vedúcich zamestnancov školy a ich funkcie 

Funkcia Meno Telefón Email 

Riaditeľ Mgr. Jozef Šimunek 
+421 911 951 147 

+421 908 337 206 

czs.rakova705@gmail.com 

ucsimunek@gmail.com 

Zástupkyňa 

RŠ 

Mgr. Miroslava 

Hôrecká 
+421 911 951 147 czs.rakova705@gmail.com 

Vedúca ekon. 

oddelenia 
p. Božena Gachová +421 911 951 147 czs.rakova705@gmail.com 
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Rada školy v školskom roku 2021/2022 

 meno 

Predseda Mgr. Juraj Golis 

Pedagogický zamestnanci Mgr. Mária Bzdilíková 

Mgr. Pavol Kulla 

Ostatní zamestnanci p. Božena Gachová 

Zástupcovia rodičov PaedDr. Martina Remešová 

p. Mária Hlušková 

p. Stanislav Zachar 

Zástupcovia zriaďovateľa Vdp. farár Mgr. Ján Uskoba 

Mgr. Zuzana Golisová 

Mgr. Edita Špilová 

Mgr. Peter Najdek 

E-mail predsedu RŠ 
juraj.golis@gmail.com 

 

 

§ 2. ods. 1. b) Údaje o zriaďovateľovi 

Názov  Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza 

Sídlo Jána Kalinčiaka 1   P.O. Box B 46, 011 36 Žilina 

Telefón 041/565 84 33 

E-mail dsu@dcza.sk 
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§ 2. ods. 1. c) Informácie o činnosti Rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa 

školy 

 

V školskom roku 2021/2022 prebehla voľba novej Rady školy.  

Ustanovujúca schôdza Rady školy sa konala 14.10.2021. Ďalšie stretnutie prebehlo 

21.10.2021 a následne cez ZOOM dňa 27.1.2022. 

Rada školy kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii a trvania mimoriadneho stavu viac 

krát nezasadala. 

 

Pedagogická rada zasadala 14 krát prezenčne.   

 

V tomto školskom roku boli tiež zrušené PK a MZ 1.-4. ročníka, nakoľko vzhľadom na počet 

pedagogických zamestnancov nemali opodstatnenie. Namiesto nich na škole pôsobili 

koordinátori pre rôzne oblasti, čo sa ukázalo ako oveľa efektívnejšie riešenie. 

 

 

§ 2. ods. 1. d)  

Počet žiakov školy: 127 + 2  

127 žiakov prezenčne,  

2 žiačky študujú v USA 

 

 

§ 2. ods. 1. e) Počet pedagogických a ďalších zamestnancov 

Na škole pracuje: 

16 pedagogických zamestnancov (z toho 2 vychovávateľky) 

4 nepedagogickí zamestnanci 

1 odborný zamestnanec (školský psychológ – financovaný z projektu) 

 

 

§ 2. ods. 1. f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pg. zamestnancov 

Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní. 
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Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet 
Počet hodín 

týždenne 

2. , 7. – 9. VYV 2 

6.-9. FYZ 6 

7.-9. CHE 5 

6.-9. OBN 4 

5.-9. THD 6 

8. HUV 1 

6. – 9. TSV 8 

 

§ 2. ods. 1. g) informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Stručný výber aktivít: 

- stretnutie s Mikulášom 

- deň voľby povolania – žiaci 9. roč. 

- priestory fary sa využívajú tiež na KDP  

- projektový deň fin. gramotnosti  

- Deň Zeme 

- Jeseň, Pani bohatá 

- program na  dopravnom ihrisku v Turzovke pre žiakov 1.-4. roč. 

- školské výlety (jednodňové pobyty v prírode) 

- návšteva hvezdárne v KNM 

- Povedz ááááááá! / Zdravý úsmev ( starostlivosť o zuby pre 1.stupeň – PASA Čadca) 

- Hudobná výchova netradične 

- Retro výstava  

- Zdravý životný štýl (preventívny program) 

- Lyžiarsky výcvik 

 Škola v prírode 

- Športový deň 

- úspešné zapájanie sa detí do súťaží: 

 - súťaže cez CVČ 

- Ja a divadlo 

 - Pytagoriáda (3. miesto v okresnom kole) 

 - Talentagent (jesenná výstava) 
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 - Dávaš pane rásť 

Duchovná a hodnotová formácia: 

- Milión detí sa modlí ruženec 

- účasť žiakov na  sv. omšiach  

- služba školskej kapely na svätých omšiach 

- triednicke hodiny na rôzne hodnotové témy (napr. vďačnosť, trpezlivosť, spolupráca...) 

- Deň svätých 

- Biela pastelka 

- Pomoc pre Ukrajinu (zbierka) 

 

§ 2. ods. 1. h) informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

V školskom roku 2021/2022 bola škola zapojená do diecézneho projektu – pastoračný fond 

Žilinskej diecézy ( Hudbou k Bohu), do projektu NP PoP II (cez ktorý máme školskú 

psychologičku) a do projektu Školské mlieko 

 

§ 2. ods. 1. i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná na škole žiadna inšpekčná činnosť. 

 

§ 2. ods. 1. j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno - technických 

podmienkach školy  

Škola sídli v dvoch budovách- hlavú budovu máme v správcovstve, časť budovy nad 

zdravotným strediskom v prenájme od obce Raková.  

V priestoroch školy sa nachádza 9 tried, 1 učebňa IKT, kuchynka, učebňa THD, trieda ŠKD, 

herňa, zborovňa, kancelárske priestory a kabinety. Škola využíva na pohybové činnosti 

telocvičňu ZŠ M. Mravca Raková, multifunkčnú miestnosť/herňu v suteréne školy, obecné 

ihriská a športové plochy. Žiaci a pedagógovia školy sa stravujú v ŠJ pri ZŠ M. Mravca Raková.  

Priestory školy sú udržiavané v dobrom stave. Všetky učebne sú vybavené novým školským 

nábytkom - lavice, stoličky, katedry s priestorom na úschovu notebooku, nové skrine. Škola má 

nové okná,  zrenovované podlahy a vykurovanie  vo všetkých učebniach.  Hlavná budova školy 

má novú fasádu so zateplením. V budove roč. 1.-3. je kúrenie s novou samostatnou plynovou 

prípojkou. Každá trieda má inštalovaný interaktívny dataprojektor a keramickú tabuľu.  

V 4 triedach je dotykový interaktívny panel. V každej triede sa nachádza notebook 

s predinštalovanými výučbovými programami pre danú triedu, pedagogický pracovníci majú 
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tiež k dispozícii svoj pracovný prenosný PC. Na toaletách je dotiahnutá teplá voda a pri každom 

umývadle ktoré sa v škole nachádza je zásobník s papierovými utierkami.  

Škola je dobre vybavená školskými pomôckami, ktoré sa každoročne doplňujú novými – 

technika do učebne IKT, výučbové programy, nástenné obrazy, tabule, športové potreby, 

vybavenie ŠKD a iné. 

 

§ 2. ods. 1. k) informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

Oblasti, kde dosahujeme dobré výsledky/dobrú úroveň: 

- výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov (vých.-vzdel. práca pedagógov) 

- vnímanie potrieb žiakov i zamestnancov a snaha vychádzať v ústrety 

- zapojenosť a výsledky z rôznych súťaží ( aktivita žiakov) 

- príprava aktivít pre žiakov, snaha zapojiť ich do mimoškolských akcií 

- spolupráca s farnosťou 

- rodinná atmosféra na škole 

- rýchle prispôsobenie sa novo vzniknutým situáciám ( dištančné vyučovanie, meniace sa 

vyhlášky a pod.) 

- materiálno – technické dovybavovanie školy (postupné zlepšovanie vybavenia pomôckami, 

ale i opravy a modernizácia budovy, tried a podobne) 

 

Nedostatky na škole:   

-  drobné nedostatky materiálno-technického charakteru, prípadne nedostatky, ktorých 

riešenie neprináša okamžité zlepšenie a nie je preto prioritné (riešené priebežne) 

- rozdelenie na 2 budovy a nedostatok priestoru (v procese riešenia) 

- vyčerpanosť zamestnancov kvôli neustále sa meniacim podmienkam a psychickej 

vyťaženosti (v procese riešenia – duchovné cvičenia, školský psychológ a iné) 

- úpadok dobrých návykov a disciplíny u žiakov, veľmi viditeľný po týchto dvoch rokoch ( 

tiež v procese riešenia spolu so šk.psychologičkou, TU a špec. pedagogičkou) 

- zhoršenie výsledkov T9 

 

§ 2. ods. 3. a)  

počet žiakov so ŠVVP:  4 
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§ 2. ods. 3. b) počet zapísaných žiakov do prvého ročníka 

Počet zapísaných prvákov:  14   

 

§ 2. ods. 3. c), d)   

počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie 

v strednej škole 

20 

počet žiakov prijatých na vzdelávanie na strednej škole 19 

Z toho 18 žiakov 9. ročníka a 1 žiačka 8. ročníka 

 

§ 2. ods. 3. e) výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
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1.A 1.00 1  1  1      1  1 1 1 

2.A 1.00 1,18  1,12 1 1      1  1 1 1 

3.A 1.00 1,53 1,33 1,47 1 1,13 1,2     1 1 1 1 1 

4.A 1.00 1,6 1,27 2,07 1 1,2 1,29     1 1 1 1 1 

5.A 1.00 1,89 1,22 2,11 1 1,67 1,67   1,44  1 1 1 1 1 

6.A 1.00 2 1,56 2,13 1 1,75 1,44 1,56  1,56 1 1 1 1 1 1 

7.A 1.00 2,75 2 2,56 1 2,25 2,19 1,88 1,75 1,63 1,22 1 1 1 1 1 

8.A 1.00 2,22 1,78 2,67 1 1,85 1,56 1,56 1,67 1,44 1 1 1,11 1 1 1 

9.A 1.00 2,33 2,06 2,44 1 2,11 2,17 2,06 2,22 2,06 1,72 1 1  1 1 

 

Žiaci s priemerom do 1.5:   86  PV    S priemerom do 2.0:   34   PVD 

S priemerom horším ako 2.0:  9                                           Prospeli po opravných skúškach: 0   

Neprospeli:  0 

Pochvaly RŠ: 18 – vzorné správanie, výborný prospech a šk. dochádzka, reprezentácia školy, 

nezištná pomoc blížnemu 

Pokarhania RŠ: 2      Znížená známka zo správania: 0 

 

Výsledky externých meraní 

T9   Mat: 44,1 % (-9,1% oproti SR priemeru)  

        SJL: 47,4% (-11,7% oproti SR priemeru) 

T5   Mat: 63,3% (+ 2,3% oproti SR priemeru) 

        SJL: 70,7% (+ 1,5% oproti SR priemeru) 
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§ 2. ods. 5. a) informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Viď priložený výkaz k správe o hospodárení za rok 2021. 

 

§ 2. ods. 5. b) informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 

V spolupráci s CVČ Raková a  prebiehali  na škole nasledovné voľnočasové aktivity:  

Angličtina, Masmediálny krúžok, Tvorivé dielne, Šikovníček, KDP (Katechézy Dobrého 

pastiera) 

Na škole tiež funguje Školská kapela, ktorá robí službu pri slávení svätých omší. 

 

 

Záver 

V školskom roku 2021/2022 bolo ešte stále prítomné dištančné vyučovanie ( v súvislosti 

s meniacou sa epidemiologickou situáciou). Organizačne zvládnuť situácie, keď Vám zo dňa 

na deň vypadne učiteľ (prípadna aj dvaja, traja naraz), alebo trieda (prípadne triedy) bolo veľmi 

náročné. Nepomohol ani fakt, že sme mali na obedy vyhradený čas od 13:15 (opatrenie proti 

Covid) , čomu sme museli prispôsobiť i vyučovanie. Ďalšia neľahká situácia nastala v ŠKD, 

keď sme nevedeli nájsť adekvátnu náhradu za dlhodobo PN vychovávateľku a tiež zástup MD 

– čo spôsobilo, že na konci školského roka chod ŠKD zabezpečovali najmä učitelia. Verím 

však, že sme to zvládli na dobrej úrovni.  

V uplynulom školskom roku sa nám tiež podarilo zahájiť pomerne rozsiahlu modernizáciu 

a skrášľovanie priestorov ( nápisy, fasáda, strecha, dotykové panely, vymaľované triedy, 

stoličky a nové lavice...). Niektoré aktivity sa uskutočnili i vďaka podpory a priamej pomoci 

rodičov. 

Najhorším výsledkom uplynulých rokov boli naozaj citeľné zmeny v správaní žiakov (či už 

vo vzťahovej, sociálnej, ale aj iných oblastiach) a v neposlednom rade neskutočná únava 

a psychické vypätie učiteľov. Verím, že nasledujúce roky budú kľudnejšie a budeme sa môcť 

plne sústrediť na našu prácu. 
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PEDAGOGICKÁ RADA 

 

Prerokované  v Pedagogickej rade Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 705 dňa  

28. 09. 2022 

 

Záver z pedagogickej rady:   Pedagogická rada Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 

705 berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2021/2022 

 

 

 

 V Rakovej dňa   28. 09. 2022 

 

   …………………………                                       ……………………........  

        Mgr. Jozef Šimunek                                                Mgr. Pavol Kulla 

           riaditeľ školy                                                   zástupca zamestnancov 
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RADA ŠKOLY 

 

 

Prerokované  na Rade školy pri Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 705 dňa          

28. 09. 2022 

 

Záver z Rady školy:   Rada školy pri  Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 705 

berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2021/2022 

 

 

 

 V Rakovej dňa   28. 09. 2022 

 

   …………………………                                       ……………………........  

        Mgr. Jozef Šimunek                                                Mgr. Juraj Golis 

           riaditeľ školy                                                   predseda Rady školy 
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ZRIAĎOVATEĽ 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Diecézny školský úrad 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022 

 

 

 

V Žiline dňa   .................................                               .................................................. 

                                                                                               Mgr. Ľuboš Bytčánek 

                                                                                                riaditeľ DŠÚ v Žiline 


