Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2015/2016
podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z.

1. Všeobecné údaje
1.1

Základné identifikačné údaje
Súkromná základná škola BellAmos
Adresa školy Východná 18/B-pavilón, Martin
Telefón
+421043/4221605
Web
www.bellamos.sk
E-mail
bellamos@mtweb.sk
Zriaďovateľ
Mgr. Ján Zuberec

1.2

Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľ
Zástupca
riaditeľa
Koordinátor
výchovnovzdelávacej
činnosti
CVČ/ŠKD
Výchovná
poradkyňa
Školský
špeciálny
pedagóg

Priezvisko, meno

Telefón

Mobil

e-mail

Mgr. Anna Thomková

043/4221605

0907 101 023

bellamos@mtweb.sk

Mgr. Helena Ogureková

043/4221605

0907 101 023

ogurekova@bellamos.sk

Mgr. Zuzana Herbrychová

043/4221605

0908 554 850

herbrychova@bellamos.sk

Mgr. Katarína Orelová

043/4221605

0903 735 987

orelova@bellamos.sk

Mgr. Šárka Zubercová

043/4221605

0905 644 892

zubercova@bellamos.sk

Mgr. Darina Mojšová

043/4221605

mojsova@bellamos.sk

1.3

Poradné orgány školy

Úlohou vedúcich komisií bolo koordinovať prácu členov komisie a metodického združenia po
stránke metodickej a obsahovej so zameraním na plnenie strategických cieľov a vytýčených úloh
v pláne práce.
Vedúci MZ a PK realizovali podľa potreby pracovné stretnutia tímov, na ktorých sa pravidelne
prehodnocovalo plnenie cieľov a úloh prostredníctvom určených kritérií, hľadali sa opatrenie a
východiská na riešenie problémových situácií. Učitelia si denne odovzdávali skúsenosti v rámci
vzájomnej kooperácie členov tímu, vyhodnocovali sa dosiahnuté pozitívne výsledky a úspechy v
rámci pracovných výsledkov učiteľov a žiakov. Súčasne sa v priebehu celého školského roku
dopĺňal a upravoval školský vzdelávací program vo všetkých ročníkoch, najmä však v tzv.
reformovaných – v školskom roku 2015/2016 išlo o 1. a 5. ročník; s prihliadnutím na vývoj
a súlad v ďalších ročníkoch. Na zasadnutiach MZ a PK bol vždy prítomný člen vedenia školy,
ktorý úzko spolupracuje s tímom počas školského roka. Zápisnice boli zverejnené na školskom
internom internetovom portáli (www.bellamos.sk/e-learn).
Názov MZ a PK
MZ 1. – 4. roč.
MZ CVČ/ŠKD
PK Humanitné
predmety
PK Prírodovedné
predmety
PK Výchovné predmety

Vedúci
Mgr. Renáta Špiriaková
Mgr. Katarína Orelová

Zastúpenie predmetov
všetky predmety 1. stupňa
CVČ/ŠKD

Mgr. Zuzana Vaváková

humanitné predmety a jazyky

RNDr. Mária Debnárová

prírodovedné predmety

Mgr. Jana Muchová

predmety s výchovným zameraním

1.4

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 135
Počet tried: 11

1.4.1

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

2

1

1

1

2

1

1

1

11

počet žiakov

15 24

14 14

15

20

14

9

10

135

z toho ŠVVP

3

1

2

1

4

3

3

2

19

z toho v ŠKD

15 20

13 14

13

7

2

84

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2016: 19, z toho dievčat: 10
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2015: 19, z toho dievčat: 10
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0
1.4.2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 06. 2015

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov
0
9
0
0
5
9
23
1.5

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí v prvom kole prijímacích skúšok. Piati žiaci 8. ročníka boli
prijatí na bilingválne gymnázium v prvom kole skúšok. Jedna žiačka sa rozhodla zostať na
ZŠ. Jedna sa hlásila v druhom kole a bola prijatá. Z ôsmeho ročníka odchádza päť detí.
P. č. Názov školy
Prijatí žiaci
1.
Gymnázium V.P. Tótha,
Maroš Lukáč
2.
Malá hora 3, Martin
Peter Smerek
Súkromná stredná umelecká škola,
3.
Kyslá 214, Hodruša – Hámre
Eliáš Alexej Jánoš
umelecký kováč, zámočník
Spojená škola – SOŠ strojárska
4.
Červenej armády 25, Martin
Matúš Volna
5.
mechanik elektrotechnik
Patrik Mandík
mechanik nastavovač
6.
Veronika Spiššáková
Obchodná akadémia,
7.
Alexandra Gábelová
Bernolákova 2, Martin
8.
Emma Krištofíková
Stredná priemyselná škola,
9.
Novomeského 5/24, Martin
Róbert Silvester
technické lýceum

Na bilingválne gymnázium sa tento školský rok hlásili šiesti žiaci ôsmeho ročníka. Piati z nich
boli úspešní v prvom kole. Jedna žiačka, Petra Chmúrna, nebola prijatá v prvom kole. Následne
sa prihlásila na druhé kolo prijímacích skúšok a po ich úspešnom vykonaní bola i prijatá. Žiačka,
Adriana Benešová, sa napriek prijatiu a strednú školu rozhodla, že zostane na našej škole.
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Názov školy
Evanjelická stredná škola – Evanjelické
gymnázium,
Martin

Prijatí žiaci
Jakub Hajda
Anita Paulíni
Karolína Janotová
Rebeka Sakálová
Petra Chmúrna

Na osemročné Gymnázium J. Lettricha sa hlásilo 12 detí. Prijali osem žiakov. Jeden žiak
(Nicolas Negahdari Fard) sa skúšok nezúčastnil. Dvaja žiaci / Lukas Franek a Nikolaj Joško /
neboli prijatí. Na základe odvolania prijali ešte i Nikolaja Jošku. Na Gymnázium J. Lettricha
odchádza 9 žiakov.
P.č. Názov školy
1.
2.
3.
4.
5.
Gymnázium J. Lettricha
6.
7.
8.
9.

Prijatí žiaci
Matej Beneš
Kristína Bažleková
Branislav Kráľ
Richard Kušnier
Branislav Fáber
Agáta Podhradská
Artur Bobocký
Nikolaj Joško
Ema Spišáková

2

Klasifikácia a hodnotenie tried

Pravidlá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov upravuje Metodický pokyn č. 22/2011 k hodnoteniu
žiakov základnej školy (vrátane príloh) s účinnosťou od 1. mája 2011. Hodnotenie a klasifikácia
žiakov sa riadi predovšetkým Zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou MŠ SR
č. 320/2008 o základnej škole a Vyhláškou MŠVVaŠ č. 244/2011 Z. z. zo 6. júla 2011, ktorou sa
mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
V Súkromnej základnej škole BellAmos je hodnotenie vnímané ako jeden zo spôsobov, ako žiaka
posunúť vpred, nesmie byť chápané ako trest, pričom záverečné hodnotenie a klasifikácia nie je
len aritmetickým priemerom známok (60% vedomosti, 25% priebežná práca – proces učenia sa,
15% aktivita). Zároveň hodnotenie chápeme ako jednu z najdôležitejších foriem spätnej väzby
nielen na úrovni učiteľ – žiak, ale i žiak – rodič a učiteľ – rodič.
Na I. stupni (ISCED 1) aj na II. stupni (ISCED 2) uplatňujeme tzv. kombinované hodnotenie. V
praxi to znamená, že väčšina známok (v škále 1 – 5) je doplnená aj slovným komentárom,
slovným hodnotením, zdôvodnením, v prípade I. stupňa (ISCED 1) aj symbolickým (pečiatka,
obrázok...).
Žiaci so zdravotným znevýhodnením boli na základe odporúčania CPPaP a ŠPP hodnotení podľa
osobitných predpisov vydaných MŠVVaŠ SR, najmä však na základe Prílohy č. 2 Metodického
pokynu č. 22/2011 k hodnoteniu žiakov základnej školy s účinnosťou od 1. mája 2011.
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Klasifikácia tried – priemerný prospech – II. stupeň
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1,67

1,25

1,75

1,5

1,78

1,44
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Mediálna výchova

abs

1,62

Svet práce

Hudobná výchova

abs

1,31

Technická výchova/
Technika

Etická výchova

1,27

1,77

abs

Telesná a športová
výchova

Občianska náuka

1

1,54
1,29

abs

2,08

Výtvarná
výchova/Výchova
umením

Geografia

1,2
1,54

1,8
1,62
1,14

Dejepis

1,29

Biológia

1,77

Chémia

1,67

1,54

Matematika

1,13

Fyzika

V.S
VI.S
VI.SA
VII.S
VIII.S
IX.S

Nemecký jazyk

Predmet

Anglický jazyk

Trieda

Slovenský jazyk

2.2

1
1,27
1
1,21
1,29

Prvouka/
Prírodoveda

I.S
II. S
II.SA
III.S
IV.S

Informatická
výchova

Predmet

Matematika

Slovenský jazyk

Trieda

Anglický
jazyk

Klasifikácia tried – priemerný prospech – I. stupeň

Informatika

2.1

2.3

Prospech žiakov
Trieda
1.S
2.S
2.SA
3.S
4.S
5.S
6.S
6.SA
7.S
8.S
9.S

2.4

Počet
15
12
10
14
14
15
13
7
14
8
9

Prospeli
15
12
10
14
14
15
13
7
14
8
9

Neprospeli
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Neklasifikovaní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dochádzka žiakov

Dochádzka žiakov bola kontrolovaná triednymi učiteľmi. Nedošlo k porušeniu školskej
dochádzky.
2.5

Výsledky externých meraní

Trieda

Počet

1.S
2.S
2.SA
3.S
4.S
5.S
6.S
6.SA
7.S
8.S
9.S

15
12
10
14
14
15
13
7
14
8
9

2.5.1

Zamešk.
hod.
854
506
731
696
1006
1241
1307
803
1042
776
1141

Zam. na
žiaka
56,93
42,17
73,10
49,71
71,86
84,59
100,54
114,71
81,63
97,00
126,78

Ospravedlnené
854
506
731
696
1006
1241
1307
803
1042
775
1141

Ospr. na
žiaka
56,93
42,17
73,10
49,71
71,86
84,59
100,54
114,71
81,63
96,88
126,78

Neospravedlnené
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Neosp. na
žiaka
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00

Testovanie 5

Celoštátne testovanie žiakov – Testovanie 5-2016 absolvovalo 14 žiakov 5. ročníka z
predmetov slovenský jazyk a matematika.
Žiaci 5. ročníka dosiahli v testovaní – v matematike – priemer 78,46%, (slovenský priemer
61,99%), čo je o 16,47% nad slovenský priemer. V slovenskom jazyku – priemer 76,92%
(slovenský priemer 66,62%), čo je o 10,30% nad slovenský priemer.
2.5.2

Testovanie 9

Celoštátne testovanie žiakov – Testovanie 9-2016 absolvovalo 9 žiakov 9. ročníka z
predmetov slovenský jazyk a matematika.
Žiaci 9. ročníka dosiahli v testovaní – v matematike – priemer 74,4%, (slovenský priemer 52,8%),
čo je o 21,8% nad slovenský priemer. V slovenskom jazyku – priemer 68,4% (slovenský priemer
62,6%), čo je o 5,8% nad slovenský priemer.

2.5.3

Komparo

Žiaci Súkromnej základnej školy BellAmos sa aj v školskom roku 2015/2016 zúčastnili
dobrovoľného celoslovenského testovania žiakov 4., 8. a 9. ročníka KOMPARO 2015/16.
Komparo 4
Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

68,3%
62,9%
65,9%

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
56,5%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
57,7%
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok
45,1%
Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z prírodovedy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

67,8%
63%
66,1%

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z vlastivedy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

66,6%
58,6%
76,6%

Celkové výsledky žiakov našej školy - všeobecné študijné predpoklady
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

64,0%
56,3%
78,5%

Komparo 8
Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

85,0%
64,2%
97,2%

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
69,3%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
64 %
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok
75,8%
Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z biológie
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

70,5%
57,7%
93,5%

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z geografie
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

40,2%
50,2%
20,5%

Celkové výsledky žiakov našej školy - všeobecné študijné predpoklady
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

66,9%
59,7%
84,9%

Komparo 9
Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

71%
60,7%
85,3%

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy
58,3%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
59,1 %
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok
46,2%
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3.1

Odbory a učebné plány
Učebný plán, I. stupeň
2015
1. ročník
ŠVP
ŠKVP

SJL
ANJ

9

MAT
INF

4

PRV

1

2

1

VLA
ETV

1

PVC
RGV
VYV/RGV
HUV

2011
2. ročník
3. ročník
ŠVP
ŠKVP
ŠVP
ŠKVP
Jazyk a komunikácia
6
1
6
2
3
3
Matematika a práca s informáciami
4
3
1
1
1
Človek a príroda
1
1
1
Človek a spoločnosť
1
1
Človek a hodnoty
1
1
Človek a svet práce

0
Umenie a kultúra
1
2
1

1
1

2
20

2
18

4. ročník
ŠVP
ŠKVP
6
3

1
1

18
6

4
4

3
1

1

10
3

2
0

1

1

3

2

1

3

0

1

3

0

1

1

0

0
3
3

3
0
0

6
59

0
15

1
1
1

Dotácia spolu
ŠVP
ŠKVP

1
1
1

Zdravie a pohyb
TSV

3
23

5
23

2
20

5
25

2
21

5
26

Poznámky:
 1. ročník – rešpektuje Rámcový učebný plán, platný od 1. 9. 2015
 2. – 4. ročník – rešpektuje Rámcový učebný plán, platný od 1. 9. 2011
 Stĺpec ŠVP – povinný počet hodín daný Štátnym vzdelávacím programom
 Stĺpec ŠkVP – disponibilné hodiny, resp. dotovanie školou
 Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a
vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých
vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích
predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku
primeranosti.
 Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť
vyšší celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2.
stupni. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných
zdrojov.

3.2

Učebný plán, II. stupeň

Poznámky:
 5. ročník – rešpektuje Rámcový učebný plán, platný od 1. 9. 2015
 6. – 9. ročník – rešpektuje Rámcový učebný plán, platný od 1. 9. 2011
 Stĺpec ŠVP – povinný počet hodín daný Štátnym vzdelávacím programom
 Stĺpec ŠkVP – disponibilné hodiny, resp. dotovanie školou
 Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a
vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých
vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích
predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku
primeranosti.
 Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší
celkový počet hodín, najviac však 161. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú
financované spravidla z vlastných zdrojov.

3.3

Nepovinné predmety

9.

Počet
skupín
1

Počet hodín
týždenne
1

5.

1

1

5.

1

1

9.

1

1

Predmet

Ročník

Cvičenia z matematiky
Cvičenia z matematiky - príprava na osemročné
gymnázium
Cvičenia zo SJL – príprava na osemročné
gymnázium
Cvičenia zo SJL

4
4.1

Zamestnanci
Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických pracovníkov

4.1.1 Pedagogický zbor
Počet pedagogických pracovníkov: 24 (21 žien, 3 muži) – z toho traja zamestnaní na dohodu
o vykonaní práce
1.stupeň: 8 – odbornosť a kvalifikovanosť vyučovania 100%
2.stupeň: 7 – odbornosť vyučovania 83%, kvalifikovanosť 100%; odbornosť nie je zabezpečená
v predmete technika, svet práce, občianska náuka, etická výchova, telesná a športová výchova
Počet pedagógov voľného času v ŠKD: 4 – odbornosť a kvalifikovanosť 100%.
Počet odborných zamestnancov: 1 (školská špeciálna pedagogička) – odbornosť 100%.
Počet pedagogických asistentov: 1
4.1.2

Vzdelávanie zamestnancov

Vedenie školy aktívne podporuje vzdelávanie zamestnancov. Pracovníci absolvovali nasledovné
vzdelávania:
 aktualizačné vzdelávanie Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole – 50
vyučovacích hodín, názov záverečnej prezentácie: Riešenie konfliktných problémových
situácií v školskom prostredí, 12 kreditov (Zuzana Vaváková)
 aktualizačné vzdelávanie Učiť moderne, inovatívne, kreatívne – overenie profesijných
kompetencií, 15 kreditov (Zuzana Vaváková)
 aktualizačné vzdelávanie Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom
procese – overenie profesijných kompetencií, 15 kreditov (Zuzana Vaváková)
 druhá atestačná skúška ukončená dňa 7. 11. 2015, názov atestačnej práce: Aktivačnomotivačné metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni základnej školy
(Zuzana Vaváková)
 aktualizačné vzdelávanie – Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách, 15
kreditov (Ivona Guráňová, Zuzana Kováčová, Mária Mažáriová, Renáta Špiriaková)
 inovačné vzdelávanie – Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí
a mládeže o pohybové a športové aktivity, 25 kreditov (Ivona Guráňová, Zuzana Kováčová,
Mária Mažáriová, Renáta Špiriaková)
 Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové hry, 1. časť - 13 kreditov
(RNDr. Mária Debnárová, Mgr. Viera Mitíľová)
 Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové hry, 2. časť – 15 kreditov
(RNDr. Mária Debnárová, Mgr. Viera Mitíľová)
 Alf – Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami (Viera Mitíľová)
 Prevencia a identifikácia prejavov šikanovania v školskom prostredí – všetci pedagógovia
 konferencia Učíme sa pre život – Mgr. Anna Thomková, Mgr. Ivona Guráňová, Mgr.
Zuzana Herbrychová (prezentácia V dobrom aj zlom), Mgr. Darina Mojšová, Mgr.
Zuzana Vaváková
 roadshow Moderný učiteľ
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Prehľad výsledkov súťaží, olympiád a akcií školy

Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú rôznych predmetových súťaží a olympiád, športových
turnajov, v ktorých získavajú popredné umiestnenia a čestné uznania od okresných až po tie
najvyššie.
5.1

Aktivity a prezentácia na verejnosti
 prezentácia školy na jednej z najväčších celoslovenských konferencií pre aktívnych a
inovatívnych učiteľov na Slovensku, Učíme pre život – spolupráca pri organizácii,
vystúpenie pani riaditeľky A. Thomkovej-Baranovej s prezentáciou Na dobrom začiatku
všetko záleží... (vrátane stretnutia s pánom prezidentom SR A. Kiskom)
 Nadácia Pontis – Mapa sociálnych inovátorov (Mgr. Anna Thomková)
 Valné zhromaždenie Asociácie súkromných škôl a školských zariadení
 prezentácia školy v regionálnej televízii TV Turiec
 prezentácia školy v regionálnom médiu TuriecOnline
 prezentácia školy v okresných novinách MY Turčianske noviny
 prezentácia školy v celoslovenskom časopise Dobrá škola
 pri príležitosti Dňa učiteľov bola ocenená Mestom Martin Mgr. Špiriaková. V návrhu na
ocenenie sme vyzdvihli jej profesionalitu, kreativitu, lásku k deťom i učeniu.
 ako najúspešnejší žiak školy bol na pôde mestského úradu mesta Martin predstavený Ján
Stehlík – šikovne nenápadný, nápadne šikovný a zbytočne skromný chlapec. Výborný
matematik a angličtinár, hlavne však človek s veľkým a dobrým srdiečkom. Uznanie si
zaslúži za reprezentáciu školy, za 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády a 1. miesto v
okresnom kole Matematickej olympiády.
 prezentácia školy v celoslovenskej televízii Markíza – Noc s Andersenom, koniec školského
roku
 Manažovanie práce s tabletmi – školenie pre učiteľov martinského okresu
 účasť v projekte Shadowing
 prezentácia veľvyslanca M. Jakubócyho k SK PRES 2016
 pasovanie prvákov na hrade Strečno
 víťazstvo na celoslovenskom kole súťaže Jazykový svet – E. Dawelbeitová, S. Chaun
 eTwinning – realizácia projektu z matematiky Math in practical life za tento projekt bol
udelený Európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu učiteľa a žiakov v
oblasti matematiky na najvyššej európskej úrovni
 vydávanie školského časopisu Zvonček – vyšlo 10 čísel, 10 mesačníkov. Vydáva tlačová
agentúra školy pod vedením Mgr. Zuzany Vavákovej. Tlač školského časopisu
zabezpečujeme v spolupráci s firmou Tlačové štúdio, Dušan Váry, Trnava.

Slovenský jazyk
 školské kolo v prednese poézie a prózy
I. kategória
Poézia
1. Y. Užáková (postup do regionálneho kola) – J. Humeníková: Káčer
2. M. Horváth – J. Humeníková: Svetluška
3. D. Berchik – M. Válek: Ako sa Kubo stratil

Próza
1. Sabina Pustayová (postup do regionálneho kola) – Ch. Reedell: Fantómová
Ada a myší duch
2. R. Mažári – Ch. Nostlinger: Údajne chovám dážďovky
3. M. Mitíľ – J. Pavlovič: O vete, ktorá bola vo svete
II. kategória
Poézia
1. miesto neudelené,
2. Beneš – M. Kramárik: Jožko Gombík
3. Šlichtíková – J. Mokoš: Čerešňová aleja
Próza
1. L. Kováčová (postup do regionálneho kola) – Ľ. Dobrovoda: Prebije tiger...?
2. A. Podhradská – R. Dahl: Kamoš Obor
3. K. Bažleková – D. Wiliams: Diabolská zubárka
III. kategória
Poézia
1. S. Havlín (postup do regionálneho kola) – M. Rúfus: Zlatá muzika
2. A. Klčo – E. A. Poe: Havran
Próza
1. O. Macíková (postup do regionálneho kola) – J. Benton: Môj milý denníček
 regionálne kolo – v regionálnom kole súťaže v umeleckom prednese Vajanského Martin
získala v I. kategórii 3. miesto Yasmine Užáková
 návšteva divadiel
o Zvedavý slovník, Bábkové divadlo Žilina
o Ferdo Mravec, Divadlo A. Bagara Nitra
o Europeana, Slovenské komorné divadlo
o Vtedy v Bratislave, Slovenské komorné divadlo
o predstavenia divadla Clipperton
 stretnutia so spisovateľmi
o Igor Válek – Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch
o Ján Cíger
o Peter Mišák
o Barbora Kardošová a Katarína Slaninková
 Noc s Andersenom
o realizované dňa 1. – 2. 4. 2016 v Súkromnej základnej škole BellAmos a v
Antikvariáte Mädokýš v Martine (reportáž v TV Markíza)
 Čítame si sami – 2. – 4. ročník, cieľ projektu – vzbudiť u detí záujem o čítanie kníh,
zdokonaľovať čitateľské schopnosti, rozširovať slovnú zásobu a prehlbovať vedomosti
pomocou literatúry.
 práca školskej tlačovej agentúry TABA
 vlastná literárna tvorba žiakov v časopise Zvonček
 pravidelná spolupráca s Turčianskou knižnicou – aktivity k Pipi Dlhej Pančuche, H. Ch.
Andersenovi, A. de Saint Exupérymu,
Anglický jazyk
 krajské semifinále súťaže Jazykový kvet – 1. miesto – Ema Dawelbeitová – vlastná tvorba
What is music
 celoslovenské finále: 1. miesto – Ema Dawelbeitová – vlastná tvorba What is music

 domáci čitateľský projekt v II. S (domáci čitateľský projekt čítajú deti spolu s rodičmi, kto
prečítal 12 malých kníh, dostal spolu s rodičom aj ocenenie)
 školský čitateľský projekt v II. S (The magic cooking pot – projekt končil varením kaše v
našej kuchynke, Three Billy Goats)
 školský čitateľský projekt v IV. S (Little red Riding Hood, Snow White and the seven
dwarfs)
 školské čitateľské projekty sa končili vedomostnou súťažou a víťazi boli vyhodnotení
ocenením
 Snow White – divadelné predstavenie pre rodičov II. S triedy
Dejepis
 Hodina dejepisu naživo – vystúpenie historicko-umeleckej spoločnosti Bojník
 Nitra – Oponice
 Bratislava – Devín
Matematika, fyzika, informatika, informatická výchova
 Pytagoriáda
o na II. stupni sa zapojilo 51 žiakov, z toho 17 bolo úspešných
o výsledky z okresného kola: Artur Bobocký (V.S) – 2. miesto a Ján Stehlík (VII.S) –
3. miesto
 Matematická olympiáda
o zapojilo sa 11 žiakov z 6. – 8. ročníka
o postup na okresné kolo Matej Koniar (VI.S) a Ján Stehlík (VII.S) – Ján Stehlík
získal 1. miesto
 Sladká matematika – prostredníctvom školského časopisu Zvonček prebiehala počas
celého školského roku matematická súťaž Sladká matematika, do ktorej sa zapájalo mnoho
žiakov 1. a 2. stupňa a dokonca aj rodičia
 Matematický Klokan – z prvého aj druhého stupňa sa do súťaže prihlásilo 46 žiakov.
Diplom úspešného riešiteľa získali: Alex Maťovčík (II. S), Daniel Lepot, Matúš Miazdra,
David Hládek (III. S), René Mažári (IV. S), Kristína Bažleková, Artur Bobocký (V. S),
Rebeka Sakalová (VIII. S). Školským šampiónom sa stal David Hládek.
 Maksík – do súťaže sa prihlásilo sedem žiakov – päť druhákov, jedna tretiačka a jedna
štvrtáčka. Liliana Piatrová po odchode z našej školy v súťaži nepokračovala. Titul
najmúdrejší Maksáčik získali Samuel Šamalík (II. S), Paulína Hamžíková (II. SA) a Mia
Lechanová (IV. S)
 Všetkovedko
Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov – šesť druhákov, traja tretiaci a štyria piataci. Titul
Všetkovedko získali Stepan Chaun (II. S), Alex Maťovčík (II. S), Michal Mitíľ (II. SA),
Kristína Bažleková (V. S), Branislav Kráľ (V. S).
 účasť na matematických súťažiach ZAMAT a Gymboj
Finančná gramotnosť – na vyučovaní matematiky boli žiaci (v rámci ich úrovne) pripravovaní
na zvládnutie matematiky v aktuálnom stave finančného trhu, učili sa poznať a efektívne
využívať rôzne zdroje príjmov, dlhodobo hospodáriť, zaobchádzať s peniazmi, spoznávať ich
ochranné prvky, sledovať cenové regulácie a triky, dane a spôsoby platenia.
Praktická matematika – žiaci počas hodín matematiky sledovali a merali objekty z okolitého
reálneho života a tak nevnímali matematiku len ako abstraktnú vedu, ale ako predmet, ktorý nás
bežne obklopuje. Žiaci preriešili množstvo príkladov s tematikou ochrany životného prostredia a

jeho znečisťovania. Cieľom vyučovania matematiky bolo postaviť predmet do pozície
veľkého pomocníka v živote človeka.
Informatika, informatická výchova
 iBobor:
 kategória: Bobrík
536. – 788.
René Mažári, 4. S
1189. – 1425.
Dávid Hládek, 3. S
2701. – 3214.
Lara Adamčíková, 4. S
2701. – 3214.
Patrick Larsen, 4. S
2701. – 3214.
Daniel Lepot, 3. S
6510. – 7437.
Šimon Filo, 3. S
10534. – 11392.
Miriam Mičková, 4. S
10534. – 11392.
Sabina Pustayová, 4. S

76,00 bodov, 97. percentil
68,00 bodov, 92. percentil
56,00 bodov, 83. percentil
56,00 bodov, 83. percentil
56,00 bodov, 83. percentil
40,00 bodov, 58. percentil
28,00 bodov, 32. percentil
28,00 bodov, 32. percentil

kategória: Benjamín
90. – 233.
Ján Stehlík, 7. S
3196. – 3621.
Richard Kušnier, 5. S
3703. – 4102.
Artur Bobocký, 5. S
10572. – 10635.
Samuel Havlín, 7. S
14794. – 14830.
Richard Krištofík, 7. S

73,34 bodov, 100. percentil
50,69 bodov, 86. percentil
49,36 bodov, 84. percenti
35,03 bodov, 54. percentil
29,36 bodov, 35. percentil

kategória: Kadet
3027. – 3110.
4201. – 4242.
4926. – 4934.
4926. – 4934.
8832. – 9274.

48,02 bodov, 80. percentil
44,02 bodov, 72. percentil
40,68 bodov, 68. percentil
40,68 bodov, 68. percentil
29,37 bodov, 42. percentil

Adriana Benešová, 8. S
Anita Paulíni, 8. S
Nicol Čulá, 8. S
Rebeka Sakálová, 8. S
Janotová Karolína, 8. S

Geografia, biológia a environmentálna výchova
 exkurzia Ipolytarnóc – Šomoška
 cestovateľský festival
 Kurz prvej pomoci
 Beseda o chlapcoch a dievčatách
 environmentálna výchova
o v Turčianskej Štiavničke (prvý, tretí a štvrtý ročník), v Blatnici (piaty a šiesty
ročník)
o v Turčianskom Petre (druháci)
o Deň Zeme s Brantner Fatra
o Deň Zeme
Výtvarná výchova
 Škola v galérii, galéria v škole
 Jarná škola fantázie (Humor je korenie života), IV. S
 Vianočné pohľadnice, IV. S
 Tea Bag Folding, IV. S
 výstava v obchode Remit Martin – ilustácie k básňam p. Vantarovej

Športové aktivity
 BIGBAO – súťaž o najvšestrannejšieho športovca školy, celoročná bellamosácka
olympiáda – najvšestrannejší športovec školy Lara Adamčíková, najvšestrannejšia trieda –
I. S
 Jesenná atletická liga
 Jarná atletická liga
 CrossCountry – celoškolské cyklistické preteky na letisku v Košťanoch nad Turcom
 plavecký výcvik žiakov
 lyžiarsky výcvik
 Turčianske hry mládeže
 25. ročník Majstrovstiev okresu najmladšieho žiactva v atletickom štvorboji
 korčuľovanie
 McDonald´s cup – 4. miesto v okresnom kole
 0. ročník florbalového turnaja BellAmos vs. Zanovit – družstvo zložené z A. Klča, R.
Silvestra, M. Lukáča, P. Mandíka, M. Volnu a P. Smereka, prudko povzbudzované p. uč.
Majkou, zdolalo súperov 7:3 (3:0, 1:2, 3:1). Chalani hrali fair-play, aktívne a slušne.
Regionálna výchova
V rámci vyučovania regionálnej výchovy sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých interaktívnych
akcií, tvorivých dielní a exkurzií v teréne:
 pekáreň v Mošovciach, prváci
 Rakovo, rybníky, druháci
 plnička minerálnych vôd, druháci
 vynášanie Moreny
 Vodné dielo Necpaly, druháci
 turčianske kaštiele a notariát, III. S
 Valča – olejkári, III. S
 Blatnický hrad, III. S
 výstup na Sklabinský hrad, štvrtáci
 Gaderská dolina (+ environmentálna výchova)
 otvorenie Adventu
 zvyky a tradície Vianoc, vianočné trhy
 fašiangy + tematický blok a tvorivé dielne
 veľkonočné dielne + tematický zábavný blok
 Celoročný projekt: Spoznaj Martin s Martinkom, IV. S
o projektové a integrované vyučovanie, práca s mapou v teréne, skupinová práca
o exkurzia v SNM
o exkurzia v Múzeu Andreja Kmeťa a Národnom dome
o Múzeum M. Benku
o Galéria – Ateliér Kocúr
o Týždeň slovenských knižníc – exkurzia v SNK
o Múzeum slovenskej dediny
o Slovenské národné literárne múzeum
o Slovenské komorné divadlo
o Uzatvorenie tvorby pamätníka RGV

Prevenčné aktivity
 ovce.sk
 Svet médií – komentovaná filmová projekcia, autor P. Konečný
 Deti na nete – známa psychologička Mária Tóthová Šimčáková diskutovala s našimi
druhostupniarmi o telefónoch, sociálnych sieťach, nástrahách, nebezpečenstve, ale aj o
zverejňovaní fotiek a osobných údajov neznámym virtuálnym osobám, o plagiátorstve,
porušovaní autorských práv či závislostiach, kyberšikane.
 Mestská polícia Martin
 dopravná výchova
Exkurzie, výlety, akcie... – cieľ: zážitkové učenie žiakov
 Banská Štiavnica – 1. stupeň
 CERN – továreň na sny (beseda s významnými slovenskými fyzikmi)
 planetárium v Žiari nad Hronom
 čistička odpadových vôd, druháci
 Zábavná fyzika, III. S
 Profesia days, 8. a 9. ročník
 TABA v RTVS Banská Bystrica
 mediálny workshop s M. Hanáčkom
 Kežmarok
 Piešťany
 Segoland
 Necpaly – Folkušová – Gader (turistika)
Ostatné akcie školy:
 pasovanie za rytierov pera
 LEAF Academy – beseda s absolventkou školy o štúdiu v zahraničí
 víkendovka
o Liptovský Mikuláš
o Geoclub Banská Štiavnica
 Cesty k muzikálu
 BellAmosálie
 MiniBellAmosálie
 Trieda triede
 Praktické využitie matematiky a geografie VII. S, IX. S (Dni sv. Martina)
 Karaoke so špeciálnymi školami (vianočné, letné), Turčianska knižnica Martin
Vo vyučovacom procese sa uplatňovalo vo veľkej miere projektové vyučovanie, vyučovanie
prostredníctvom interaktívnej tabule, využívanie edukačných programov, elektronické
vzdelávanie...
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Projekty
 Inovatívnosťou zvyšujeme kvalitu vzdelávania
o inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu a metódy výučby v rámci ZŠ a
skvalitnenie výstupov v rámci vzdelávania
o začlenenie pedagogických pracovníkov a žiakov školy do informačnej a
vedomostnej spoločnosti podporou vzdelávania a osobnostného rozvoja
pedagógov
o využívanie inovatívnych foriem vo výchovno-vzdelávacom procese a zvýšenie
efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu zavedením konštruktívneho spôsobu
výučby v predmetoch matematika, dejepis, mediálna výchova a regionálna
výchova
 Digiškola
 Zelená škola
Program Zelená škola od roku 2004 pomáha slovenským školám realizovať
environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k
šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy
na životné prostredie. Súkromná základná škola BellAmos získala certifikát Zelená
škola.
 Spolupráca s literárnym klubom Mädokýš
Žiaci školy celoročne spolupracovali s literárnym klubom Mädokýš.
 Liga proti rakovine
V spolupráci s Ligou proti rakovine sme sa už po piatykrát zapojili do akcie Deň narcisov,
kde sa nám podarilo vyzbierať viac ako 400 €.
 eTwinnig
 Dajme vyučovanie do pohybu
 Všetkým bez rozdielu
Žiakom zo Špeciálnej základnej školy v Martine sme v rámci spoločného projektu
Všetkým bez rozdielu poskytovali týždenne hodinu práce s počítačom pod odborným
vedením nášho učiteľa informatiky.
 BellAmosálie
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Výsledky inšpekčnej činnosti
Správa
o výsledkoch školskej inšpekcie

vykonanej dňa 12. 03. 2014 v Súkromnej základnej škole BellAmos, Ul. východná 18, Martin
v súlade s poverením na tematickú inšpekciu č.5111/2013 – 2014 z dňa 06. 03. 2014
Inšpekciu vykonali:
Mgr. Anna Miháliková, školská inšpektorka – ŠIC Žilina
Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9.
ročníka v základnej škole
Závery: Pokyny pre administráciu testov boli dodržané.
Celá správa – TU

8

Materiálno-technické podmienky.

Škola sídli v prenajatých priestoroch bývalej verejnej základnej školy na Ulici východnej 18, v Bpavilóne, kde je 11 kmeňových učební, v ktorých sú zabezpečené všetky podmienky pre denné
vyučovanie. Triedy sú priestranné a svetlé, vybavené štandardným školským nábytkom, žiackym
výškovo nastaviteľným nábytkom, umývadlom, esteticky upravené. Zariadenie tried odráža
filozofiu školy a korešponduje so zmysluplným celoročným plánom triedy.
Máme niekoľko odborných učební – učebňu chémie, učebňu informatiky, učebňu biológie (v
jednej PC učebni), učebňu dejepisu (v jednej PC učebni), učebňu matematiky a fyziky (v jednej
PC učebni), drevodielňu a malú telocvičňu. Zároveň tam prebiehali školenia pracovníkov školy.
Učebne sú vybavené potrebným technickým a spotrebným materiálom, určeným na laboratórne
práce, ale aj na praktickú činnosť žiakov v procesoch učenia sa v čase vyučovania i v
popoludňajšej záujmovej činnosti.
Pre rozvoj športu využívame aj prenájom veľkej telocvične pre žiakov I. aj II. stupňa a športový
areál školy.
Žiaci a pracovníci školy sa stravujú v jedálni, ktorú prevádzkuje firma Závodné a reštauračné
stravovanie Vladimír Mišík.
V školskom roku 2015/2016 bola kompletne zrekonštruovaná odborná učebňa chémie a fyziky.
Bola zabezpečená výmena okien v takmer celej budove. Počas letných prázdnin bola realizovaná
výmena podlahovej krytiny v dvoch triedach

9

Finančné a hmotné zabezpečenie

Financovanie školy je viaczdrojové.
Finančné prostriedky získané od rodičov za poskytované vzdelávacie služby boli využívané na
mzdy a prevádzku školy, na modernizáciu učebných pomôcok a riešenie havarijných situácií.
Finančné prostriedky pridelené škole zo štátneho rozpočtu boli využívané na zabezpečenie
prevádzky školy a na mzdové náklady pre zamestnancov.
Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli prerozdelené na ľudské zdroje 50%, na
prevádzku 25% a na materiálové vybavenie záujmovej činnosti 25% z celkovej sumy. Rodičia
odovzdali škole 92 vzdelávacích poukazov.
Na darovací účet rodičovského združenia sme získali finančné dary od darcov 2 %. V tomto
školskom roku bol aktuálny stav účtu k 30. 6. 2016 cca 4000€ Využitie finančných zdrojov
konzultujeme s Radou školy, kde predkladáme návrhy na ich využitie.

10 Plnenie stanoveného cieľa
Strategický plán školy je vypracovaný na základe kvalitnej analýzy výsledkov práce školy.
10.1 Vízia a stratégia súkromnej školy
Vybudovať humanistickú základnú školu, ktorá bude poskytovať nadštandardné služby v oblasti
školstva, rešpektovať individuality detí a pripravovať ich na praktický život v 21. storočí.
Cieľom dlhodobého projektu školy je dosiahnutie jazykovej, matematickej a počítačovej
gramotnosti všetkých svojich žiakov a pedagógov. Vytýčené strategické ciele sú reálne, rešpektujú
vonkajšie a vnútorné podmienky školy. V súlade s koncepčnými zámermi a cieľmi školy sme
vypracovali aj nový školský vzdelávací program, ktorý sme obohatili o nové predmety –
informatickú (od 1. ročníka) a regionálnu výchovu na I. stupni, mediálnu výchovu a technickú
výchovu na II. stupni. Do ŠkVP sme zaradili už od prvého ročníka povinné vyučovanie cudzieho
jazyka – jazyka anglického. Súčasne sme hodinovo dotovali jazyk anglický aj vo vyšších
ročníkoch. Zvýšená dotácia hodín bola aj v predmete matematika na II. stupni ZŠ.
Viac informácií o ŠkVP a jeho realizácii sa nachádza na www.bellamos.sk .
Na deklarované hodnoty školy a plán jej rozvoja nadväzuje plán práce školy a plány metodických
orgánov. Plnenie cieľov strategického a krátkodobého plánovania sa realizovalo v organizačnom
riadení školy a vo výchovno-vzdelávacom procese.
Môžeme konštatovať na základe vyhodnotenia práce MZ a PK, koncoročného hodnotenia
žiakov a kontrolnej činnosti vedenia školy, že sa nám priebežne darilo plniť ciele školy. Dôkazom
toho sú aj závery tematickej inšpekcie z júna 2011 a novembra 2012 (TU).
Vedenie školy zabezpečovalo aj adekvátne podmienky na zvyšovanie kompetencií našich učiteľov
a vedúcich pracovníkov školy. V rámci realizácie projektu Inovatívnosťou zvyšujeme efektivitu
vzdelávania boli realizované vzdelávacie aktivity, zamerané na prípravu pedagogických
pracovníkov na aplikáciu inovatívnych foriem do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov ZŠ,
následnú tvorbu metodických materiálov slúžiacich ku skvalitneniu metód výučby, rozvojom
schopnosti efektívneho zapájania sa do rozličných aktivít a tak skvalitniť výstupy v rámci
vzdelávania žiakov ZŠ.
Pre roky 2015 – 2020 bola vypracovaná Koncepcia rozvoja školy. Jej východiská tvoria história a
súčasnosť školy, analýza Koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2005 – 2010, 2010 – 2015,
analýza silných a slabých stránok školy, platná legislatíva, Školský vzdelávací program, Manifesto
15 a zmena životného štýlu, potrieb a záujmov detí a dospelých, očakávania, spoločenská
potreba. Koncepcia sa nachádza na webovej stránke školy.

10.2 Úspechy a nedostatky
Pozitívne výsledky v napĺňaní pedagogickej koncepcie školy

„Každý z nás je v niečom najlepší...“
Naša pedagogická koncepcia vychádza z princípov humanisticko-tvorivého učenia. Názov
školského vzdelávacieho programu „Každý z nás je v niečom najlepší“ dáva šancu uspieť
všetkým deťom na základe ich vývojových predpokladov učenia. Snažíme sa pomáhať deťom
vytvárať si vlastný hodnotový systém za pomoci tvorivého učenia a upevňovania si
prosociálneho cítenia.
Veľmi dobré výsledky zaznamenávame v práci s talentovanými žiakmi. Vytvárame im kreatívny
priestor pre rozvíjanie ich talentu prostredníctvom projektového učenia, záujmovej činnosti,
prípravou na olympiády a predmetové súťaže.
V práci so žiakmi so špeciálnymi potrebami sme postupovali podľa individuálnych vzdelávacích
plánov alebo sme uplatňovali individuálny prístup na základe odporúčania našej školskej
špeciálnej pedagogičky Mgr. Dariny Mojšovej. Mali sme obsadenú aj pracovnú pozíciu asistent
učiteľa (Mgr. Stanislava Jesenská, Mgr. Alena Grílusová). Deťom pomáhame prežiť radosť z
dosiahnutých úspechov v škole, pestovať si sebadôveru vo vlastné schopnosti. Pri vzdelávaní
týchto žiakov úzko spolupracujeme s DIC Liptovský Mikuláš, ŠPPP Levoča, CPPP Martin.
Výrazne sa zlepšilo vybavenie pomôckami na predmety matematika, čiastočne aj fyzika, dejepis,
mediálna výchova a regionálna výchova.
Pedagogickí zamestnanci sa aktívne podieľajú na plnení projektových zámerov školy, do ktorých
je škola zapojená.
O akciách školy informujeme pravidelne na webovej stránke školy, ktorú pravidelne
modernizujeme a sprehľadňujeme, na facebookovom profile školy a v školskom časopise
Zvonček.

11 Uplatnenie žiakov
Cieľom nášho výchovno-pedagogického úsilia je vypestovať u žiakov edukačné, sociálne a
sebaprojektívne kompetencie, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť v ďalšom štúdiu a v
osobnom živote.
Viac pozri na:
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
O ďalšom uplatnení našich žiakov na stredných školách získavame spätnú väzbu zo stredných
škôl, ktoré vzdelávajú našich bývalých žiakov. Komunikujeme s riaditeľmi škôl a žiaci sa k nám
vracajú pochváliť sa so svojimi úspechmi.

12 Psychohygienické podmienky
V rámci psychohygieny v škole sa zameriavame na vytváranie podmienok pre žiakov:
 odburávanie stresu na vyučovacom procese (napr. aj Okienkom špeciálnej školskej
pedagogičky v školskom časopise Zvonček),
 eliminovanie hluku počas prestávok,
 vytváranie relaxačných chvíľ počas prestávok i počas vyučovania,
 zabezpečenie štruktúry rozvrhu so striedaním záťažových a výchovných predmetov,
 príjemné pracovné prostredie v triedach,
 čistota pracovného prostredia.

13 Voľnočasové aktivity
Škola umožňuje svojím žiakom aktívne využívať čas po vyučovaní v školskom klube deti
a v centre voľného času. V školskom roku 2015/2016 navštevovalo Súkromný školský klub detí
pri Súkromnej základnej škole BellAmos 83 žiakov školy. ŠKD navštevujú aj žiaci druhého
stupňa.
Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

15

19

13

14

13

7

2

8.

9.

Spolu

počet tried
počet žiakov
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD
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Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala v štyroch oddeleniach.
Oddelenie
Oddelenie 1
Oddelenie 2
Oddelenie 3
Oddelenie 4
Spolu

Prihlásených
k 15. 9. 2015
15
19
27
22
83

Žiaci
1.S
2.S, 2.SA
3.S, 4.S
5.S, 6.S, 7.S

Tematické činnosti sa striedali v pravidelných týždenných intervaloch vo vzdelávacej,
spoločensko-vednej, pracovno-technickej, prírodovedno-environmentálnej, esteticko-kultúrnej a
telovýchovno-športovej oblasti. Tieto zároveň v sebe zahŕňajú pracovnú, rozumovú, estetickú,
mravnú, ekologickú a telesnú výchovu .
Režim dňa zohľadňoval striedanie činností, rešpektujúc potrebu na oddych, relaxáciu, osobný
rozvoj, uspokojovanie záujmov a vytvorenie podmienok k príprave na vyučovanie. Pravidelné,
priebežné aj príležitostné aktivity prispievali k napĺňaniu cieľov výchovného programu a plánu
práce, vychádzali z aktuálneho diania, záujmu deti a boli prispôsobené obdobiu, počasiu,
podmienkam a potrebám detí.

Súkromné centrum voľného času pri Súkromnej základnej škole navštevovali žiaci školy, pričom
bolo k 15. 9. 2015 prihlásených 97 žiakov školy, jeden žiak mohol navštevovať viac útvarov.
Záujmové a športové útvary boli rozdelené podľa počtu detí, individuálnych potrieb detí
a náročnosti záujmového útvaru.
Záujmové útvary Kockáčik a Dreváreň, ako aj športový útvar Mladý futbalista mali dve
oddelenia.
Športový útvar Športová príprava nemohli z organizačných dôvodov – 2 útvary v rovnakom čase
– navštevovať 4 žiaci štvrtého ročníka.
Záujmový útvar Hravá chémia bol z organizačných dôvodov k druhému polroku zrušený. Žiaci,
ktorí navštevovali tento záujmový útvar, navštevovali aj iné záujmové útvary.
Z vážnych zdravotných dôvodov vedúcej útvaru bol k druhému polroku taktiež zrušený
záujmový útvar BellAmos ART. Jedna žiačka z daného útvaru nenavštevovala inú útvar CVČ.
V CVČ pracovalo spolu deväť pedagógov, z toho osem interných zamestnancov školy a jeden
externý dobrovoľník. Z celkového počtu bolo osem žien a jeden muž.
Centrum voľného času získalo finančné prostriedky na svoju činnosť z dotácie od Mesta Martin,
pre 51 deti s trvalým pobytom na území mesta Martin. Dotácia bola využitá na zabezpečenie
voľnočasových aktivít. Finančné prostriedky dotácie boli použité na mzdové náklady záujmových
a športových útvarov Súkromného centra voľného času pri Súkromnej základnej škole BellAmos,
Východná 18, Martin.
Názov záujmového a športového útvaru
BellAmos ART - výtvarná výchova
Šitie
TABA - tlačová agentúra BellAmos
Dreváreň
Hejného matematika
Kockáčik
Mladý futbalista
Hravá chémia
Recy-veci
Florbal
Športová príprava
spolu

počet deti

Názov záujmového a športového útvaru
BellAmos ART - výtvarná výchova
Šitie
TABA – tlačová agentúra BellAmos
Dreváreň
Hejného matematika
Kockáčik
Mladý futbalista
Recy-veci
Hravá chémia
Športová príprava
Florbal

počet oddelení
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1

12
8
9
22
9
26
37
20
9
23
24
199

chlapcov dievčat
3
9
1
7
4
5
21
1
4
5
17
9
37
0
15
5
2
7
23
17
7
vedúci
Mgr. Jana Muchová
Mgr. Zuzana Vaváková
Mgr. Zuzana Vaváková
Mgr. Adam Zorkócy
Mgr. Ivona Guráňová
Mgr. Renáta Špiriaková
Mgr. Helena Ogureková
Mgr. Viera Mitíľová
Mgr. Ingrid Kulichová
Mgr. Mária Mažáriová
Mgr. Mária Mažáriová

14 Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca školy a rodičov je významná súčasť života školy. Rodičia sa zapájali do života školy
prostredníctvom Rady školy a Rodičovského združenia. Pravidelne sa zúčastňovali konzultačných
stretnutí s učiteľmi v triedach. Snahou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do
zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí,
do ozajstnej spolupráce v prospech detí. Rodičia pomáhali pri organizovaní a technickom
zabezpečovaní viacerých školských akcií (vianočné trhy, fašiangy, tvorivé dielne, doprava detí na
lyžiarsky a plavecký výcvik, prevoz bicyklov na cyklistické preteky, pomoc a ústretovosť pri
rekonštrukčných prácach...) Samozrejmosťou sú aj osobné kontakty s rodičmi, návštevy firiem
rodičov umožňujúce spoločné zážitky priamo s deťmi a učiteľmi.
Vynikajúcou ukážkou spolupráce rodiny a školy je príprava dvoch žiakov na súťaž Jazykový kvet
– p. Dawelbeitová pripravila v spolupráci s vyučujúcim anglického jazyka, Mgr. Zorkócym, svoju
dcéru Emu a pani Chaunová pripravila svojho syna Stepana. Obaja sa stali víťazmi
celoslovenského kola súťaže Jazykový kvet.
Rada školy
meno
Mgr. Alena Havlínová
Mgr. Juraj Gallo
Ing. Ľubomír Koniar
Bc. Marcel Maťovčík

e-mail
havlinova.alena@gmail.com
juraj_gallo@yahoo.com
lkoniar@gmail.com
marcelmatovcik@gmail.com

poznámka
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa

Martin Valko
Katarína Klčová
RNDr. Jozef Smolka
Mgr. Simona Pacerová

martinoklav@gmail.com

katka.klcova@gmail.com
jsmolka@beckman.com
pacerova.simona@gmail.com

zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov

Mgr. Zuzana Kováčová
Mgr. Adam Zorkócy

zuzakovacova@gmail.com
azorkocy@gmail.com

zástupca pedagógov
zástupca pedagógov

Zuzana Machavová

senzitivna@centrum.sk

zástupca nepedag. z.

Rodičovské združenie
meno
Lucie Cesarová
Mgr. Zuzana Kalabová
Martin Valko
Katarína Klčová
RNDr. Jozef Smolka
Ing. Vladimír Kráľ
Ing. Ľubomír Koniar
Monika Horváthová
Simona Pacerová
Katarína Klčová
Ing. Peter Smerek

trieda
I. S
II. S
II. SA
III. S
IV. S
V. S
VI. S
VI. SA
VII. S
VIII. S
IX. S

e-mail
cesarova@gmail.com
kalabova@centrum.sk
martinoklav@gmail.com
katka.klcova@gmail.com
jsmolka@beckman.com
kral@martikomerc.sk
lkoniar@gmail.com
monika@eurocompany.sk
pacerova.simona@gmail.com
katka.klcova@gmail.com
peter.smerek@volkswagen.sk

poznámka
člen Rady školy
člen Rady školy
člen Rady školy

člen Rady školy
člen Rady školy

15 Záver
Správu vypracovala: Mgr. Anna Thomková
V Martine 23. 9. 2016
Správa prerokovaná elektronickou formou.

Mgr. Anna Thomková
riaditeľ školy

