
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2015/2016 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a 

faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou 

Adresa školy Kostolná 28, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 

Telefón +421 33 5548489 

E-mail riaditel@zshrnciarovce.edu.sk 

WWW stránka www.zs-hrnciarovce.webnode.sk 

Zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce nad Parnou 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Lýdia  Hrušovská 033/5548489 0908/507697 riaditel@zshrnciarovce.edu.sk 

ZRŠ pre 

ZŠ 
Mgr. Ľubomíra Brunovská  033/5548489 0917/709616 brunovska.lubomira@gmail.com 

Rada školy 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou ako 

iniciatívny a poradný orgán vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy 

rodičov, pedagogických pracovníkov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a 

vzdelávania. Pracovala pod vedením p. Zuzany Haršányovej. V školskom roku sa zišla 1x v 

októbri, kedy prerokovala a schválila základné dokumenty školy Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015, Plán práce 

školy na školský rok 2015/2016 a ucelený Školský vzdelávací program pre ISCED 1 a ISCED 

2. 

 

 

 

 



  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Haršányová, Zuzana   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Neuová, Martina   

  Šturdíková, Alena   

      

ostatní zamestnanci Krejčíková, Zuzana   

      

zástupcovia rodičov Tomlyová, Miroslava    

  Dvoráková, Daniela    

  Pápayová, Lívia   

      

zástupca zriaďovateľa Mgr. Kátlovská, Elena   

  RNDr. Kopecká, Monika, PhD   

  PhDr. Tomly, Bystrík   

  Babicová, Jana    

Poradné orgány školy 

Metodické združenie a predmetové komisie sú metodickými a odbornými orgánmi riaditeľky 

školy a pedagogickej rady, ktoré sú vytvorené pre výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni 

(MZ) a na 2. stupni (PK). Podieľajú sa na zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíjajú 

pedagogickú kreativitu a stimulujú profesijný rast pedagogických pracovníkov. 

V našej škole pracujú tri metodické orgány. Na 1. stupni pracuje metodické združenie 

učiteľov 1. stupňa, jeho členmi je 5 učiteľov 1. stupňa a dve vychovávateľky školského klubu 

detí. 

Na 2. stupni pracuje predmetová komisia prírodovedných a predmetová komisia 

spoločenskovedných predmetov. Všetky metodické orgány sa pravidelne v zmysle plánov 

práce stretávajú na svojich zasadnutiach, kde riešia odborné a metodické problémy. 

Vedúci poradných orgánov školy a členovia metodických orgánov sa aktívne zúčastnili na 

doplnení Školského vzdelávacieho programu Moderne a tvorivo k poznaniu sveta – ISCED1, 

ISCED2. V zmysle Školského vzdelávacieho programu sme vyučovali na 1. stupni v 1. - 4. 

ročníku., na 2. stupni v 5. - 9. ročníku. 

Na zasadnutí metodických orgánov boli prerokované platné učebné osnovy, štandardy s 

exemplifikačnými úlohami jednotlivých predmetov. Prerokované bolo tiež používanie 

učebníc. 

Metodické orgány školy aktívne participovali pri vypracovaní Školského vzdelávacieho 

progamu a Školského výchovného programu. 

Vedúce metodických orgánov venovali pozornosť vypracovaniu tematicko-

výchovnovzdelávacích plánov v zmysle platných UO, ŠVýP, ŠkVP. Počas školského roka na 

zasadnutiach metodických orgánov venovali pozornosť tomu, aby jednotliví vyučujúci dbali 

na zvládnutie základného učiva žiakmi so zreteľom na osobitosti triedy a jednotlivých žiakov. 



Hodnotenie žiaka je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pedagogickí 

pracovníci našej školy si uvedomujú informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu hodnotenia. 

Pri hodnotení žiakov uplatňujú primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektujú práva 

dieťaťa a humánne hodnotia výkony žiakov. V spolupráci s metodickými orgánmi školy sme 

aktualizovali Školský poriadok a interný dokument Vnútorný systém hodnotenia žiakov. Pri 

prevencii šikanovania sme vychádzali z Vnútornej smernice k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov. Prierezové témy a finančná gramotnosť je zapracovaná  v dokumente 

Začlenenie prierezových tém do učebných osnov, ktorý je prílohou školského vzdelávacieho 

programu.      

Žiakov sme hodnotili formou klasifikácie v 1. - 9. ročníku. Klasifikáciu za oba polroky sme 

vykonali v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011na hodnotenie žiakov ZŠ platného od 1. 

mája 2011.  

V zmysle pokynov riaditeľky školy a vnútorného školského poriadku vyučujúci dodržiavali 

hygienické predpisy týkajúce sa výchovno-vyučovacieho procesu: oddychový poldeň v stredu 

popoludní, jeden kontrolný písomný prejav žiakov v rozsahu 45 min. v jednom dni, 

nezadávanie písomných úloh v čase prázdnin. 

Vedúci PK učiteľov 2. stupňa realizovali v spolupráci s riaditeľkou školy vstupné a výstupné 

previerky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Činnosť MZ a PK bola pravidelná, v priebehu hodnotiaceho obdobia sa stretli 5-krát. Práca 

bola zameraná na dodržiavanie platných učebných osnov, používanie predpísaných učebníc, 

sledovanie plnenia ŠkVP. 

V zmysle práce poradných orgánov sa venovali : 

- vypracovaniu ŠkVP pre inovované ročníky – 1. a 5. ročník 

- vypracovaniu časovej dotácie tematických celkov ŠkVP, 

- zabezpečeniu realizácie Plánu práce školy na školský rok 2015/2016, 

- rozvoju kompetencií žiakov, 

- sústavne venovali pozornosť vzájomnej interakcii učiteľ - žiak - rodič, 

- kontrole stavu a úrovne vedomostí žiakov v jednotlivých predmetoch, 

- usmerňovaniu realizácie vyučovacieho procesu so zreteľom na aktívnu komunikáciu žiakov, 

rozvoju čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov, 

- formou vzájomných hospitácií sledovali úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- pozornosť venovali talentovaným žiakom - zapájanie sa do súťaží a olympiád, 

vypracovávanie projektov, reprezentácia školy, 

Individuálne sa venovali žiakom s rôznymi poruchami učenia a správania. 



Pedagogická rada 

Jej členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy. Pedagogická rada na svojich zasadnutiach 

v zmysle plánu zasadnutí prerokúva, navrhuje a schvaľuje výchovno-vzdelávacie výsledky.  

Je poradným orgánom riaditeľa na kolektívne prerokúvanie a posudzovanie zásadných 

pedagogických otázok výchovy a vyučovania. 

Rada rodičov 

Rada rodičov pracovala pod vedením pani L. Pápayovej. V priebehu školského roka sa 

pedagógovia pravidelne stretávali s rodičmi v rámci triednych schôdzok. Rodičov informovali 

o výsledkoch žiakov a o aktivitách školy. Hľadali sme vhodné formy a metódy práce pre 

zlepšenie prospechu a vzájomných vzťahov rodiny a školy. 

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

MZ učiteľov 1. stupňa 
Mgr. Patrik  

Varga 
1. stupeň a ŠKD 7 členov 

        

PK prírodovedných 

predmetov 

Mgr. Veronika 

Kováčová 

FYZ, GEG, CHE, INF, 

ETV, MAT, SEE, THD, 

BIO, TSV 

5 členov 

        

PK spoločenskovedných 

predmetov 

Mgr. Michal 

Páleník 

ANJ, DEJ, HUV, NBV, 

NEJ, OBV, SJL, VYV, 

VUM 

5 členov 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 158 

Počet tried: 10 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 

počet žiakov 12 21 20 30 18 16 13 14 14 158 

z toho ŠVVP 0 0 0 3 3 0 1 1 2 10 

z toho v ŠKD 10 18 15 7 1          51 



Počas šk. r. 2015/2016 sa odsťahovali dvaja žiaci.    

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej 

školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich 

následnom prijatí na štúdium na stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet - 17/ počet chlapcov - 12/počet dievčat -5 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2017 - 18/ počet chlapcov - 10/počet dievčat - 8 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet - 2 / počet chlapcov - 2/počet dievčat - 0 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016 

K 30. 06. 2016 v našej škole ukončilo školskú dochádzku 14 žiakov 9. ročníka. Ich 

rozmiestnenie je uvedené v tabuľke.  

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 83 18 16 13 14 14 75 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; 

údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  
Gym  

5.roč. 

Biling.  

školy 8.r. 
Gym 9.roč SOŠ SOU SŠ Spolu 

prihlásení 1 4 4 2 4 4 19 

prijatí 0 2 4 2 4 4 16 

% úspešnosti 0% 50% 100% 100% 100% 100% 84,21% 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ AJh Cv. Sj DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE IFV MAT NBV NEJ OBN INF 

1.  1,0             1,0      1,0         1,0 

2. 1,23       1,0  1,0 1,33     

3. 1,8       1,0  1,05 1,4     

4.A 1,79       1,0  1,07 1,79     

4.B 1,44       1,25  1,06 1,63     

5. 2,27   1,44   2,27 1,66   2,61   1,22 1,11 

6. 2,0   1,93  1,6 1,8 1,25 1,87  1,9  1,7 1,12 1,12 



7. 1,85   1,62  1,31 1,92 1,0 1,46  2,0  1,76 1,08 1,15 

8. 2,0   2,29  2,0 2,14  2,07  2,43  2,0 1,07 1,21 

9. 2,05   2,5  2,42 1,5  2,64  2,78  2,57 1,42 1,5 

 

Trieda BIO PVC PRI PDA Prv SJL SPR ŠP THD TSV TEV VLA VYV VUM 

1.     1,08 1,0 1,0   1,0 1,0  1,0  

2.    1,09  1,33 1,0    1,0 1,14 1,0  

3.    1,25  1,3 1,0    1,0 1,3 1,0  

4.A  1,07  1,21  1,64 1,0    1,0 1,7 1,14  

4.B  1,0  1,5  1,56 1,0    1,06 1,56 1,0  

5. 2,27     2,22 1,05   1,17   1,05  

6. 1,56     2,0 1,0  1,12 1,0   1,25  

7. 1,77     1,85 1,0  1,0 1,0   1,08  

8. 2,36     2,21 1,0  1,0 1,0   1,07  

9. 3,0     2,64 1,0   1,0    1,25 

Prospech žiakov 

Správanie žiakov 

1. tr. 

Pochvala od tr. učiteľa:  

Ela Marková, Ela Čontofalská - za vzorné správanie  

Šimon Kuchar – za výborné vyučovacie výsledky 

Pochvala od riaditeľky školy:  

Jakub Haršány, Erik Moncman – za výborné vyučovacie výsledky 

2. tr. 

Pochvala od tr. učiteľa:  

Michaela Šteinerová, Dominika Hornáková - za výborný prospech a vzorné správanie 

Pochvala od riaditeľky školy:  

Kristína Kolesová – za výborný prospech a vzorné správanie  

Katarína Valentová -  za výborný prospech a správanie, za úspešnú reprezentáciu školy 

v obvodnom, okresnom, krajskom a slovenskom kole súťaže Hollého pamätník  

 

 



3. A tr. 

Pochvala od tr. učiteľa:  

Veronika Adamcová, Viktória Moncmanová - za výborný prospech a vzorné správanie  

Pochvala od riaditeľky školy:  

Diana Caochiová, Marta Čavojská - za výborný prospech a vzorné správanie  

4.A tr. 

Pochvala od tr. učiteľa:  

Nikola Šestáková, Sophia Surová, Natália Pápayová, Nikol Nižnanová, Šimon Libich  - za 

vzorné správanie a výborné vyučovacie výsledky 

Pochvala od riaditeľky školy:  

Jakub Hitrich, Ondrej Haršány - za výborný prospech a vzorné správanie a za reprezentáciu 

školy v športových súťažiach  

4.B tr. 

Pochvala od tr. učiteľa:  

Ján Sládkovič, Lucia Bartakovičová, Alex Brezina, Sofia Gašpraovičocá, Roman Jakabovič, 

Laura Marková, Samuel Moncman, Patrik Pinkas - za výborný prospech  

Pochvala od riaditeľky školy:  

Vu Thien Linh - za výborné vyučovacie výsledky a správanie 

Samuel Veselý -   za výborné vyučovacie výsledky a správanie 

5. tr. 

Pochvala od tr. učiteľa:  

Karol Babčan, Timotej Kováč, Patrícia Ohrablová – za výborné vyučovacie výsledky  

Jakub Hornáček – za vzornú dochádzku 

Pochvala od riaditeľky školy: 

Karol Babčan – reprezentáciu školy v súťaži Biblia očami detí 

Marek Martinus, Timotej Kováč – za reprezentáciu školy v súťaži Hollého pamätník 

   



6. tr. 

Pochvala od tr. učiteľa:  

Dugovičová, Pestúnová, Schmidtová, N.Skalková, E. Skalková, Zolvíková - za výborné 

vyučovacie výsledky  

R.Dzurko – za vzornú dochádzku  

Pochvala od riaditeľky školy:  

Ondrejičková, Gajdošíková – za reprezentáciu školy v športe  

7. tr. 

Pochvala od tr. učiteľa:  

Majerníková, Tomlyová, Pinkasová, Dzurková - za výborné vyučovacie výsledky 

a reprezentáciu školy v športových podujatiach   

Matúš Ďurana – za výborné vyučovacie výsledky 

Pochvala od riaditeľky školy: 

Barbora Ľudrovanová -  za vynikajúci prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy na 

športových podujatiach 

Filip Pažitný – za výrazné zlepšenie vyučovacích výsledkov v 2. polroku 2015/2016   

8. tr. 

Pochvala od tr. učiteľa:  

Soňa Hrašnová – výborné vyučovacie výsledky  

Ivo Lukačovič – za reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži Saganmánia (2. miesto) 

Pochvala od riaditeľky školy: 

Sebastián Rusnák – za úspešné riešenie olympiády v NEJ 

Emma Jurinová – za výborné vyučovacie výsledky a reprezentáciu školy v súťaži Hollého 

pamätník 

Dana Dvoráková – za vynikajúce vyučovacie výsledky    

9. tr. 

Pochvala od riaditeľky školy: 



Patrícia Benkovská, Martina Hurajtová, Samuel Kováč, Kristián Masaryk, Barbora 

Tomlyová, Alexandra Karin Pekarová – za výborný prospech a aktivity v mimotriednej 

a mimoškolskej činnosti   

Pri hodnotení správania prevládajú pochvaly žiakom. Napriek tomu sa v správaní našich 

žiakov vyskytujú určité problémy, ktoré sa riešia v spolupráci triednych učiteľov a zákonných 

zástupcov žiakov. Pri hodnotení správania žiakov v druhom polroku školského roku 2014/15 

boli udelené tieto výchovné opatrenia: 

5. tr. 

Znížený stupeň hodnotenia správania:   

stupeň 2 - Anna Škrovanová - používanie mobilného telefónu počas vyučovania, 

neospravedlnené vyuč. hodiny, neskoré príchody do školy, klamanie.  

7.tr. 

Pokarhanie od tr.učiteľa: 

Timotej Vraník – svojvoľné opustenie školy počas vyučovania  

 

Trieda Počet 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. 12 0 0 12 0 0 

2. 21 19 1 1 0 0 

3. 20 15 2 3 0 0 

4.A 14 9 1 4 0 0 

4.B 16 13 1 2 0 0 

5. 18 8 4 5 1 0 

6. 16 11 1 3 1 0 

7. 13 10 2 1 0 0 

8. 14 5 4 5 0 0 

9. 14 6 0 8 0 0 

Opravné skúšky boli povolené riaditeľkou školy 1 žiakovi 6. ročníka z predmetov matematika 

a slovenský jazyk a literatúra. Po opravných skúškach žiak opakuje ročník.  

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

1. 12 842 70,16 842 70,16 0 0 

2 21 1703 81,09 1703 81,09 0 0 



3. 20 1145 57,25 1145 57,25 0 0 

4.A 14 1005 71,78 1005 71,78 0 0 

4.B 16 853 53,31 853 53,3 0 0 

5. 18 1904 105,77 1841 51,11 63 1,75 

6. 16 1652 103,25 1652 103,25 0 0 

7. 13 1161 89,30 1161 89,30 0 0 

8. 14 826 59 826 59 0 0 

9. 14 1721 122,93 1721 122,93 0 0 

 

Výsledky externých meraní 

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnilo celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. 

ročníka Testovanie 9 - 2016 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Za 

prípravu Testovania 9-2015 zodpovedá NÚCEM, za organizačné zabezpečenie priebehu 

testovania v našej škole zodpovedala riaditeľka školy. Všetci 14 žiaci 9. ročníka boli testovaní 

v predmete SJL v riadnom termíne. V predmete MAT boli testovaní v riadnom termíne 13 

žiaci, 1 žiačka vzhľadom na integráciu nebola testovaná. Ani jeden žiak sa nezúčastnil 

náhradného termínu. V testovaní žiaci obstáli lepšie ako je celoslovenský priemer.  

V novembri 2015 sme sa zúčastnili externého merania vedomostí Komparo 8.9., 2015/2016 

a testovania žiakov 5.ročníka T-5.  

Externého merania sa zúčastnilo 14 žiakov 8. ročníka a 14 žiakov 9. ročníka vrátane dvoch 

integrovaných žiakov. Žiaci 8.ročníka  obstáli takmer vo všetkých ukazovateľoch lepšie, ako 

je celoslovenský priemer.  

Testovania T-5 2015 sa zúčastnilo 16 žiakov 5.ročníka. Žiaci dosiahli v porovnaní 

s celoslovenským priemerom lepšie výsledky v slovenskom jazyku a literatúre i 

v matematike. Testovania sa nezúčastnili dvaja integrovaní žiaci.  

V júni sme realizovali interné meranie vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a 

matematiky v 4. - 9. ročníku. Realizovali sa v spolupráci riaditeľky školy a vedúcich 

metodických orgánov. Výstupné previerky vyučujúci slovenského jazyka a matematiky 

opravili, analyzovali a na zasadnutí metodických orgánov navrhli oparenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. 

 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 
Celoslovenský 

priemer 
Porovnanie 

Monitor SJL 14 63,1 62,6 +0,5 

Monitor MAT 13 64,6 52,8 +11,8 

          

 T-5 SJL  16  69,58 66,62  + 2,96 

 T-5 MAT  16 63,33 61,99 +1,34 



     

Výstupné 

previerky 
trieda 

slovenský jazyk a 

literatúra 
matematika   

  4.A 84,99 76,37   

 4.B 90,2 83,9  

  5. 69,4 65,24   

  6. 69,8 69,09   

  7. 73,34 70,97   

  8. 79,52 55,62   

  9. 69,72 70,42   

    
 

    

Komparo 
Trieda/počet 

žiakov 
     

SJL 8. /14 68,6 64 +4,6 

MAT 8. /14 78,4 64,2 +14,2 

 BIO 8. /14 61,9 57,7 +4,2 

 GEG 8. /14  48,7 50,2 -1,5 

Všetky študijné 

predpoklady  
8. /14 60,4 59,7 +0,7 

     

Komparo 
Trieda/počet 

žiakov 
   

SJL  9. /14 59,4 59,1 +0,3 

MAT  9. /14 53,1 60,7 -7,6 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 

                      

Cudzie jazyky 1.-9. ANJ ANJ ANJ ANJ ANJ ANJ ANJ ANJ ANJ 25 

Cudzie jazyky 5.-9.           NEJ NEJ NEJ NEJ 8 

                      

Rozširujúce hodiny 

V školskom roku 2015/2016 sme vyučovali v zmysle Školského vzdelávacieho programu 

Moderne a tvorivo k poznaniu sveta a podľa ŠkVP pre inovované ročníky.  Hodinovú dotáciu 

na jednotlivé predmety schválila riaditeľka školy po prerokovaní v metodických orgánoch 

školy.  



Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 12 0 

Bežných tried 9 146 10 

Špeciálnych tried  0  0  0 

Pre nadaných  0  0  0 

Spolu 10 158 10 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 12 8 9,47 8 

DPP 4 0 3,39 0 

Znížený 

úväzok 
3 0 0,94 0 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 
 

0 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 15 15 

vychovávateľov 1 1 2 

asistentov učiteľa 0 0 0 

        

spolu 1 16 17 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet 
Počet hodín 

týždenne 

1.     

2.     

3.     

4.     



5. OBN, THD, DEJ 3 

6. OBN, THD, HUV, DEJ, VYV          6 

7. OBN, SEE, TSV, DEJ, VYV 7 

8. OBN, DEJ, TSV, THD, VYV  7 

9. OBN, VUM, TSV, DEJ 5 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Štúdium 

Zo 17 pedagogických zamestnancov (vynímajúc vyučujúcich náboženskú výchovu) študovali 

v tomto školskom roku:.  

Mgr. M. Páleník 

  

- obhajoba II. atestačnej práce   

 

Mgr. V.  Kováčová: 

- Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie – výchova žiakov od 5. ročníka pre technické 

vzdelávanie, náväznosť na AKV kreditné 

- CPPPaP – seminár o integrovaných žiakoch, agenda 

- CPPPaP – kyberšikanovanie v škole 

- CPPPaP – seminár ako sa vyvarovať „vyhoreniu“  

 

 

Mgr. M. Neuová: 

 

      - obhajoba II. atestačnej práce  

Z. Moncmanová:  

     - inovačné vzdelávanie – Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam a formovanie 

hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 

Mgr. A. Susková: 

- Dieťa s ADHD – ako ho lepšie zvládnuť – školenie  

- Cesty k dobrej škole – konferencia  

Mgr. M. Nagyová  

-  aktualizačné vzdelávanie   -   Čitateľská gramotnosť 

                                                IKT vo vyučovaní  

- Prednáška – preventívny systém v školstve 

- Seminár – hyperaktívne dieťa v škole  



Pedagogickí pracovníci venujú pozornosť individuálnemu štúdiu odbornej literatúry, 

postupujú podľa platných pedagogických dokumentov a zákonov, Štátneho vzdelávacieho 

programu a s tým súvisiacimi dokumentami. Uplatňujú neformálne vzdelávanie štúdiom 

odbornej a metodickej literatúry s cieľom doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si svoje vedomosti. 

Naďalej venujú pozornosť zvyšovaniu vlastných kompetencií v oblasti IKT. 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 12 
 

2.kvalifikačná skúška 3 
 

štúdium školského manažmentu 2   

špecializačné inovačné štúdium 12   

špecializačné kvalifikačné 0   

postgraduálne 0   

doplňujúce pedagogické 1   

vysokoškolské pedagogické 15   

vysokoškolské nepedagogické 2   

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Počet žiakov - 

školské kolo 

obvodné 

kolo 
okr. kolo kraj. kolo meno pedagóga 

chemická olympiáda 3 
 1 

úsp. riešiteľ/1  

1  

úsp. 

riešiteľ/1 

Neuová 

geografická 

olympiáda 
2     

 
Kováčová 

Olympiáda nem. j. 1  
1 

3. miesto 
 Pecháčková 

Hollého pamätník 35 2 2  2 
Susková,Vincová, 

Ondrejičková   

Putujeme za 

ľudovou piesňou 
 

1 

3. miesto 
  Vincová 

Pytagoriáda 22 
 

 1   Varga, Kováčová  

 

iBobor 

87 

úsp.riešitelia/11 
   

Neuová, 

Brunovská 

 

Biblia očami detí a 

mládeže 

80  

2 

2. a 3. 

miesto 

 Nagyová 

Malý futbal chlapci 

Jednota Cup 
24 

 
  Porubská 

Malý futbal dievčatá 

Jednota Cup 
24    Porubská 

Športové hry 2016 14    Porubská 



futbal, vybíjaná   

Majstrovsktvá 

okresu MC Donald´s 

cup – futbal chlapci 

24 

 
   Porubská 

Vybíjaná ml.žiaci  10 10 10 0 Porubská  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Aktivity pedagógov 1. stupňa 

* program v obci - Mikuláš, Deň matiek.  Všetci pedagógovia 1. st. 

* SND v Bratislave – divadelné predstavenie Ľ.Feldeka: Ako sa Lomidrevo stal kráľom. 

Ondrejičková, Vincová 

* exkurzia Dom hudby M. Sch. Trnavského – 3. a 4. roč. Vincová 

* Prírodovedné múzeum v Bratislave – 1. a 2. roč. – expozícia rozmanitosti živej a neživej 

prírody. Súkenníková, Ondejičková 

* Výstava – Ako sa zachránil Ypso a Ľaľa . výstava k 200. výročiu narodenia Ľ.Štúra 

v Bibiane. Súkenníková, Ondejičková 

* Vianočné tvorivé dielne – žiaci 1.stupňa – pečenie vianočných oblátok, vianočné 

recyklotvorenie s rodičmi, spoločné zdobenie vianoč. stromčeka. Súkenníková, Ondejičková 

* Vianočné trhy v Trnave – 3. a 4. roč. Varga, Porubská 

* Mlynárkin pytač – divadelné predstavenie v divadle J.P.v Trnave – žiaci 1.st. org. 

Ondrejičková 

* Exkurzia Červený Kameň – náučný program Skrytá minulosť – žiaci 1. a 2. roč. 

Súkenníková, Ondejčiková 

* Hrad Červený Kameň – žiaci 1.a 2.roč., vzdelávací program Odkryme minulosť. 

Súkenníková, Ondejičková 

* Exkurzia Červený Kameň – história a význam  3.a 4.roč. Varga, Porubská, Vincová 

* Dopravné ihrisko  . žiaci 2., 3., 4. roč. Ondrejičková, Vincová, Porubská 

* Filmové predstavenie v kine MAX – Robinson Crusoe – žiaci 1. stupňa. org. Ondrejičková 

* Kino Hviezda – muzikál Leví kráľ – 3. tr. a ŠKD Vincová, Moncmanová 

* Návšteva Schaubanovho mlyna – 3. roč. a ŠKD Vincová, Moncmanová 

* Exkurzia Pezinok – tvorivé dielne, hrnčiarske výrobky- 3.tr. a ŠKD Vincová, Moncmanová 



* Exkurzia k Mohyle M.R.Štefánika a do múzea M.R.Štefánika v Košariskách – 3.roč. a ŠKD 

* Jaskyňa Driny – 3.roč. org. Vincová 

* Hvezdáreň Hlohovec – žiaci 3. a 4. roč. Porubská, Varga, Vincová 

* Fašiangový karneval – žiaci 1.stupňa. org. Brunovská 

* exkurzia Papiernička – ručná výroba papiera – žiaci 4. a 5. roč. org. Brunovská  

* Školský výlet Bojnice – ZOO, zámok – žiaci 1.a 2.ročníka Súkenníková, Ondejičková 

* Aquapark Trnava – žiaci 4.roč. Varga  

* Škola v prírode – Tatranská Štrba – žiaci 3. roč. org. Vincová 

* Škola v prírode – Tesáre – žiaci 4. roč.  org. Porubská  

* Noc strašidiel – liter.-dramatické pásmo žiakov 4. roč. org. Varga 

* Výtvarné súťaže – Dažďový prales, Moja Trnava,  zodp. Vincová 

            Ganéško ide na párty zodp. Brunovská  

             Saganmánia – žiaci 4. roč.zodp. Brunovská  

*Stavanie mája v Hrnčiarovciach – žiaci 1.- 4. roč. Vincová 

* Týždeň hlasného čítania org. Súkenníková 

* Noc s Andersenom – žiaci 1.a 2.roč, beseda so spisovateľom Ľ. Bohunickým.  zodp. 

Súkenníková, Ondejičková 

* Hevi Tour 60 – beseda s Danielom Hevierom. org.Ondrejičková 

* Literárna súťaž – Voda pre život, Prvosienky zodp. Vincová 

* Spevácka súťaž žiakov 1. stupňa – 25 žiakov 1. stupňa.org. Ondrejičková, Súkenníková, 

Vincová  

* Deň mlieka – žiaci 1.stupňa. org. Ondrejičková 

* Deň Zeme – žiaci 1. stupňa. org. Súkenníková 

* Deň športu – Trnava - žiaci 3. a 4. roč. org. Porubská  

* Športové dopoludnie organizované spoločnosťou NIKE, zodp. Moncmanová 

* Vesmírniček – multimediálne vzdelávanie o vesmíre. Zodp. Brunovská 



*Beh okolo školy – beh rodičov s deťmi.  Org. Ondrejičková, Súkenníková 

* Didaktické hry – zodp. Varga 

* Plavecký výcvik – žiaci 1. a 3.r. – začiatočníci, žiaci 2. a 4. roč. zdokonaľovací kurz . zodp. 

Ondrejičková 

* Zber papiera – všetci žiaci školy 

* Enviro – výchovný program : Tajomstvo pôdy – žiaci 1. a 2. roč. org. Súkenníková 

* Enviro – výchovný program : O čom rozprávajú kamene a skameneliny – žiaci 3. a 4. roč. 

org. Súkenníková 

* Sokoliari – žiaci 1.st. – org. Súkenníková  

* Beseda s hasičom – žiaci III. B triedy  - žiaci sa dozvedeli veľa o práci hasičského zboru, čo 

je náplňou ich práce , aká je ich výstroj, ako privolať pomoc v prípade ohrozenia. Zároveň  sa 

dozvedeli základné pravidlá predchádzania vzniku požiarov.  

Zabezpečilo vedenie školy. 

* Pasovanie prvákov a výroba pasovacích dekrétov – Páleníková, Moncmanová  

* Halloween – večierok pre žiakov ŠKD, Páleníková, Moncmanová  

* Divadlo Karola Spišáka v Nitre zodp. Páleníková, Moncmanová 

* Divadlo pod Hríbikom Uja Hoblinu – Zimný príbeh, zodp. Páleníková, Moncmanová 

* Šarkaniáda – žiaci 1. stupňa. Kreatívna environm. súťaž. Org. Súkenníková 

 

 

Aktivity pedagógov 2. stupňa:  

* tvorba a aktualizácia webového sídla školy - priebežne Neuová, 

* literárna súťaž – Strašidelný príbeh. Zodp. Nagyová 

* Filmové predstavenie – kino City Aréna v Trnave – žiaci 6. roč. org. Nagyová 

* Albatros – propagácia kníh – žiaci 4. -8. roč. org. Nagyová 

* priateľský futbalový zápas – žiaci 6. a 8. roč. Neuová, Nagyová 

* divadelné predstavenie Bál – žiaci 7. – 9. roč. org. Susková 

* Vianočná besiedka – žiaci 2.st.  Nagyová, Neuová, Lapošová 



* Knižnica J. Fándlyho v Trnave  - beseda so spisovateľom – žiaci 5. a 6. roč. org. Susková  

* Dobrovoľníci deťom – žiaci 6. roč. org. Nagyová 

* kino MAX – z príležitosti MDD – žiaci 2. stupňa, org. Neuová 

* exkurzia Strečno – žiaci 5. a 6. roč. org. Nagyová, Páleník 

* Noc v škole – žiaci 6. a 7. roč. Nagyová, Neuová 

* Knižná šifra – žiaci 2. st. org. Susková 

* Lanové centrum Trnava – žiaci 8. roč. org. Susková 

* Exkurzia v Trnave – žiaci 8.roč. org. Susková 

* muzikál Nová scéna v Bratislave – žiaci 5. -8. roč. org. Susková 

* školský výlet Vyhne – 8. roč. org. Susková, Lapošová 

* Bábkové divadlo v KD Hrnčiarovce – žiaci 1. – 5.roč, org. Susková 

* Deň Zeme – čistenie areálu školy a jej okolia – žiaci 7. roč. zodp. Neuová 

* exkurzia Nitra – žiaci 7. roč. org. Neuová 

* výtvarná súťaž – Drogy nie! – žiaci 2. stupňa, Neuová, Nagyová 

* Bibliotéka Bratislava -  žiaci 7. a 9. roč. Kováčová, Neuová  

* exkurzia do Rakúska – Kittsee čokoládovňa, Carnuntum archeologické múzeum v prírode 

org. Pecháčková 

* detský čin roka – elektronické hlasovanie, Kováčová, Neuová, Nagyová 

* Vesmír – multimediálne vzdelávanie o vesmíre. Zodp. Brunovská  

* športovo-zábavné popoludnie – žiaci 9. roč. zodp. Kováčová 

* lanové centrum Slávia Trnava – žiaci 9. roč. zodp. Kováčová 

* paintball  Jaslovské Bohunice – žiaci 9. roč.  zodp. Kováčová 

* spanie v škole – žiaci 9. roč. zodp. Kováčová 

* divadlo J. Palárika v Trnave – Tri letušky v Paríži, org. Kováčová 

* Bowling – Hrčniarovce – žiaci 8. a 9. roč. zodp. Kováčová, Susková 

* LVVK - 7. ročník, org. zabezpeč. – Brunovská, Páleník  



* divadlo v angl. jazyku v KD Hrnčiarovce, org. Páleník 

* Vianočný koncert v KD Hrnčiarovce – org. Hrušovská 

  

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé 

- Infovek - škola je zapojená od roku 2002, 

- Škola podporujúca zdravie od roku 1996, 

- Školské ovocie  

- Stromy poznania  

B) Krátkodobé  

- Digitálne učivo na dosah – zámerom projektu je zavedenie novej služby riadeného prístupu 

k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, vybudovanie optickej siete a vybavenie školy 

profesionálnymi prístupovými WiFi bodmi, ich riadenie a podpora z Dátového centra 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a postupne aj sprístupnenie digitálneho 

obsahu ďalších rezortov.                                                                                                       

Zodpovedná Brunovská  

- Moja prvá škola – projekt pre učiteľov 1.stupňa. Cieľom projektu je inšpirovať učiteľov a 

predstaviť im najnovšie trendy vo vzdelávaní, sprístupniť moderné učebné materiály v súlade 

so ŠVP, zaujať žiakov inovatívnymi spôsobmi výučby, poskytnúť bezplatnú metodickú 

podporu na vysokej úrovni, vytvoriť vzdelávací priestor, v ktorom je radosť učiť a učiť sa, 

zlepšovať imidž každej zapojenej školy.  

Zodpovedná Brunovská 

- e-Twinning -  program zameraný  na podporu využívania moderných informačných a 

komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl 

Registrácia do projektu - zodpovedný Páleník  

 

- Recyklohry - sú školský celoslovenský recyklačný projekt, ktorého cieľom je prehĺbiť 

znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so 

spätným odberom použitých drobných elektrozariadení. Do projektu sa zapájajú všetci žiaci 

našej školy prostredníctvom zberu a enviro – súťaží,ktoré vyhlasuje spoločnosť Asekol.  

Zodpovedná Súkenníková  

- Baterky na správnom mieste - zber prenosných batérií, zodpovedná Súkenníková  



 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly : 01.11.2015 

Predmet inšpekcie: Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k ľudským právam 

v základnej škole. 

Závery 

Ciele stanovené v ŠkVP boli orientované na implementáciu výchovy a vzdelávania 

k ľudským právam do procesu edukácie. Prostredie školy poskytovalo bezpečie a esteticky 

upraveným interiérom a exteriérom motivovalo žiakov a pedagogických zamestnancov 

k plneniu stanovených cieľov. Žiaci sa aktívne zapájali do rôznych školských 

a mimoškolských aktivít, úspešní boli v biblickej olympiáde. 

Systém výchovného poradenstva bol transparentný a funkčný. Koordinátorka prevencie  

v uplynulom školskom roku realizovala monitoring, zameraný na prevenciu a odhaľovanie 

negatívnych javov správaní žiakov a príznakov šikanovania, avšak len v triedach 2.stupňa. 

Výsledky testu z občianskej náuky preukázali dobré vedomosti žiakov 9.ročníka z oblasti 

ľudských práv, a to tak v základných ako aj v praktickej aplikácii teoretických poznatkov.  

Z dotazníka o extrémizme vyplynulo, že sa u žiakov školy sporadicky objavujú nevhodné 

prejavy v ich správaní.  

Zistenie a hodnotenie:  

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 

školská inšpekcia odporúča: 

1. realizovať monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov 

v správaní žiakov a príznakov šikanovania aj v triedach 1.stupňa, vyhodnocovať 

situáciu, v prípade potreby prijímať opatrenia a preukázateľne kontrolovať ich plnenie.  

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu sú materiálno-technické 

podmienky našej školy: 

Naša škola má desať kmeňových tried, dve triedy školského klubu detí a tri špeciálne 

učebne: 



- učebňa informatiky a multimédií pre žiakov 2. stupňa, 

- učebňa informatiky a multimédií pre žiakov 1. stupňa,  

- učebňa cudzích jazykov. 

Škola nevlastní telocvičňu, na hodiny telesnej výchovy využívame športovú halu, ktorá je 

vlastníctvom obce. Za priaznivých klimatických podmienok využívame športový areál. Tento 

je zároveň celoročne prístupný mládeži a všetkým obyvateľom obce na športové aktivity, 

relax a oddych. V tomto školskom roku boli v školskom areáli vybudované dve multifunkčné 

ihriská, jedno za finančnej podpory Úradu vlády SR, druhé z vlastných zdrojov obce.   

Organizačnou súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá sa nachádza v areáli školy ako 

samostatná budova. Poskytuje služby všetkým žiakom a pracovníkom školy. Má 5 

pracovníkov, z toho jedna vedúca ŠJ. 

Výpočtová technika, ktorá je využívaná vo výchovno-vzdelávacom procese: 

- 11 ks interaktívnych tabúľ,  

- 17 ks PC zostava - projekt Infovek a Slovak Telecom, 

- 12 ks PC all in one, 

- 17 ks tabletov,  

- 6 ks PC Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, 

- 2 ks tlačiarní, 

- ISDN internet - projekt Infovek, 

- DUD – digitálne učivo na dosah - zavedenie novej služby riadeného prístupu k digitálnemu 

vzdelávaciemu obsahu, vybudovanie optickej siete a vybavenie školy profesionálnymi 

prístupovými WiFi bodmi, ich riadenie a podpora z Dátového centra Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                        

- 11 ks dataprojektorov  

- 10 ks notebookov 

Výpočtová technika, ktorá je využívaná pre administratívne potreby školy a z rozpočtu 

školy: 

- 5 ks PC zostava, 

- 5 ks laserová tlačiareň, 

- 3 ks notebook pre riad. školy, zást. školy a výchovnú poradkyňu. 



V školskom roku 2015/2016 sme v škole: 

zakúpili z rozpočtu školy:  

- licenciu na interaktívny program ALF_PRÉMIUM, 

- licenciu na vzdelávací systém systém Zborovna, aSC Agenda a eTlačivá, Data kabinet,      

   prístup do dát programu ALF 

- 1 ks multifunkčná tlačiareň 

- 3ks biele tabule  

- 10x licencia Windows  

- 2 PC zostavy 

- 14 ks slúchadiel do PC učebne  

- 14 ks slúchadiel do učebne cudzích jazykov 

- 13 ks máp pre 1. stupeň a 2. stupeň  

- 2 ks notebookov  

- 2 ks kobercov  

- 1 ks monitor 

- 1x multimediálny disk 

- pomôcky do kabinetov – kabinet chémie, kabinet učebných pomôcok pre 1.stupňa, kabinet 

geografie, kabinet fyziky, kabinet telesnej a športovej výchovy 

Potreby a pripravované plány: 

1. Naším strategickým zámerom do budúcnosti je naďalej podľa finančných možností školy 

zlepšovať podmienky vyučovania cudzích jazykov a informatiky, preto sa chceme             

v najbližšej budúcnosti zamerať na: 

- pokračovať vo vytváraní edukačného balíčka softvérov na vyučovanie všetkých predmetov s 

dôrazom na cudzie jazyky a informatiku, 

- podporovať aktivizujúce vyučovacie metódy. 

2. Naďalej chceme podľa svojich finančných možností a v spolupráci so zriaďovateľom riešiť 

opravu a údržbu športového areálu školy. 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 



Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov - normatívne 

september - december 2015 – 112 444  

január - august 2016 – 228 528   

spolu -  340 972 

Finančné prostriedky nenormatívne prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich 

použitia v členení podľa financovaných aktivít 

september - december 2015 - 1596 

január – august 2015 – 2 474  

spolu – 4 070 

 2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

školné ŠKD  

september - december 2015 - 1260 

január – august 2016 - 1638 

spolu - 2898 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

Profilácia a koncepcia rozvoja základnej školy 

Cieľ postaviť obsah vzdelávania a výchovy na tvorivo-humanistickej výchove sa nám darí 

plniť. 

Získané vedomosti, poznatky, zručnosti a návyky žiaci vedia využívať v praxi. Dokazujú to 

svojou účasťou a umiestnením na rôznych súťažiach, olympiádach, úspešnosť v umiestnení 

našich žiakov na stredných školách a úspešné pokračovanie v ďalšom štúdiu. V školskom 

roku 2015/2016 sme mali úspešné výsledky externých meraní (Monitor 9) v matematike           

o 11,8 % lepší priemer, ako bol celoslovenský.  

Popri vysokej úrovni vzdelávania kladieme dôraz na rozvoj prosociálneho správania, 

úrovne komunikácie, morálky a autoregulácie správania. Tento cieľ sa nám v tomto školskom 

roku darí plniť, pretože na pedagogickej rade za druhý polrok bolo udelených 38 pochvál od 



triedneho učiteľa, 26 pochvál od riaditeľa školy. Udelené bolo jedno výchovné opatrenie -  

pokarhanie triednym učiteľom. Riaditeľkou školy neboli udelené žiadne pokarhania, udelená 

bola jedna znížená známka zo správania.   

Ďalším cieľom našej školy je, aby obsah a proces výchovy a vzdelávania prispôsobil 

informatickej spoločnosti. Podporujeme aplikáciu informačno-komunikačných technológií 

do vyučovacieho procesu a do záujmovej činnosti žiakov. Aktívne využívame PC a internet 

vo vyučovaní. V 1. - 9. ročníku vyučujeme informatiku v zmysle ŠkVP.  

Výrazne posilňujeme vyučovanie cudzích jazykov. V zmysle ŠkVP sme v šk. roku 

2015/2016 vyučovali anglický jazyk v 1. až v 9. ročníku. Od 6. do 9. ročníka sme ako druhý 

cudzí jazyk vyučovali nemecký jazyk.  

Pedagogickí pracovníci našej školy zapájali žiakov do predmetových olympiád a súťaží (viď 

v tabuľke 1i. Vďaka cieľavedomej práci pedagógov so žiakmi pri príprave na olympiády a 

súťaže sme mali umiestnenie v okresnom kole nemeckej olympiády, v obvodnom, okresnom 

a krajskom kole Hollého pamätník. Naďalej budeme skvalitňovať prípravu žiakov na súťaže, 

ale aj na celoslovenské testovanie žiakov tak, aby sa škola stala príťažlivou pre žiakov a 

rodičov. 

Vzdelávanie zamestnancov 

Riaditeľka školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v rámci ponuky 

vzdelávacích programov. 

V školskom roku 2015/2016 sme neorganizovali uvádzanie pedagogických pracovníkov do 

praxe. 

Účasť PP na vzdelávaní a na odborno-pedagogických seminároch je uvedená v časti 1h. 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v 

ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 

návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- úroveň vyučovania informatiky, 

- úroveň vyučovania cudzích jazykov, 

- aktivity a prezentácia školy na verejnosti, 

- zapojenie žiakov pedagógmi do súťaží a olympiád, 

- moderné vybavenie tried, 

- inštalovanie a využívanie interaktívnych tabúľ v jednotlivých triedach,  



- dopĺňanie kabinetov novými učebnými pomôckami, 

- stav oddychovo-relaxačnej časti areálu školy, 

- sociálna klíma školy, 

- podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, 

- rekonštrukcia osvetlenia v triedach 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky: 

- neodborné vyučovanie niektorých výchovných predmetov na 2. stupni, 

- stav športového areálu školy. 

Návrh opatrení: 

- stav a úroveň telovýchovnej časti školského areálu riešiť v spolupráci so zriaďovateľom. 

Podarilo sa nám zrealizovať pomerne veľa zámerov a strategických cieľov, je však potrebné 

zrevitalizovať školské ihrisko a jeho okolie.   

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky 

Výchovno-vzdelávací proces našej školy je organizovaný tak, aby sa dôsledne dodržiavali 

optimálne psychohygienické podmienky: 

- postupne sme za pomoci Rady rodičov pri našej škole vymenili všetky lavice a stoličky v 

triedach, ktoré sú nadstaviteľné a tak vyhovujú žiakom, 

- vo všetkých triedach máme biele neprašné tabule, 

- podľa finančných možností školy sme postupne vymenili nábytok v triedach, 

- rozvrh hodín pre žiakov je vytvorený v súlade so psychohygienickými požiadavkami a v 

zmysle Vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 o základnej škole, 

- po 3. vyučovacej hodine trávia žiaci veľkú prestávku v areáli školy v priebehu celého 

školského roku, 

- dôsledne dodržiavame pitný režim žiakov, 

- žiaci 1. stupňa majú čas na obed po 5. a žiaci 2. stupňa najneskôr po 6. vyučovacej hodine, 

- vedenie školy a vyučujúci telesnej výchovy podporujú pohybové aktivity detí: povinné 

hodiny telesnej výchovy, aktívny pohyb počas veľkých prestávok, náplň činnosti ŠKD, 

záujmová činnosť. 



§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Vševedko – krúžok navštevovali žiaci 2.ročníka. Hravou a pútavou formou si utvrdzovali 

nielen preberané učivo, ale naučili sa veľa nových vecí. Učili sa vytvárať rôzne výrobky, 

poznávať svoje okolie, zmeny v prírode. Učili sa básničky, pesničky. Krúžok bol zameraný na 

rôzne športové, výtvarné, pracovné činnosti.   

Vybíjaná – krúžok navštevovali žiaci 2. 3. a 4. ročníka. Cieľom krúžku bolo vysvetliť a v 

praxi dodržiavať pravidlá športovej hry. Prispieť k rozvoju pohybových zručností a 

schopností. Rozvíjať kladné vlastnosti a postoje v kolektívnom chápaní hry. 

Oboznámiť žiakov so základnými pravidlami vybíjanej. Zdokonaliť sa v pohybových 

činnostiach s loptou - držanie lopty, chytanie, prehadzovanie lopty, prihrávky vo dvojici. 

Rozostavenie hráčov v hernej činnosti.  

Matematika - krúžok navštevovali žiaci 9. ročníka, činnosť bola zameraná na finančnú a 

matematickú gramotnosť, na voľný spôsob myslenia a riešenia jednotlivých typov úloh, na 

prácu s testami,  podľa potreby preberali rozširujúce učivo. 

Umelecká činnosť - krúžok navštevovali žiaci 4. – 6. ročníka. Činnosť krúžku bola zameraná 

na získanie zručností pri príprave literárno dramatických vystúpení, tanečných predstavení 

a rôznych kultúrnych programov. Žiaci si budovali vzťah k výtvarnému, hereckému a 

tanečnému umeniu, svoje zručnosti prezentovali na verejných podujatiach pre školu a obec. 

Turistický krúžok - navštevovali žiaci 2.- 4. ročníka. Žiaci sa zúčastňovali turistických akcií 

poriadaných CVČ-Kalokagatiou Trnava. Počas akcii spoznávali flóru a faunu Slovenska, 

krásy prírody, históriu miest, hradov, zámkov a zrúcanín. Navštívili rôzne múzeá, historické 

budovy, cintoríny, chrámy. Počas pobytu v prírode si utužovali svoje zdravie, budovali 

imunitu, pestovali si vzťah k prírode, jej ochrane, lásku k vlasti, byť hrdý na svoju vlasť, jej 

dávnu históriu. 

Hrnčiarik – navštevovali žiaci 2. a 3. ročníka, deti sa učili rôzne pohybové hry so spevom, 

venovali sa nácviku pásma o jari, o Mikulášovi, o zime, pásma ku Dňu matiek. Vystúpili 

s pásmami v Domove seniorov v Hrnčiarovciach n/P. 

Tvorivé dielne – navštevovali žiaci 1.- 4. ročníka, krúžok dával možnosť na rozvíjanie 

osobnosti žiaka pri rôznych tvorivých činnostiach, aktivity tvorivých dielní boli zamerané na 

rozvíjanie umeleckého cítenia detí prostredníctvom priestorovej a plošnej tvorby ako 

modelovanie, plastiky z papiera, plastické práce z rôznych materiálov, maľby, kresby, koláže.   

Pohybom ku zdraviu – navštevovali žiaci 2. stupňa. Žiaci sa zúčastňovali turistických akcií. 

Cieľom bolo poznávanie krás Slovenska, podpora zdravia a význam pohybu pre zdravie. 

Šport a turistika – navštevovali žiaci 2. stupňa. Žiaci sa zúčastňovali turistických akcií. 

Cieľom bolo poznávanie krás Slovenska, podpora zdravia a význam pohybu pre zdravie. 

 

 



 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Tvorivé dielne  15 Mgr. Ľubica Súkenníková 

Vševedko  19 Mgr. Irena Ondrejičková 

Turistický krúžok 23 Mgr. Milota Vincová 

Hrnčiarik  19 Mgr. Milota Vincová 

Umelecká činnosť 22 Mgr. Patrik Varga 

Vybíjaná  26 Mgr. Lucia Porubská 

Matematika 14 Mgr. Veronika Kováčová 

Pohybom ku zdraviu  15 Mgr. Michal Páleník 

Šport a turistika  15 Mgr. Mária Nagyová 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a 

rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Naším cieľom je umožniť vysokú mieru účasti rodičov a miestnej komunity na správe školy.  

Pedagogickí pracovníci riešili spoločne s rodičmi otázky týkajúce sa prípravy žiakov na 

vyučovanie a využívanie voľného času. 

Na 1. stretnutí RZ oboznámili triedni učitelia rodičov s vnútorným poriadkom školy, s 

Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. K vnútornému poriadku školy 

sa rodičia mali možnosť vyjadriť, rodičia zobrali na vedomie organizáciu vyučovania na našej 

škole, činnosť záujmových útvarov, organizáciu činnosti školského klubu detí na 1. stupni. 

Počas školského roka sa uskutočnili 4 triedne schôdzky rodičov a jedno konzultačné stretnutie 

s triednymi učiteľmi. 

V školskom roku 2015/2016 sme organizovali kultúrno-spoločenské a športové podujatia, 

ktoré majú bohatú tradíciu a tešia sa záujmu žiakov a rodičov. 

Rodičia a pedagogickí pracovníci sa podieľali na príprave akcií v škole: 

- sviatok sv. Mikuláša, 

- Deň matiek, 

 - Deň detí  

- slávnostný začiatok a slávnostné ukončenie školského roka. 

 

Vďaka dobrej spolupráci s Radou rodičov sa nám podarilo riešiť niektoré problémy školy: 



- finančný príspevok na LVVK, 

- finančný príspevok na Školu v prírode, 

- odmeny reprezentantom školy v rôznych súťažiach, 

- zakúpenie pomôcok do kabinetných zbierok, 

- knižné odmeny víťazom školského kola súťaže Hollého pamätník, 

- zakúpenie vecných odmien žiakom na konci školského roka ako odmeny za vzorný prospech 

a správanie, 

- darčeky pre deti na MDD a sv. Mikuláša. 

Vedenie školy kladne hodnotí spoluprácu s Radou rodičov. 

 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a 

ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a 

vzdelávaní v školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Škola spolupracuje so zriaďovateľom obcou Hrnčiarovce nad Parnou a snaží sa riešiť najmä 

materiálno-technické zabezpečenie.  

Kladne hodnotíme spoluprácu so starostom obce Ing. Jaroslavom Kráľovičom a poslancami 

obecného zastupiteľstva, ktorí sa zaujímajú o problémy školy, snažia sa škole pomáhať pri 

materiálnom zabezpečení výchovno-vyučovacieho procesu, pri riešení mimoriadnych 

havárijných situácií. 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Lýdia Hrušovská 

V Hrnčiarovciach nad Parnou, 20. augusta 2016 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24.08.2016 

 


