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Úvod 

Predložená správa zhodnocuje prácu celého kolektívu základnej a materskej 
školy, ale aj partnerskú spoluprácu zriaďovateľa, rodičovskej rady a nadácie 
Občianske združenie za uplynulý školský rok. 
Nástupom nového riaditeľa do funkcie, škola prešla zásadnými personálnymi, 
inovačnými a marketingovými zmenami. Revidoval sa vzdelávací servis 
a vnútorná organizácia školy. V súlade s rozhodnutiami obecného úradu  
zamestnanci školy pracovali na koncepčných rozvojových zámeroch. 
Cieľom  opatrení, ktoré škola prijala, bolo systémovo pokračovať  vo 
viaczdrojovom financovaní  výchovno-vzdelávacích projektov a akcií, ako aj v 
zabezpečovaní opráv a modernizácie MTZ školy. 
Napriek nedostatočnej kapacite ZŠ /o dva roky bude požiadavka otvoriť dve 
triedy v 1. aj v 2.ročníku/sa škola v Chorvátskom Grobe snaží  zvládnuť 
výchovu a vzdelávanie detí v obci. 
 
 
 

1. Identifikačné údaje a poradné orgány školy 

 

Názov školy Základná škola s materskou školou 
Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob 

Adresa školy Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob 
Telefón +421 x 4599 6410 
E-mail riaditel@skolachorvatskygrob.sk 

WWW stránka http://zschgrob.edupage.org/ 

Zriaďovateľ Obec Chorvátsky Grob 
Nám. J. Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob 

Grémium :  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci 
Riaditeľ školy  PaedDr. Gerald Svoboda 
Štatutárny zást.riaditeľaZŠ  PaedDr. Ľudmila Košťáliková 
Zástupca riaditeľa  MŠ  Mgr. Oľga Kabátová 
Vedúca školskej jedálne  Jitka Hamzová 
Vedúca alok. MŠ Č. Voda  Henrieta Vojtušová 
Vedúca školského klubu  Zuzana Javorková 
Ekonóm školy Katarína Madaraszová 
Prevádzka školy /školník Dušan Barkol 
Pedagogická rada Pedagogickí zamestnanci školy 
Metodické združenie ZŠ  Mgr. Mária Svobodová 
Metodické združenie MŠ  Mgr. Andrea Bihalová 
Výchovný poradca  Mgr. Mária Svobodová 
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TAB. Členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ

Zloženie RŠ    Meno 

Predseda PaedDr. K. 
Blaščáková 

Pedagogickí 
zamestnanci školy A. Bihalová 

Zamestnanci školy J. Hamzová 
Zástupcovia rodičov Ing. M. Kviečinský 
  JUDr.V. Vydrová 

 Rodičia ZŠ Mgr. Z. Hržičová 
Rodičia MŠ Č.Voda Mgr. M. Fuknová 
Zástupca 
zriaďovateľa 

Ing. D. 
Michalková 

   Mgr. P. Matula 
  Ing. J. Granec 

  PaedDr. E.  
Mlynárčiková 

 

 

 

2. Štatistické údaje o škole 
 

 Počet  zamestnancov:  
 

 Počet pedagogických a  nepedagogických zamestnancov/stav k 30.6.2012 
 
Zamestnanci 
 

ZŠ ŠKD MŠ 
Grob 

MŠ 
Č.V. 

Kuchyňa Spolu 

Pedagógovia 
 

7 3 11 5 - 26 

Nepedago- 
gickí zam. 

3 - 1 1 5 10 

Zamest. na 
dohodu 

3 1 2 - 1 7 

Spolu 13 4 14 6 6 43 
 
 
 

 

Rada školy  PaedDr. Katarína Blaščáková 
Rodičovské združ. ZŠ Mgr. Zdena Hržičová, JUDr. V. Vydrová/nadácia 
Rodičovské združ. MŠ Eva Jantošovičová 
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TAB. Pedagogickí zamestnanci v šk. roku  2011/2012 

Pedagóg ZŠ Funkcia Triednictvo Ďalšie úlohy 
a kompetencie 

PaedDr. Gerald  Svoboda Riaditeľ ZŠ s MŠ   
PaedDr. Ľudmila 
Košťáliková Zástupkyňa IV.A   

PaedDr. Katarína 
Blaščáková Učiteľka III.A špeciálny pedagóg 

Mgr.Zdena Hržičová Učiteľka     
Zuzana Javorková Vychovávateľka   vedúca ŠKD 
Helena Križanová Učiteľka I.A   
Mgr. Ivana Maršálková Učiteľka   vedúca PK 
Mgr. Dana Miklošíková Vychovávateľka     
Mgr. Jana Pavúková Vychovávateľka V.A   
Mgr.Katarína Lučivňáková Vychovávateľka   
Mgr. Veronika Sameková Učiteľka     
Ing. Beáta Smolíková Učiteľka     

Mgr. Mária Svobodová Učiteľka II.A vedúca MZ, 
výchovný  poradca 

Pedagóg MŠ  Funkcia Triednictvo Ďalšie úlohy 
a kompetencie 

Mgr. Oľga Kabátová zástupkyňa  MŠ  
vedenie 
adaptačného 
vzdelávania 

Jaromíra Jajcayová Učiteľka 4.tr.  
Andrea Bihalová Učiteľka 5.tr. vedúca MZ 

Mgr. Helena Biháriová Učiteľka  Nekvalifikovaná, vzdel. 
dokončiť do mája 2013 

Marcela Baginová Učiteľka 3.tr Nekvalifikovaná, vzdel. 
dokončiť do mája 2013 

Mgr. Alžbeta Adamová Učiteľka   
Tatiana Kocková Učiteľka 2.tr.  
Veronika Prešinská Učiteľka   
Mgr. Denisa Pikulíková Učiteľka 1.tr.  

Bc. Marcela Nagyová Učiteľka  Nekvalifikovaná, vzdel. 
dokončiť do mája 2014 

Mgr. Henrieta Vojtušová vedúca v alokov. 
MŠ 3.tr. Nekvalifikovaná, vzdel. 

dokončiť do mája 2014 
Daniela Mihalovičová Učiteľka 2.tr.  
Bc. Zuzana Gloneková Učiteľka   
Margita Méčešová Učiteľka 1.tr.  

Mgr. Alžbeta Polónyová Učiteľka  Nekvalifikovaná, vzdel. 
dokončiť do mája 2014 
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Poznámka:  v ZŠ boli všetci kvalifikovaní, v MŠ bolo 5 učiteliek nekvalifikovaných 

 

TAB. Nepedagogickí  zamestnanci v šk.roku 2011/2012 

Školník D. Barkol 
Upratovačka ZŠ D. Sládečková 
Upratovačky MŠ M. KocákováI. Štefeková 
Upratovačky Č.V. I. Švíková 
Vedúca ŠJ J. Hamzová 
Ekonómka K. Madáraszová /ZŠ/, V. 

Madaraszová /MŠ/ dohoda 
Kuchárky  J. Vlášková J. Samuelová  

S. Galovičová, P.Sedláková/dohoda                    
M. Klačková  /MŠ Č.V. 

BOZP a PO R. Révesz/dohoda 
Správca IKT M. Hrivňák /dohoda  

 
 
 

 Vzdelávanie zamestnancov: 
 

TAB. Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a MŠ 

Typ vzdelávania Pedagóg Termín od-do Poskytovateľ 

Funkčné G. Svoboda.   Od januára 2012 zaraď. 
do septembra 2012 

 MPC 
 

Funkčné inovačné Ľ. Košťáliková Od mája 2012 MPC 

Adaptačné D. Pikulíková 
V. Prešinská 

Od sept. do okt.2012 
Od sept.2011  Škola 

Aktualizačné K. Blaščáková /REG Do júla 2012 MPC 
/kontinuálne/ M. Svobodová /REG Do júla 2012 MPC 
  H. Križanová /REG Do júla 2012 MPC 

  Z. Javorková / BALTIK 
D. Pikulíková/Obsah.reforma 

Do júna 2012 
Do apríla 2012 MPC 

Špecializačné Ľ. Košťáliková 
H. Biháriová 

 Od januára 2012 
Od sept.2011  

UK Bratislava 
PaKA Modra 

Kvalifikačné Ľ. Košťáliková Od 23.2.2010  UK Bratislava 

Doplňujúce VŠ Z. Gloneková 
M. Baginová 

Do júna 2012 
Od sept.2011 UK Bratislava 

BOZP a PO Všetci zamestnanci školy V septembri 2011 Bezpeč. 
technik 
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 Počet  žiakov ZŠ a MŠ : 
 

TAB.  Počet žiakov ZŠ a detí MŠ v šk. roku 2010/2011 a v šk. roku 2011/2012  

 

Z Š   
Ch. Grob 
Ročníky 

Stav k 15.9. 2010 Stav k 15.9.2011 

Počet  
Tried 

Z toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
 v 

špec. 
tried. 

Z 
toho 
integ. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet 
tried 

Z toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
v 

špec. 
tried. 

Z toho 
integ. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1. 1  21   1 23 1  21   1 24 

2. 1  14     1  21   1  

3 1  8     1  12 1   22 

4. 1  10  1 1 20 1  8   1 8 

5. 0       1  10     

Spolu 4  53   2 43 5  72 1  3 54 

 

 

MŠ 
Ch. Grob 
 

Stav k 15. 9. 2010 Stav k 15.9.2011 

Počet  
tried 

Z toho  
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
 v špec. 

tried. 
Z toho 
integ. 

Počet  
tried 

Z toho  
špec.  
tried. 

Počet  
žiakov 

Z toho  
v špec.  
tried. 

Z toho 
integ. 

3- ročné 0  14     23   

4- ročné 2  45   2  36   

5- ročné 1  35   1  42   

6- ročné 2  24   2  10   

Spolu       118         111    

Alokované pracovisko  Pezinská 

2-3-ročné 
 1  12   1  14   

4- ročné 1  16   1  10   
 

5- ročné 1  20   1  16   

6- ročné        5   

Spolu   48     45   

SPOLU       166         156   
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 Počet  zapísaných  žiakov  do 1. ročníka ZŠ a detí do MŠ v šk. r. 
2011/2012  

 

TAB. Počet zapísaných a zaradených žiakov do 1. ročníka ZŠ  

POČET 
ZAPÍSANÝCH 

ŽIAKOV 
Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

POČET   

zaradených do 2 tried 

SPOLU 
CH 

počet 

   D 

počet 

ODKLADY 

počet  

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

počet  

 

SPOLU 

41 27 14 10 0 30 a 1nenastúpil 

Poznámka:  V tomto roku sa zapísalo viac  detí, preto v septembri otvárame dve triedy 
1.ročníka. Pozitívne je, že všetky detí absolvovali predškolskú výchovy v MŠ a vo 
všeobecnosti dosahovali dobré schopnosti.  

 
TAB.  Počet detí zapísaných a prijatých do materskej školy 
 
Počet zapísaných detí do MŠ 146 
Počet prijatých do MŠ  108  
Počet neprijatých do MŠ 15 a 23 do 3 rokov  
Poznámka: prijaté dieťa/neprijaté dieťa sa postupovalo v zmysle VZN č.1/2012 obce. 
 

 

 Počet  prijatých žiakov do 8-ročných gymnázií a 5.-6. ročníkov 
spádových ZŠ: 
 

TAB. Početžiakovprijatých do 8-ročných gymnázií a 5.-6.ročníkov spád. ZŠ 

Celkový počet rozmiestňovaných žiakov 17 

Prijatých do 8-ročných gymnázií 1 

Rozmiestnených do 5. a 6. ročníka ZŠ  16 

Poznámka: Z priestorových dôvodov ZŠ je neplnoorganizovaná. Spoluprácou s rodičmi  
sme usmerňovali rozmiestňovanie žiakov 1.stupňa  do 5. a 6. ročníkov spádových ZŠ vo 
Vajnoroch a iných okolitých ZŠ,  talentovaných na  štúdium osemročných gymnázií. 
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3. Výsledky  výchovno-vzdelávacej  činnosti  školy  
 
 

 Hodnotenie, klasifikácia  a  dochádzka žiakov: 
 

TAB. Hodnotenie a klasifikácia žiakov v šk. roku  2011/2012 
 

Ročník Trieda Priemerný prospech z povinných predmetov podľa tried 
SJL AJ M DRV. VLA PRI INV 

 
1. I.A 1,04 1,0 1,04 1,0 - 1,0 1,O 

2. 
 

II.A 1,33 1,19 1,14 1,0 1,0 1,0 1,0 
        

3. III.A 1,27 1,36 1,45 1,0 1,18 1,09 1.0 
        

4. IV.A 1,38 1,63 1,25 - 1,25 1,38 1,0 
        

5. 
   V.A 2,11 1,89 2,0 - - - 1,11 

Ø  jednot. 
predmetov  1,426 1,414 1,376 1,0 1,143 1,118 1,022 
 

TAB. Hodnotenie správania žiakov v šk. roku  2011/2012 

Spolu 
57žiak 

Pochvala RŠ 
s diplomom 
a knihou = 8 žiakov 

Pochvala RŠ 
s diplomom 
24 žiakov 

Pochvala TU 
s diplomom 
 25 žiakov 

1.A                   -                3 15 
2.A 1               12  5 
3.A 2                4 5 
4.A                  2                4       - 
5.A                  3                1 - 
Poznámka:  Dvaja žiaci 5. ročníka  mali na konci školského roka udelené  pokarhanie 
riaditeľom  školy, napomenutie TU = 0 žiakov, pokarhanie TU= 0 žiakov.  

TAB.  Dochádzka žiakov v šk. roku 2011/2012 

TRIEDA ZŠ 
 

Vymeškané 
hodiny 
 

Ospravedlnené Neospravedlnené 

1.A 905 905 0 
2.A 1 208 1 208 0 
3.A 983 983 0 
4.A 600 600 0 
5.A 728 726 2 
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TAB:  Počet žiakov zaradených do etickej a náboženskej výchovy 

Trieda ZŠ     Etická výchova  Náboženská výchova Katolícke/evanjelické 
1.- 4.ročník 13 50 47/3 
5. ročník 1 8 8/0 
Spolu 14 58 55/3 
 

 

 Absolvované  projekty a aktivity školy: 
 

TAB. Dlhodobo realizované celonárodné projekty  v ZŠ 

Názov projektu Termín začatie 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

eSlovakia 2003 Priebežne Internet-24hod. 
zadarmo 

Recyklohry 2010 Priebežne Zber použitých 
elektrospotrebičov  

Zdravá škola 2007 Priebežne Zdravý životný štýl  

Zbieram baterky 2010 Priebežne Ekologické aktivity 
na ochranu živ. 
prostredia 

UNICEF 2011 Priebežne Zbierka na stavbu 
studne a vodu 

Modrá škola 2009 Priebežne Ekologické aktivity 
na ochranu pitnej 
vody 
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TAB. Dlhodobo realizované celonárodné  projekty v MŠ 

Názov projektu Termín začatie 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

DENTALALARM   10/11                                                                           10/11 Rozšírenie poznat.  
o dentálnej hygiene                                                                                                            

Enviroprojekt- 
„Ekokone“,živé 
zvieratká                                                  

01/12                                  06/12 

 

Pozitívnyvzťah 
k živej prírode 
živočíchom                               

Ekoprojekt - 
DAPHNE                                                                                     

02/12                                03/12                                Utváranie environm. 
Povedomie ochrany 
životného prostredia                                   

„Vitanáčik-
Naturáčik“                                                                                    

04/12                                05/12                                Získanie 
kompetencií 
vperceptuálno-
motoric. kognit. 
a sociálno-emoc. 
oblasti; predmety – 
zeleninado hracieho 
kútika detí                                                                  

„Program školské 
ovocie 2011/2012“                                             

 

11/11                               04/12                             0,1 dcl čistej 
jablčnej šťavy na 
týždeň a dieťa 

„Veselé zúbky“                                                                                               03/12                                05/12                              Praktické 
skúseností v oblasti 
dentálnej hygieny; 
darčekové 
predmety 
a prostriedky 
k dentálnej hygiene 
detí 4. a 5. tried 

„Revitalizácia 
materských škôl 
2012“ (podaný na 
MŠ SR) 

03/12 12/12 Získanie finančných 
prostriedkov na 
revitalizáciu detskej, 
odbornej knižnice 
a telovýchovného 
náčinia vo 
výške3 293 € 
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„Objasňuj, objavuj 
a hraj sa“ (2%) 

 

11/11 01/12 Doplnenie 
telovýchovného 
náčinia a učebných 
pomôcok1759, 99 € 

 

 

TAB. Aktivity ZŠ v šk. roku 2011/2012 

Dátum Názov Pre koho 
(účastníci) 

Organizuje 
(zodpovednosť) 

9.9.2011 Chorvátska dni - kultúrny 
program  

obyvatelia 
Chorvátskeho 
Grobu 

P. Svobodová,  
P. Blaščáková 

12.10.2011 Imatrikulácia prvákov žiaci a rodičia 1. 
ročníka 

p. Križanová, p. 
Svobodová, P. 
Blaščáková 

13. 10.2011 Projektový deň jablka všetci žiaci všetci vyučujúci 

16. 10.2011 Slávn. posedenie - kult. 
program 

seniori z Ch. 
Grobu 

p. Svobodová, p. 
Blaščáková 

19.10.2011 Preventívne aktivity s 
CPPaP v Senci žiaci 2.a 3. ročníka ZRŠ, TU 2. a 3,. roč. 

20.10.2011 Slávnostné otvorenie dopr. 
ihriska všetci žiaci ZRŠ 

24.10.2011 Preventívne aktivity s 
CPPaP v Senci žiaci 5. ročníka ZRŠ, TU 5. roč. 

26.10.2011 Preventívne aktivity CPPaP. 
v Senci žiaci 4. ročníka ZRŠ, TU 4. roč. 

27.-
28.10.2011 Noc plná strašidiel všetci žiaci všetci vyučujúci 

7.-11. 11. 
2011 Týždeň zdravej výživy  všetci žiaci všetci vyučujúci 

28.11.2011 Divadlo – Jack a fazuľa všetci žiaci ZRŠ 

30.11.2011 Projektový deň. 
Spoznávame Slovensko všetci žiaci všetci vyučujúci 

6.12.2011 Mikuláš  všetci žiaci Vychovávateľky v ŠKD 

15.12.2011 Vianočné tvorivé dielne rodičia a žiaci 
školy všetci vyučujúci 

21.12.2011 Vianočná akadémia rodičia, žiaci 
p. Svobodová, p. 
Blaščáková, ostatní 
učitelia 

22.12.2011 Výchovný koncert všetci žiaci všetci vyučujúci 
9.1.2012 Týždeň otvorených dverí predškoláci p.  Z. Javorková 
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20.1. 2012 Deň otvorených dverí rodičia všetci vyučujúci 
16.-
20.1.2012 

Príprava darčekov pre 
budúcich prvákov všetci žiaci učitelia VYV a 

vychovávatelia v ŠKD 
15.2. 2012 Fašiangový karneval všetci žiaci všetci vyučujúci 

28.2.2012 Planetárium v Hlohovci žiaci  2.-5. ročníka p. Blaščáková, 
 p. Svobodová 

29.2-
6.3.2012 Korčuliarsky  kurz žiaci 1. až 5. 

ročníka 
p. Košťáliková, 
 p. Z. Javorková 

11.3.2012 Hviezdoslavov Kubín víťazi triednych kôl 
P. Križanová, 
Blaščáková, 
Svobodová 

23.3. 2012 
Dopoludnie s knihou , 
beseda o obľúbenej knihe 
herečky p. Z. Vačkovej 

Všetci žiaci  ZRŠ 

23.3.2012 Projektový deň  „ Moja 
kniha“ Všetci žiaci všetci vyučujúci 

31.3.2012 Veľkonočné zvyky a tradície 
v OC Monar 

Kultúrny program 
vybraných žiakov M. Svobodová 

2.4.2012 
13.4.2012 Plavecký výcvik žiaci 1. a 2.ročníka p. Košťáliková 

p. Javorková 

16.4.2012 Slávik Slovenska 
Víťazi triednych 
kôl  
v speve 

p. K. Blaščáková 

16.-
20.4.2012 Zber papiera Všetci žiaci 

a rodičia školy všetci vyučujúci, ZRŠ 

20.4.2012 Deň Zeme - projektový deň všetci žiaci p. Javorková, všetci 
vyučujúci 

6.5.2012 Deň matiek- kult. program mamičky a babičky 
žiakov školy 

ZRŠ, p. Svobodová, p. 
Blaščáková 

7. - 11.5. 
2012 ŠVP Krahule prihlásení žiaci p. Javorková 

16.5.2012 Divadlo – Princezná so 
zlatou hviezdou na čele všetci žiaci ZRŠ 

31.5.2012 Predstavenie práce 
potápačov, polície a hasičov všetci žiaci 

 
všetci vyučujúci 
 

1.6. 2012 Deň detí- zábavné 
popoludnie všetci žiaci 

 
všetci vyučujúci 
 

18.6.2012 Exkurzia do slovenskej 
televízie 

 
Žiaci 4.A a 5. A 
triedy 
 

D. Miklošíková,  
Ľ. Košťáliková 

26.6.2012 Výlet do Podolia- prehliadka 
miniatúr Slovenska Žiaci 3.A K. Blaščáková 

28. 6.2012 Celodenný výlet do všetci žiaci školy všetci vyučujúci 
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Bratislavy na Železnú 
studienku 

29.6.2012 Slávnostné ukončenie šk. 
roka, rozlúčka so žiakmi všetci žiaci školy všetci vyučujúci 

 

 

 

TAB. Aktivity  MŠ v šk. roku 2011/2012 

Dátum Názov Pre koho (účastníci) 
09/11 BD- „Ako sa psíček nechcel umývať“ všetky deti MŠ 
09/11 výstava významných budov - „Chorvátsky 

Grob“ (kartónové domy) 
deti, žiaci ZŠ s MŠ, 
rodičia, verejnosť 

10/11 výstava „Príroda okolo nás“ deti, žiaci ZŠ s MŠ, 
rodičia, verejnosť 

10/11 zhotovenie terária 4., 5.tr. 
10/11 exkurzia v lekárni 3., 4., 5.tr. 
17.10.-
21.10.11 

plavecký výcvik, Hotel Zátoka v Senci 4., 5.tr. 

10/11 projekt – Dentalalarm všetky deti MŠ 
12/11 „Mikuláš v MŠ“ všetky deti MŠ 
12/11 „Sobík Tomík“ všetky deti MŠ 
12/11 triedna besiedka pri stromčeku všetky deti MŠ 
01/12 školský enviroprojekt - „Zimné hry na 

snehu a so snehom“ 
všetky deti MŠ 

02/12 školský ekoprojekt - výstava predmetov  
z odpadového materiálu 

všetky deti MŠ 

02/12 ekoprojekt DAPHNE- „Recyklácia papiera“ všetky deti MŠ 
29.02.– 
06.03.12 

korčuľovanie; Avion, Bratislava 4.,5.tr. 

03/12 enviroprojekt, „Ekokone“, živé zvieratká - 
„Poľné zvieratká“ 

všetky deti MŠ 

03/12 exkurzia na železničnej stanici, návšteva 
knižnice spojená s hádzaním Moreny do 
Čiernej vody v Bernolákove 

4.,5.tr. 
všetky deti MŠ 

03/12 triedne výstavy najobľúbenejších kníh 
jednotlivých detí, zhotovenie vlastnej knihy 

všetky deti MŠ 

03/12 BBD v BA- „Tri zlaté vlasy deda Vševeda“ všetky deti MŠ 
04/12 exkurzia - Dopravné múzeum v BA 3.,4.,5.tr. 
16.04.-
20.04.12 

plavecký výcvik, Hotel Zátoka v Senci 4.,5.tr. 

03/12 ekoprojekt DAPHNE- „Kolobeh vody v 
prírode“ 

všetky deti MŠ 

05/12 enviroprojekt- „Ekokone“, živé zvieratká - 
„Vodné zvieratká“ 

všetky deti MŠ 

05/12 BD- „Žabí princ“ všetky deti MŠ 
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05/12 sadenie rajčín v školskej záhradke  
05/12 predstavenie práce potápačov (poriečna 

polícia) a hasičov 
všetky deti MŠ 

03.06-
08.06.12 

ŠvP, Krahule 4.,5.tr. 

06/12 turistická vychádzka („Hľadanie pokladu“, 
futbalové ihrisko) 

všetky deti MŠ 

06/12 enviroprojekt - „Ekokone“,  živé zvieratká - 
„Vozenie sa na koníkoch“ 

všetky deti MŠ 

06/12 divadlo v MŠ -„Víla na celý rok“ všetky deti MŠ 
06/12 rozlúčka predškolákov s materskou školou 4.,5.tr.; žiaci; OÚ 
06/12 výlet na Včelársku paseku , Kráľová pri 

Senci 
všetky deti MŠ 

 

Materská škola na Pezinskej 9: 

Dátum Názov Pre koho (účastníci) 
10/11 „Šašaráda“ všetky deti MŠ 
17.10.-
21.10.11 

plavecký výcvik, Hotel Zátoka v Senci 3.tr. 

11/11 divadlo, „Malé upratovanie“ všetky deti MŠ 
12/11 Mikuláš v MŠ“ všetky deti MŠ 
12/11 „Vianočná besiedka“ všetky deti MŠ, rodičia 
01/12 školský enviroprojekt - „Zimné hry na 

snehu a so snehom“ 
všetky deti MŠ 

02/12 školský ekoprojekt - výstava predmetov  
z odpadového materiálu 

všetky deti MŠ, rodičia 

02/12 ekoprojekt DAPHNE- „Recyklácia papiera“ všetky deti MŠ 
02/12 „Karneval v MŠ“ všetky deti MŠ 
03/12 divadlo, „Muzikanti“ všetky deti MŠ 
03/12 „Kúzelné divadlo“ všetky deti MŠ 
03/12 návšteva knižnice  (OC Monar) 2.,3.tr. 
03/12 BBD v BA- „Tri zlaté vlasy deda Vševeda“ 3.tr. 
16.04.-
20.04.12 

plavecký výcvik, Hotel Zátoka v Senci 3.tr. 

03/12 ekoprojekt DAPHNE- „Kolobeh vody v 
prírode“ 

všetky deti MŠ 

05/12 divadlo, „Slncový kôň“ všetky deti MŠ 
05/11 divadlo, „Snehulienka“ všetky deti MŠ 
05/12 divadlo, „Včielka mája“ všetky deti MŠ 
05/12 exkurzia v hvezdárni, Hurbanovo 3.tr. 
05/12 predstavenie práce potápačov (poriečna 

polícia) a hasičov; ZŠ s MŠ, Chorvátsky 
Grob 

2.,3.tr. 

06/12 výlet do Ivanky pri Dunaji všetky deti MŠ 
06/12 rozlúčka predškolákov s materskou školou 3.tr., deti MŠ, rodičia 
Poznámka:  Školské projekty sa realizovali  v spolupráci s rodinou a inštitúciami. 
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 Účasť a umiestnenie žiakov ZŠ v predmetových olympiádach 
a súťažiach : 
 

TAB. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 2011/2012 
 

Názov  
súťaže, olympiády 

Umiestnenie                                                                                                                                            
dosiahnuté výsledky 

okresné 
kolo 

krajské 
 kolo 

celoslov. 
kolo 

Geografická 
olympiáda 

2 riešitelia   

Matemat. olympiáda 
Pytagoriáda 

3 úspešní 
riešitelia   

  

Matematický  
Klokan 

2 úspešní 
riešitelia  

  

Hviezdoslavov 
Kubín 

2 žiaci   

Slávik   
Slovenska 

1x1.miesto 
1x2.miesto 
1x účasť 

  

Poznámka: Matematická olympiáda a Pytagoriáda nie sú pre 1. stupeň ZŠ postupové 
súťaže, koná sa vždy iba okresné kolo. 
 
 
 
 
 
4. Úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti školy a odporúčania pre 

budúci školský rok  
 

Profilácia školského vzdelávacie programu bola určená: 

1. Výchovno-vzdelávacími úlohamištátneho vzdelávacieho programu pre 
predprimárne /ISCED 0/ a primárne vzdelávanie /ISCED 1/ a ISCED 2 pre 
žiakov 5. ročníka, 

2. Rozsahom dotácie voliteľných hodín a delením  tried vybratých predmetov, 
3. Rozsahom a zameraním záujmovej činnosti školy v ŠKD a krúžkoch. 
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TAB.  Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2011/12 
    
I. stupeň ZŠ       II. stupeň ZŠ  a MŠ 
 

Ročník Trieda Uplatňované učebné 
plány 

1. 1.A ISCED 1 
2. 
 2.A ISCED 1 

3. 3.A ISCED 1 
4. 4.A ISCED 1 

 
 
 
 
 
Plnenie školského vzdelávacieho programu v ZŠ : 

Metodické združenie a pedagogická rada školy na aprílovom rokovaní zhodnotila 
plnenie učebných plánov a TVVP školského vzdelávacieho 
programu.Konštatovalanedostatky a požiadavku, v budúcom šk. roku nevyhnutne 
revidovať ŠkVP a upraviť rámcový učebný plán. Najvýraznejšie nedostatky boli: 

 Rozdelenie hodín v ročníkoch a dotovanie 20 voliteľných hodín nerešpektovalo 
niektoré pedagogické zásady primeranosti a postupnosti. 

 Zvládanie plnenia štandardov učebných osnov a  tematicko-vzdelávacích plánov / 
ISCED určuje obsah TVVP/ bolo sťažované nedostatočnou prácou niektorých 
učiteľov a nevyhovujúcim prerozdelením  voliteľných hodín. 

 Prioritou bola výučba ANJ  a INF už od 1.ročníka s neprimeraným rozložením 
hodín v ročníkoch. Učiteľka ANJnapriek usmerňovaniu, forsírovala gramatiku 
a mentorovanie.   

 V 3. ročníku chýbala 1hodina SLJ pričom boli až štyri hodiny ANJ . Negatívnou 
skúsenosťou je, že žiaci  nechápali  učivo ANJ  bez zvládnutia  gramatiky SLJ . 

 Nakoľko v ŠVP sa v 4.ročníku pridal rozsah učiva VLA ,1 hodina VLA  bola na 
zvládnutie učiva nedostačujúca. 

 Na hodinách dramatická výchova žiaci mentorovali básne a pesničky, ale 
nezískavali  poznatky  z histórie a tradícií regiónu, čo sa dádosiahnuť  výučbou 
regionálnej výchovy. 

 Nevýraznú profiláciu nášho ŠkVP charakterizovala  nielen nedomyslená dotácia 
hodín, ale aj  rozdelenie hodín a dní  záujmovej činnosti v školskom klube 
a krúžkoch – koncentrované len na štvrtok s nedostatočným personálnym   
zabezpečením. 

 

Ročník Trieda Uplatňované učebné 
plány 

5. 
5.A ISCED 2 

  
  

MŠ 3-6 
roční 

ISCED 0    
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Odporúčania:  

 Prioritou naďalej zostane výučba ANJ  a INF už od 1.ročníka, doplnená hravou 
konverzáciou ANJ s primerane rozloženými hodinami v ročníkoch. Vyvarovať sa  
forsírovaniu  gramatiky a mentorovaniu.   

 V 3. ročníku pridávame 1 hodinu SLJ, ANJ namiesto 4 hodín bude mať 3 
hodiny  a  pre talentovaných 1 hodinu konverzácie. Žiaci zvládnutím  gramatiky 
SLJ ľahšie pochopia  gramatiku cudzieho jazyka. 

 Výučbu ANJ v 2.až 3. ročníku budeme realizovať v delených skupinách do 12 
žiakov. Pre 3. a 4. ročník rozširujeme hodiny ANJ o hodinu konverzácie. 

 Nakoľko v ŠVP sa v 4.ročníku pridal rozsah učiva VLA , pridáme  v tomto ročníku 
1 hodinu. 

 Dramatickú výchovu nahradíme predmetom regionálna výchova. Žiaci získajú 
poznatky a zručnosti z histórie a tradícií regiónu, ale aj  dramatickej výchovy -  
povesti, rozprávky a ľudová slovesnosť. 

 Rozhodný krok bolo potrebné urobiťv personálnom a organizačnom  
zabezpečení – rozlúčili sme sa s učiteľkami, ktoré nespĺňali požiadavky.  
Prijali sme dve skúsené učiteľky ZŠ, ktoré budú garantovať úroveň vzdelávania 
1.ročníka a hlavne kvalitu  výučby  anglického jazyka a informatiky.Tri učiteľky 
absolvovali kontinuálne vzdelávanie z regionálnej výchovy. 
 
 

 Plnenie  školského vzdelávacieho  programu v MŠ: 
 

Metodické združenie MŠ konštatovalo primerané plnenia úloh školského 
vzdelávacieho programu MŠ. Dosiahnuté boli požadované úrovne výkonových 
štandardov detí v oblastiach: 

 Percepčno – motorickej  
 Kognitívnu a sociálno- emocionálnej 
 Pripravenosť dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
 Základy pre úspešné začlenenie dieťaťa do života 
 Rešpektovanie jedinečnosti každého dieťaťa,zásady aktívneho učenia 

a začlenenie sa do kolektívu detí.   

Edukačná práca sa zameriavala na: 

 Vzdelávaciu oblasť: hravou formou učiť deti anglický jazyk  
 Environmentálnu výchovu: formovať citový, humánny a morálny vzťah 

k ochrane a  tvorbe životného prostredia nielen u detí, ale cez nich aj 
u rodičov. 
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 Budovanie základov zdravého životného štýlu: utváranie pozitívneho vzťahu 
k svojmu zdraviu a zdraviu iných a k posilneniu duchovného a duševného 
zdravia 

 Pestré športové aktivity : súčasťou školy je  trávnatý areál, multifunkčné ihrisko 
a malá telocvičňa  

 Netradičné formy spolupráce s rodinou: zapojiť rodičov do diania materskej 
školy priamou účasťou do výchovno–vzdelávacej činnosti  

Prípravu 5 – 6 ročných detí na vstup do základnej školy sme zamerali na: 

Spoluprácu MŠ so ZŠ, na prehlbovanie  vzťahov detí a rozvíjanie ich charakterových 
vlastností, ktoré sa vyžadujú pri vstupe do ZŠ. Venovali sme pozornosť podnetom, 
ktoré pripravia dieťa na zvýšené nároky ZŠ, na jeho disciplinovanosť, samostatnosť 
v činnostiach, ktoré umožňujú  bezkonfliktnú adaptáciu. 

 Učiteľky MŠ, ktoré v minulom školskom roku pôsobili v triedach „predškolákov“ 
navštívili 1. triedu ZŠ, aby zistili mieru a úroveň adaptácie žiakov, 

 Učiteľky MŠ, vyučujúce v triedach „predškolákov“ sa zúčastnili zápisu detí do 
1. ročníka ZŠ  

 Učiteľka 1. ročníka ZŠ uskutočnili zábavnou formou vyučovaciu hodinu, na 
ktorej sa zúčastnia aj „predškoláci“ 

 Učiteľky MŠ v rámci grafomotorických cvičení  dôsledne dbali na správne 
uchopenie ceruzky a na logopedické schopností. 

 
 

 Plnenie výchovného programu  školského klubu  detí  /ŠKD/ 
a odporúčania: 
 

Vedúca ŠKD:  
Z. Javorková 

HODNOTENIE šk. roku 2011/2012 a odporúčanie 

Počet oddelení a 
detí 
 

I. oddelenie: 21 detí – Jana Pavúková 
II. oddelenie: 20 detí – Dana Miklošíková 
III. oddelenie: 16 detí – Zuzana Javorková 

Úroveň spolupráce 
s TU 
 

Spolupráca bola dobrá. Vidíme viacero možností, ktorými by sa 
dala úroveň spolupráce vylepšiť -nedostatočný čas na 
komunikáciu medzi učiteľkou a vychovávateľkou) 

Zhodnotenie 
skladby týždňa 
 

Ranná činnosť (06:45 – 07:45): spĺňala požiadavky a deti sa 
pred vyučovaním schádzali v jednom rannom klube.  
Obed (12:45 – 13:15): prebiehal v réžii jednotlivých oddelení 
pomerne bezproblémovo 
Oddychová a rekreačná činnosť (13:15 – 14:00): čas bol 
vyhovujúci a spĺňal požiadavky na nutnú psychohygienu detí po 
vyučovaní. 
Záujmová činnosť (14:00 – 15:00): deti navštevovali veľa 
školských, mimoškolských krúžkov a ZUŠ, čo spôsobovalo 
narúšanie záujmovej činnosti ŠKD. 
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Vzdelávacia činnosť (15:00 – 15:30): nedostatočný čas na 
realizáciu. V tomto čase prebiehalo spájanie oddelení a tým sa 
zvyšovala náročnosť na  organizáciu detí v spojenom oddelení. 
Z toho dôvodu sa predlžoval čas vzdelávacej činnosti. 
Relaxačná činnosť (15:30 – 17:00): Predlžovanie vzdelávacej 
činnosti spôsobovalo oddialenie začiatku relaxačnej činnosti, 
čo však nehodnotíme ako závažný nedostatok. 

Plnenie plánu 
práce 

Činnosť, záujmové zamestnania, projekty a akcie prebiehali 
podľa plánu práce školy VV programu ŠKD. 

Aktivity, projekty, 
prezentácie 
 

Deti sa v rámci možností zapájali do projektov Modrá škola 
(vedomosti, ktoré nadobudli si deti overovali prostredníctvom 
testov, ktoré boli k dispozícii na webovej stránke Modrej školy. 
Z tohto projektu sme získali aj omaľovánky s témou o vode, 
kde zábavnou formou získavali nové poznatky aj najmladšie 
deti) a Recyklohry (deti aktívne informujú o možnostiach 
recyklácie spotrebičov a drobnej techniky priamo v našej škole, 
kde máme zberné nádoby. Odvoz zabezpečuje firma Asekol 
a pre školu tým získavame body, ktoré môžeme premeniť na 
vecné ceny). 
Aktivity detí vychádzajú z plánu práce - čistenie školského 
dvora, starostlivosť o rastliny v budove školy a v školskej 
záhradke, výtvarné činnosti zamerané na tvorivú recykláciu.  
Deti spracovávali prezentácie ku Dňu Jablka, k Týždňu zdravej 
výživy, ku Dňu Zeme... 

Spolupráca 
s knižnicou, 
krúžkami 
 

Knižnica nebola v plnej prevádzke. Nebolo možné ju 
navštevovať s deťmi ako plnohodnotnú knižnicu. 
Vychovávateľky si v prípade potreby na svoju činnosť pripravili 
vhodné knihy z knižnice, alebo si deti individuálne nosili svoje 
obľúbené knihy z domu. 
Krúžky často zvyšovali náročnosť organizácie a realizáciu 
záujmovej činnosti ŠKD. Činnosť krúžkov však vychádzala 
z tematických oblastí výchovy, čím sa rozširovalo výchovné 
pôsobenie na deti v danej oblasti. 

Podiel na 
ozdravovaní, 
 ŠvP, kurzy 
 

Oddychovú a rekreačnú činnosť sme v prípade priaznivého 
počasia realizovali pobytom vonku, kde sme dali deťom priestor 
na aktívny oddych. V rámci záujmovej činnosti sme 
príležitostne pracovali v školskej záhradke, kde si deti prácou 
a starostlivosťou úspešne dopestovali zeleninu, ktorú mohli za 
odmenu skonzumovať počas „piknikových dní ŠKD“. 
K podielu na ozdravovaní prispeli aj činnosti v rámci ŠvP, ktorú 
sme zrealizovali v rekreačnom zariadení Stred Európy – 
Krahule.  
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 Plnenie programu záujmových činností v škole : 

Zapájanie detí do záujmových činností sme vykonávaliviacerými formami: 

1) krúžky/formou vzdelávacích poukazov 
2) tvorivosť  v ŠKD vo výučbových blokoch  
3) aktivity ZUŠ a športových klubov /partneri školy 

 

TAB. Program záujmových činností v škole 

Záujmové krúžky v ZŠ: Vedúci 
Angličtina hrou Ing. Beáta Smolíková 
Hudobno-pohybový  PaedDr. Katarína Blaščáková 
Krúžok tvorivej recyklácie  Mgr. Dana Miklošíková 
Liiterárno-dramatický Mgr. Mária Svobodová 
Počítačový Helena Križanová 
Záujmové krúžky v MŠ: Vedúci 

Angličtina 
Speak&Learn/Z.Gríková, 
Súkr.jaz.škola/Haviarová P. 

Hudobno-pohybový  ZUŠ / B. Hanicová 
Poznámka: Záujmové činnosti žiakov boli realizované aj aktivitami zameranými na 
nacvičovanie kultúrno– spoločenských vystúpení v obci. 

 

Skúsenosti z plnenia programu záujmových činnosti v škole : 

 Činnosť krúžkov a ZUŠ prebiehala nerovnomerne v rovnakom dni/štvrtok/ 
 V krúžkových aktivitách školy chýbali športovo – pohybové aktivity. 
 V ŠKD chýbala systematická edukačná a záujmová aktivita.   
 V činnosti ŠKD, vzhľadom k časovej tiesni a neustáleho presunu žiakov, 

úroveň záujmových aktivít nezodpovedala plánu 

 

Odporúčania: 

 MZ vypracujetaký týždenný harmonogram,aby záujmové aktivity boli v týždni  
realizované rovnomerne. 

 Koordinovaním povinnej výučby s popoludňajšou činnosťou budeme  
viac podporovať prácu nadaných detí hlavne v jazykovej a IKT výučbe. 
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 Aktualizáciou foriem spolupráce školy s partnermi/ občianske združenie, 
rodičia, obecný úrad/ a spoločným organizovaním športových a kultúrnych 
akcií môžeme zvýšiť motiváciu detí pre voľno časové aktivity. 

 Deti s umeleckým cítením budú pracovať v krúžkoch so zameraním na 
tanec, spev, dramatizáciu, výtvarnú tvorbu a šikovné ruky s prezentáciou  
na obecných kultúrnych aktivitách.  

 Podporiť záujem o zdravý telesný vývoj. Vypracovať program podporujúci 
telesnú kondíciu, správne držanie tela a všestrannú športovú prípravu od 
najmladších vekových kategórií v našej materskej a základnej škole, ktorý 
bude prepojený so športovými podujatiami školy a obce. 
 
 

 Práca  školy v oblasti výchovy  a prevencie: 

Práca výchovného poradcu a koordinátora prevencie bola v spolupráci s metodickým 
združením zameraná na: 

 Sledovanie správania detí v triedach, počas prestávok a v ŠKD: usmerňoval 
sa k rozvoj vzájomných priateľských vzťahov v kolektíve, riešenie 
sporov, náznakov šikanovania/ učiteľ-žiak-rodičia/. 

 Usmerňovanie problémových žiakov :  dohovorom, s výchovným poradcom 
a rodičmi. 

  V spolupráci so špeciálnym pedagógom sme integrovaných žiakov  hodnotili 
podľa smerníc MŠ SR, boli pre nich vypracované upravené učebné osnovy 
a TVVP. 

 Spoluprácou s CPPP a P v Senci sme triedy 1. – 4. ročníka zapojili do 
programu prevencie a v 2 – hodinových blokoch pracovali so psychológom, 
zaujímavými a tvorivými aktivitami získavali  vedomosti ako sa správať 
v rôznych situáciách , ako vyjadriť svoj názor, vysvetľovali sme si čo je 
šikana,  kladný vzťah ku kolektívu,  potreba vážiť si seba aj iných a pod. Žiaci 
sa aktívne zapájali do rozhovorov, hier a prejavili o spoluprácu veľký záujem, 
tešili sa na ďalšie stretnutia. 
 So súhlasom rodičov sme navrhovali nové psychologické vyšetrenia. 
 Vypracovali sme prihlášky na 8-ročné gymnázia. V šk. roku navštevovalo 

5.ročník 9 žiakov , dvaja žiaci si podali prihlášky na osemročné gymnázia, 
jeden žiak bol prijatý na osemročné gymnázium. 

 Schránkou dôvery sme žiakom dali možnosť zdôveriť sa so svojimi 
problémami a osobným rozhovorom sa hľadali spoločné riešenia. 

 Ako otvorená škola sme každú sťažnosť overili a riešili, názory a návrhy 
prehodnotili/hospitácie, rozhovory so žiakmi/ a to v súlade s vnútorným 
poriadkom školy. 
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5. Prezentácia školy a spolupráca  s partnermi 

Škola  vynakladala úsilie na propagáciu svojej činnosti. Realizovali sme medializáciu 
činnosti školy v Slovenskom rozhlase a  v televízií. Publikovali sme niekoľko 
príspevkov do miestnych novín. Ďalšie formy prezentácie školy boli: 

 rodičovské združenia  
 výbor – rada rodičov  
 informačné nástenky  
 fotografie z aktivít – nástenky  
 web – oznamy 
 web - fotogaléria 

 poradenstvo rodičom  
 Deň otvorených dverí 
 DVD pre rodičov /MŠ 
 Vystúpenia na akciách obce 

 

 

Naša škola sa úspešne prezentovala zapájaním sa do kultúrno-spoločenských akcií 
obce. Vystúpenia našich žiakov ZŠ a  detí MŠ prispievajú k obohacovaniu 
kultúrnych tradícií v obci. V šk. roku  2011/2012 sa žiaci školy prezentovali na 
akciách usporiadaných  obcou: 

 Deň detí 
 Dní obce 
 Deň matiek 

 Program pre starších občanov 
 Tvorivé dielne pred Veľkou nocou 

 

 

 

 

 Spolupráca s rodičmi a Radou rodičov  ZŠ a MŠ: 

Zameranie spolupráce školy s rodičmi sme koordinovali v záujme plnenia nášho 
školského vzdelávacieho programu a celoročného plánu projektov a akciív rozsahu: 

 Aktivity rodičov a pomoc pri niektorých činnostiach v triedach a celej školy:akcie 
pre deti MŠ   a akcie pre žiakov ZŠ  ako Deň detí, Dielne a iné   /pozri kapitolu 3 – 
absolvované projekty/. 

 V podpore  iniciatívy rodičov pri príprave  alebo financovaní  školských projektov 
/uč. pomôcky na záujmovú činnosť, modernizácia IKT v triedach. 

 V zapájaní iných nadácií do financovaní prestavby detského ihriska. 

 Zapájaním rodičov do práce Občianskeho  združenia  na našej škole, venovaním 
2% z daní. 

 Brigádnickou činnosťou /výsadba stromčekov a revitalizácia ihriska školy, 
maľovanie plotu, opravovanie oplotenia školy, atď./ 
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 Zapojením  rodičovskej rady do práce stravovacej komisie a usmerňovania 
v zabezpečovaní stravovania detí. 
 

Odporúčania: 

 Ponúkať RR a rodičom zapájať sa doorganizovania  športových a kultúrnych 
akciía iných voľno-časových aktivít školy v rozsahu celoročného plánu projektov 
a akcií.  

 Zapájať RR rodičov do prezentácie požiadavky školy na doplňovanie učených 
pomôcok formou daru, sponzorovania, alebo financiami iných nadácií.Tieto 
požiadavky budú prístupné rodičom na webe školy v ponukovom liste:„Plán 
investícií školy z rozpočtu školy a z finančných zdrojov mimo rozpočtu“. 
 
 

 Spolupráca s „Občianskym  združením   ZRPŠ“: 

Občianske združenie sa projektovou  formou  spolupodieľalo  na financovaní 
školských aktivít:  

  V projekte - modernizácia  IKT v triedach /nákup data projektorov do tried / 
  Do projektu doplnenia uč. pomôcok  pre výučbu angličtiny a hudobnej 

výchovy  /interaktívne CD, gitara, elektrický klavír/ 
  Do projektu  vybavenia telocvične /bránky, basketbalové koše a iné / 
  Do projektu učebných a športových pomôcok pre MŠ Č.Voda a MŠ Ch. 

Grob 

 Spolupráca s inštitúciami v obci 

  Spolupracovali sme  s farským úradom  pri výučbe hodín náboženskej výchovy. 

 S obecným úradom pri rozširovaní kapacity MŠ /vytvorenie alokovanej  MŠ 
v OC Monar/, pri opravách a modernizácii zariadení školy /revitalizácia 
kuchyne/. 

  S Chorvátskym spolkom  pri podpore tradícií pri nácvikoch tancov a spevu. 
 Spolupráca s Chorvátskym veľvyslanectvom  pri vedení krúžku Chorvátskeho 

jazyka. 
 Spolupráca so športovými klubmi pri využívaní našich športovísk  

 

 Zber v škole: 

Iniciatíva školy pri realizácii recyklácie odpadového materiálu sa  
koncentrovala na:  
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 zber papiera formou priebežného celoročného zberu v jednotlivých triedach 
do nádob 

 zber papiera zapojením žiakov a rodičov v apríli   do  3 kontajnerov na šk. 
dvore   

 zber starej elektroniky a bateriek - projekt RECYKLOHRY   
 zberom plastov a sklasa pripájame /škola a kuchyňa/ k systému zberu obce 

/kontajner pred vchodom do školy 

 

 

6. Plnenie koncepčných zámerov rozvoja školy 
 

Naša obec prežíva obrovský rozvoj, pričom výchova a vzdelanie detí patrí 
k významným úlohám života jej obyvateľov. Celkove 72 žiakov ZŠ bolo zaradených 
do piatich tried 1. až 5. ročníka.  Školský klub detí  mal 3 oddelenia s rannou 
a popoludňajšou činnosťou do 17.00. 156 detí materskej školy tvorilo 5 tried  
v hlavnej budove školy a 3 tried v alokovanej  MŠ v Čiernej Vode.  

V obci je nedostatočná priestorová kapacita školských zariadení, nevyvážený pomer 
/deti MŠ tvoria ¾ a ZŠ  ¼  z celkového počtu detí/ a nevhodné umiestnenie ZŠ v obci 
/Čierna Voda je bez ZŠ/. Spoluprácou s obecným úradom, nové vedenie školy 
/november 2011/ spracovalo „Víziu a koncepčný zámer rozvoja školy“. Táto vízia 
bola po schválení v grémiu a pedagogickej rade školy /28.11.2011/  predložená do  
rady školy/marec 2012/. Koncepcia rozvoja našej školy do roku 2016 je rozdelená do 
štyroch etáp. V 1.etape, v šk. roku 2011/2012, sme splnili tieto rozvojové úlohy:  

 Vytvorili sme metodicko-pedagogický materiál – „Školský vzdelávací program“ 
/apríl 2012/, ktorý zosúlaďuje  revidovaný učebný plán školy s profiláciou nášho 
vzdelávacieho programu pre budúci školský rok :  pozri kapitolu č.4 

 Rekonštrukcie a modernizáciu zariadení školy sme riešili z rozpočtových 
a mimorozpočtových zdrojov /pozri kapitolu č.7/: 
 

o Zrekonštruovali sme  priestory kuchyne/obec/ a jedálne, WC  a žalúzie 
v hlavnej budove a vymaľovali priestory MŠ /škola/.  

o Doplnili sme zariadenia telocvične, kabinetov, zborovne /škola/ a ihriska 
školy /projekt Tesco/ 1 budúcu triedu MŠ v budove školy a lavice, 
stoličky pre 1 budúcu triedu - 1.B 

o Triedy sme vybavili dataprojektormi  /Občianske združ./ a žalúziami/ 
škola/ tak, aby žiaci využívali aj informácie z internetu a z PC  učiteliek 
priamo na vyučovaní.  

o Triedy MŠ sme vybavili potrebnými  učebnými a športovými pomôckami 
/Občianske združ. a škola/.   
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 Od apríla 2012 sme s obecným úradom pracovali na vytváraní  podmienok  pre 

zvýšenie kapacity MŠ.Riešil sme úlohy, ktoré umožniaotvoriť tri nové triedy MŠ 
a prijímať väčší počet detí. Pretože kapacita školy nedovoľuje otvoriť ďalšie 
triedy ZŠ, v septembri neotvárame 5.ročník ale dve 1.triedy 1. ročníka. 

 Pre  zriaďovateľa sme spracovali požiadavky a podklady k projektu novej 
budovy školy  na Čiernej Vode. Projekt budovy ZŠ a MŠ v Čiernej Vode musí  
riešiť nevyhovujúci bezpečnostný stav  MŠ Č. Voda. 

 Zefektívnili sme riadenie školy -  spracovali sme základnú legislatívu 
školy,pretože existovala len v čiastočnej podobe. Riadenie školy sme zosúladili 
so školským vzdelávacím programom ZŠ a MŠ 

 Pracovali sme na personálnom dobudovaní školy v súlade s požiadavkami 
školského vzdelávacieho programu. Od apríla sme hľadali dve  učiteľky ZŠ, 
ktorébudú garantovať úroveň výučby v 1.ročníku a výučbu  anglického jazyka 
a informatiky, päťnových učiteliek MŠ a troch správnych zamestnancov pre 
prevádzkovanie  nových troch tried do MŠ v OC Monar, od septembra 2012. 
 
 
 
 

 
 

 
 

7. SWOT analýza školy /stav k 31.6.2012/: 
 

SWOT školy má pomôcť  systémovému rozvoju školy, jeho  spracovanie 
vychádza z poznania stavu k 31.6.212 v pedagogickej, organizačnej 
a ekonomickej oblasti. 

SILNÉ  STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY /* RIZIKÁ 
 Pedagogická  úroveň: 
-skúsení, kvalifikovaní pedagógovia v ZŠ 
a v MŠ 
-absolventi kontinuálneho vzdelávania 
-úprava TVVP angličtiny a informatiky 
/apríl2012 
-úprava TVVP TV a športový program školy 
-úprava úväzkov a funkčnosti programu ŠKD 
-výučba angličtiny od 1.ročníka 
-výučba angličtiny v interaktívnej učebni 
-výučba informatiky od 1.ročníka 
 
 

-nevhodne postavený ŠkVP  a rámcový plán 
-neadekvátny  ŠkVP a rámcový plán/profilácia 
šk. 
-forsírovaná výučba angličtiny/ 2011/2012 
-chýba výučba konverzácie v ANJ 
-chýba športový program, krúžok, súťaže 
-koordinovať  činnosť v športe 
-v ŠKD formovať profil záujmovej činnosti 
-posilňovať  profiláciu  ŠkVP v ZŠ  a  MŠ 
-nekoordinovaný športový program školy 
- chýba  program záujmovej činnosti školy 

 Úroveň organizácie VŠK: 
-koncepcia rozvoja školy /v RaŠ marec 2012 

-neplnoorganizovaná ZŠ/malá kapacita školy 
-spolupráca s rodičmi pri zaradení na 2.stup.  
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-zákl. legislatíva školy /Organ. pokyny, VPŠ 
-plán práce 2012/13 vychádza z reality stavu 
-práca výchovného poradcu  s učiteľom 
-záujmová činnosť je 
koordinovaná/ZUŠ,ŠKD 
-práca rodičov a nadácie pri modernizácii 
školy 

-chýbajú organizačné šk. pokyny obce 
-stabilizovať vnútornú organizáciu školy 
-prehodnotiť náplne práce, kompetencie 
ved.zam. 
-chýba komplexný program VŠK  
-funkčnosť riadenia alokovaných 
MŠ/vzdialenosť 
-chýba odborné posúdenie 
-chýba  program šport. súťaží  

 MTZ a ekonomická  úroveň:  
-interaktívna tabuľa, CD, CDR predmetov  
-PC učebňa,  malá učebňa /výtvarná 
-IKT v triedach /dataprojektory, internet, PC 
-elektronická čítanka v knižnici 
-dataprojektor v knižnici 
-multifunkčné ihrisko 
-všestranné vybavenie v malej telocvični 
-primeraná kapacita MŠ v budove školy 
-zrekonštruované priestory WC a tried 
-zrekonštruované priestory MŠ, kuchyne 
-zrekonštruované šk. ihrisko, zeleň okolo 
-vybavenie MŠ pomôckami/šport, hry/ 
-nadácia pre finančnú pomoc akciám školy 

-chýbajú lavice a viac PC v interaktívnej 
učebni 
-chýba dostatočný počet PC /monitory sú 
-dobudovať knižnicu/poličky 
-hrazda v telocvični 
-kapacita ZŠ nevyhovujúca/len 1.stup.5 tried  
-nevyhovujúci stav budovy alokovanej MŠČV 
-nevyhovujúce vybavenie 
kuchyne/kotol,panva 
-triedy ZŠ vymaľovať 
-triedy 1.ročníkov vybaviť skriňou na pomôcky 
-výmena podlahy v priestoroch ZŠ, malé 
koberce 
-dobudovať kabinet ŠKD a učebných 
pomôcok 
-zrekonštruovať priestor pred školou, plot 
-detské ihrisko MŠ v Grobe 
-dokúpiť  učebné pomôcky pre MŠ OC Monar 

 

Vysvetlivky a skratky: 

ŠkVP – školský vzdelávací program 
TVVP – tematické výchovno-vzdelávacie plány 
ŠVP – štátny vzdelávací program 
POP - pedagogicko-organizačné pokyny 
ŠKD – školský klub detí 
 

9. Finančné a hmotné zabezpečenie školy 

Základná škola s materskou školou je zriadená ako samostatný právny subjekt – 
rozpočtová organizácia od 1.7.2002. Rozpočtová organizácia v hodnotenom období 
hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých 
zdrojov financovania / štátny rozpočet, rozpočet obce, vlastné zdroje, dar/. Rozpočet 
príjmov a výdavkov v roku 2011 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. 
Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené samostatných tabuľkách. 

 

 

 Pridelené finančné prostriedky na rok 2011/príloha 1./ 
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 Prenesené kompetencie  /štátny rozpočet v € 
1. - osobné a prevádzkové náklady  96 771 
2. - finančné prostriedky pre soc. Znevyh. prostr.       150 
3. -vzdelávacie poukazy    1 658 
4. -na výchovu a vzdelávanie pre MŠ    7 679 
 Spolu 106 258 
 

 

 Originálne kompetencie  /podielové dane v € 
1. - z rozpočtu obce   299 705 
2. - z vlastných zdrojov / poplatky MŠ, ŠKD, /     21 189 
3. - rok 2010 vrátenie poplatkov obec      1 171 
3. - z dobropisov      2 843 
4. - účelové finančné prostriedky – Slovakia Energy       1 300 
5. - zostatok v banke / vrátenie na obec/ - 125 
 Spolu 326 083 
   
 

Celkový rozpočet za prenesené kompetencie, originálne kompetencie  
predstavoval      432 341 €. 

 

 Čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu /z prenesených kompetencií  

ZŠ s MŠ   
Mzdy 74 127 € 
odvody   do 
poisťovní 

26 255 € 

tovary a služby 5 815 € 
bežné transfery 61 € 
Spolu 106 258  € 
 
 
Čerpanie prostriedkov z podielových daní/ z originálnych kompetencií 

 

1.Materská škola  
Mzdy 112 949 € 
odvody do 
poisťovní 

41 173 € 

tovary a služby 39 027 € 
bežné transfery 98 € 
Spolu 193 247 € 
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2.ZŠ  
Mzdy 8 123 € 
tovary a služby 46 945 € 
Spolu 55 068 € 
 

3. ŠKD  
Mzdy 19 330 € 
odvody do poisťovní 6 844 € 
tovary a služby 239 € 
Spolu 26 413 €        
 

4. Školská jedáleň  
Mzdy 28 923 € 
odvody do poisťovní 9 900 € 
tovary a služby 11 147 € 
bežné transfery 85 €   
Spolu 50 055 €            
 

5. ZŠ s MŠ účelové finančné prostriedky – Slovakia  Energy 
tovary a služby 1 300 € 
  
 

 

Finančné prostriedky za tovary a služby sú výdavky : plyn, elektrina, vodné , 
stočné, telefón, poštovné, všeobecný materiál, kancelárske a čistiace potreby, 
dohody o vykonaní práce, učebné pomôcky, knihy a časopisy, interiérové vybavenie, 
PHM do kosačky, výpočtová technika, údržba prevádzkových strojov a zariadení, 
údržba výpočtovej techniky, údržba priestoroch a budov, revízie, inzercia, výkony PO 
BOZP, školenia, prídel do soc. fondu , bankové poplatky. 

Prekročenie výdavkov bolo kryté prekročenými vlastnými príjmami za poplatky od 
rodičov v súlade s ustanovením  § 23 zákona č. 523/2004 Z.z, o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 

 

 
 Čerpanie financií z príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 

Príspevok rodičov bol súčasťou rozpočtu školy, tieto financie boli použité na 
financovanie prevádzky a výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 
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 Čerpanie financií zo vzdelávacích poukazov 

 
Financie získané zo vzdelávacích poukazov boli vyplatené zo mzdových 
prostriedkov za prácu učiteľov v záujmovej a krúžkovej činnosti, evidovanej v 
položke odmeny. 
 

 Mimorozpočtové zdroje 
 

Využitie  finančného daru od Slovakia Energy v sume 1 300 € bolo použité na 
nákup učebných pomôcok. 

Využitie daru do rodičovského fondu 

 
 V základnej škole výška finančného daru 15 eur bola odsúhlasená v pléne 

rodičovskej rady 
 V materskej škole výška finančného daru 60 a MŠ Č. Voda 70 eur bola 

odsúhlasená v pléne rodičovskej rady 
 Vyzbieraná suma  bola rodičmi vložená do Poštovej banky resp. 

v materskej škole na osobitne zriadený účet. 
 Rade rodičov  dostala od školy žiadosť na financovanie školských aktivít 
 Finančné prostriedky boli použité na poistné žiakov, výchovné koncerty, 

knihy a ocenenia za súťaže, na učebné pomôcky školských projektov, na 
tvorivé dielne 

 Všetky výdavky sú zaevidované a archivované. 
 
 
 

Využitie financií z Občianskeho združenia ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob 
/mimorozpočtový zdroj financií školy/: 

 
 V základnej škole OZ financovalo projekt „Vizualizácia vyučovacích 

činnosti“  - dataprojektory a IKT príslušenstvo v triedach, projekt doplnenia 
hudobných a športových pomôcok  v celkovej hodnote 1700 eur. 

 V materskej škole OZ financovalo projekt „Objasňuj, objavuj a hraj  
      sa“ – rôzne hracie steny a lega, v celkovej hodnote 1700 eur. 
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