
 

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 písm. a 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou 

Adresa školy Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre 

Telefón +421 34 7794110 

E-mail riaditel@zsvlevare.edu.sk 

Webová stránka www.zsvlevare.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Veľké Leváre 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 
Meno Telefón Mobil E-mail 

Riaditeľ Mgr. Martin Potočňák 034/7794110 0911979375  riaditel@zsvlevare.edu.sk  

Zástupca riaditeľa  
pre ZŠ 2. stupeň 

RNDr. Pavel Bernát 034/7794110  0911979380  pavelbernat@centrum.sk 

Zástupca riaditeľa  
pre ZŠ 1. stupeň 

Mgr. Vladimíra Perničková 034/7794110  0911979380  pernickova@gmail. com 

Zástupca riaditeľa 
pre MŠ 

Mgr. Martina Allertová 034/7723298  0911520728  tina.allertova@gmail.com  

Administratívny 
pracovník  

Anna Micháleková 034/7751608 0905146035 skolavlevareuctv@gmail.com 

Vedúca jedálne Iveta Ferenčičová   0914214552  iveta26@centrum.sk 
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Rada školy 

Predseda Ing. Richard Nimsch, delegovaný zriaďovateľom 

Podpredseda  Iveta Studeničová, delegovaná zriaďovateľom 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov 
Mgr. Katarína Lukáčová, zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ 

Zuzana Dvoranová, zástupca pedagogických zamestnancov MŠ 

Zástupca ostatných zamestnancov Iveta Ferenčičová 

Zástupcovia rodičov 

Adrián Podoba, zástupca rodičov za MŠ 

Jozef Hlavenka, zástupca rodičov za ZŠ 

Renáta Kovaríková, zástupca rodičov za ZŠ 

Andrea Várková, zástupca rodičov za ZŠ 

Delegovaní zriaďovateľom 
Rastislav Hlavenka  

Mária Vrablicová 

 

 

 

§ 2 ods. 1 písm. b 

 

Údaje o počte žiakov k 1. 9. 2016 

Počet žiakov školy 250 

Počet tried 14 

 

Podrobnejšie údaje 

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

Počet tried 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 14 

Počet žiakov 33 36 37 22 33 23 23 16 18 9 250 

z toho ŠVVP 
    

1 1 
  

2  4 

z toho v ŠKD 
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§ 2 ods. 1 písm. c 

 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015 37 (18 chlapcov, 19 dievčat) 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2015 33 (17 chlapcov, 18 dievčat) 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou 4 (3 chlapci, 1 dievča) 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2016  

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

Počet žiakov 0 0 0 0 2 23 25 

 

 

§ 2 ods. 1 písm. d 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  
Gym. 
8-roč. 

Gym. 
5-roč. 

Gym. 
4-roč. 

SOŠ  SOU  OU Iné Spolu 

Prihlásení 1 0 0 14 4 0 6 25 

Prijatí 1 0 0 14 4 0 6 25 

% úspešnosti 100 % 0  0 100 % 100 % 0 100 % 100 % 
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§ 2 ods. 1 písm. e 

 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO ČIP DEJ EKO ENV ETV FYZ GEO HUV CHEM INV INF MAT NAV NEJ 

1. A 
     

    1    1,14   

1. B 
     

    1,06    1,22   

2. A 
     

    1  1  1,47   

2. B 
     

    1  1  1,58   

3. A 1,7 
    

    1  1,26  1,52   

4. A 1,72 
    

    1,21  1,14  1,79   

5. A 3 2,78 
 

2,33 
 

   1,96    1,89 3   

6. A 2,1 1,93 
 

1,55 
 

  1,97 1,41  2,07  1,1 2,07  1,34 

7. A 2,65 2,47 
 

2,82 
 

 1 2,47 2,41 1 2,59  1,47 2,82  2,5 

8. A 3,33 2,56 
 

2,06 
 

  2,61 2,17  2,72  1,56 3,44  2,11 

9. A 3,1 2,38 
 

2,71 
 

  2,62 2,95  2,62  1,33 3,19  2,38 

ŠPT 3 
     

        2   

ŠPT 4 
     

        3   

ŠPT 5 
     

        3,33   

ŠPT 7 
 

1 
 

1 
 

  1 1   2  2   

ŠPT 9 
 

2 
 

2 
 

  1 2  2 1  2   

 

Trieda OBN PRV PRI PRO SJL SPR SVP TECH TŠV TEV VEU VLA VYU VYV ZCJ 

1. A    1,07 1,36 1     1         1   

1. B    1,11 1,22 1     1         1   

2. A   1,24   1,65 1       1   1,35   1   

2. B   1,58   1,84 1       1   1,32   1   

3. A   1,48   1,7 1       1   1,61   1,22   

4. A  1 1,59   1,93 1       1   1,79   1   

5. A      2,67 1   1,42               

6. A 1,24     2,31 1,1                   

7. A 1,71     2,71 1,41 1,35 1,29 1         1   

8. A 1,56     3,11 1,06 1,33 1,39               

9. A 1,52     2,95 1,14                   

ŠPT 3  1    2 1         1         

ŠPT 4  1,5    2 1           1,5       

ŠPT 5  1,67    2,67 2           2,33       

ŠPT 7 1 1    1 1 1                 

ŠPT 9 1 1    2 1 1                 
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. A 18 14 0 0 

1. B 18 18 0 0 

2. A 19 17 0 0 

2. B 19 19 0 0 

3. A 24 23 0 0 

4. A 30 29 0 0 

5. A 27 26 1 0 

6. A 29 29 0 0 

7. A 17 17 0 0 

8. A 17 17 0 0 

9. A 23 21 0 0 

ŠPT 3 3 3 0 0 

ŠPT 4 2 2 0 0 

ŠPT 5 3 3 0 0 

ŠPT 7 1 1 0 0 

ŠPT 9 2 1 0 0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda 
Počet 
žiakov 

Zameškané 
hodiny 

Zameškané 
hod. / žiak 

Ospravedlnené 
hodiny 

Ospravedlnené 
hod. / žiak 

Neospravedlnené 
hodiny 

Neospravedlnené 
hod. / žiak 

1. A 18 1155 60,79 1133 59,63 22 1,16 

1. B 18 1370 76,11 1370 76,11 0 0,00 

2. A 19 1385 72,89 1385 72,89 0 0,00 

2. B 19 2096 110,32 2083 109,63 13 0,68 

3. A 24 1668 69,50 1668 69,50 0 0,00 

4. A 30 2775 92,50 2764 92,13 11 0,37 

5. A 27 3939 145,89 3939 145,89 0 0,00 

6. A 29 2245 77,41 2207 76,10 38 1,31 

7. A 17 2112 124,24 1970 115,88 142 8,35 

8. A 17 2284 134,35 2247 132,18 37 2,18 

9. A 23 3399 147,78 2900 126,09 499 21,70 

ŠPT 3 3 479 159,67 437 145,67 42 14,00 

ŠPT 4 2 208 104,00 208 104,00 0 0,00 

ŠPT 5 3 675 225,00 653 217,67 22 7,33 

ŠPT 7 1 88 88,00 88 88,00 0 0,00 

ŠPT 9 2 251 125,50 235 117,50 16 8,00 
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Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Celonárodná úspešnosť v % 

Testovanie 5 zo SJL 28 44,80 % 66,62 %   -23,82 % 

Testovanie 5 z MAT 28 35,73 % 61,99 %    -26,26 % 

Testovanie 9 zo SJL 21 60,90% 62,60%   -1,70 % 

Testovanie 9 z MAT 21 35,90% 52,80 %  -16,90 % 

 

§ 2 ods. 1 písm. f 

Odbory a učebné plány 

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

Počet tried v ročníku 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 

Štátny vzdelávací program ISCED 1 ISCED 2 
 

ISC 1 

Školský vzdelávací program 5 5 5 5 6 6 6 6 6 50 4 

Školský vzdelávací program (vyznačený zelenou farbou) 

PREDMETY 
Ročník 

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

PRÍR 0,5 
        

1. CJ (angl.) 
  

1 
      

MAT 
  

1 1 1,5 1 1,5 1 1 

ETV/NAV 0,5 
      

0,5 0,5 

VYV 1 1 
       

ČÍP 1 2 2 2 
     

Z. CJ (angl.) 1 1 
       

ENV 1 1 1 1 
     

SJL 
     

1 1 
  

CHEM 
     

0,5 0,5 
  

1. CJ (angl.) 
    

1 
    

BIO 
    

1 1 0,5 1 1 

OBN 
       

0,5 0,5 

INF 
   

1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

VYU 
       

0,5 0,5 

EKV 
    

1 1 1 1 1 
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Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov 
Počet individuálne 

integrovaných žiakov 

Nultý ročník 0 0 0 

Prvý ročník 2 37 0 

Bežné triedy 9 194 3 

Špeciálne triedy 1 10 0 

Triedy pre nadaných žiakov 0 0 0 

Spolu 12 241 5 

 

 

§ 2 ods. 1 písm. g 

 

Zamestnanci 

 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer 
Počet  

pedagog. prac. 
Počet  

nepedagog. prac. 
Počet úväzkov 
pedagog. prac. 

Počet úväzkov 
nepedagog. prac. 

TPP 18 11 18 11 

DPP 2 0 2 0 

Znížený úväzok 3 0 1,56 0 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 0 4 0 0 

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 
Nekvalifikovaní Kvalifikovaní Spolu 

Učitelia 0 20 20 

Vychovávatelia 0 2 2 

Asistenti učiteľa 0 3 3 

Spolu 0 25 25 
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§ 2 ods. 1 písm. h 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 8 2 

2. kvalifikačná skúška 1 0 

Štúdium školského manažmentu 2 0 

Špecializačné inovačné štúdium 6 2 

Špecializačné kvalifikačné 9 0 

Postgraduálne 1 0 

Doplňujúce pedagogické 1 0 

Vysokoškolské pedagogické 19 0 

Vysokoškolské nepedagogické 2 0 

 

 

 

§ 2 ods. 1 písm. i 

 

Činnosť metodického združenia, predmetových komisií, výsledky súťaží, prezentácia na verejnosti 

Názov Vedúci Zastúpenie predmetov 

Metodické združenie 1. stupeň Mgr. Vladimíra Perničková ISCED 1 

Predmetová komisia jazykov, 
komunikácie a spoločenskovedných 
predmetov 

Mgr. Katarína Lukáčová SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN 

Predmetová komisia 
prírodovedných a výchovných 
predmetov 

Mgr. Otília Hájková 
MAT, BIO, GEO, CHEM, FYZ, INF, TECH, 
SVP, TEV, VYV, HUV, NAV, ETV, VYU 

Predmetová komisia  
špeciálnej triedy, začlenených 
žiakov a výchovno-vzdelávacích 
problémov 

Mgr. Adriana Habová ISCED 1 s ľahkým stupňom MP 
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Zhodnotenie činnosti metodického združenia 1. stupeň 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v jednotlivých triedach 

Trieda 1. A, triedny učiteľ Mgr. Dagmar Kubinová 

Počet žiakov 17, z toho 3 si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR (2 žiaci absolvovali ročníkové 

preskúšanie 6. 7. 2016).  

Výchovno-vzdelávacie výsledky: Všetci žiaci postupujú do vyššieho ročníka. 

Správanie podľa pravidiel vnútorného poriadku školy. 

 

Trieda 1. B, triedny učiteľ Mgr. Dagmar Ivanová 

Počet žiakov 18 

Výchovno-vzdelávacie výsledky: Všetci žiaci postupujú do vyššieho ročníka. Jeden žiak so slabým prospechom 

absolvoval pedag.-psycholog. vyšetrenie, správa založená. 

Správanie podľa pravidiel vnútorného poriadku školy. 

 

Trieda 2. A, triedny učiteľ Mgr. Martina Čermáková 

Počet žiakov 17 

Výchovno-vzdelávacie výsledky: Všetci žiaci postupujú do vyššieho ročníka. 

Správanie podľa pravidiel vnútorného poriadku školy. 

 

Trieda 2. B, triedny učiteľ Mgr. Renáta Viktorínová 

Počet žiakov: 19 

Výchovno-vzdelávacie výsledky: Všetci žiaci postupujú do vyššieho ročníka. 

Správanie podľa pravidiel vnútorného poriadku školy. 

V triede sa uskutočňovalo doučovanie slabších žiakov. 

 

Trieda 3. A , triedny učiteľ Mgr. Iveta Kleinedlerová 

Počet žiakov 23 

Výchovno-vzdelávacie výsledky: Všetci žiaci postupujú do vyššieho ročníka. 

Správanie podľa pravidiel vnútorného poriadku školy. 

 

Trieda 2. B, triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Perničková 

Počet žiakov 29 

Výchovno-vzdelávacie výsledky: Všetci žiaci postupujú do vyššieho ročníka. 

Správanie podľa pravidiel vnútorného poriadku školy. 
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Akcie 

 škola v prírode (Lagáň – Radava) 

 Komparo – príprava žiakov na Testovanie 5 

 spevácka súťaž Slávik Slovenska (1 žiak 1. miesto v okresnom kole, postup do krajského kola) 

 zber papiera 

 MDD – triedne akcie (maľovanie na chodník, hry v prírode, návšteva cukrárne, Trampolínovo Bratislava, 

turistická vychádzka, opekanie v prírode) 

 čitateľský maratón Čítajme si  

 školské výlety: 

1. A,1. B – ZOO Bratislava 

2. A, 2. B, 3. A – Skalica, kultúrne pamiatky 

4. A – Bratislava, Devín, kultúrne a historické pamiatky, plavba loďou  

 olympijský deň Enviropark, športové a výtvarné súťaže, postupové kolo v Studienke (umiestnenia: 3 žiaci)

  

Odporúčania pre prácu MZ v šk. roku 2016/2017 

 Viac pozornosti venovať matematike, 

 podporovať čítanie u detí: odporúčané čítanie, návštevy knižníc (školskej, obecnej, akcie zamerané na 

čítanie), 

 pripravovať žiakov na súťaže (prednes, matematické, výtvarné, spevácke, športové), 

 doučovanie žiakov podľa potreby. 

 

 

Zhodnotenie činnosti predmetovej komisie jazykov, komunikácie a spoločenskovedných predmetov 

 

Predmetová komisia jazykov a komunikácie mala v školskom roku 2015/2016 päť členov. Pracovala v zložení: 

Mgr. Katarína Lukáčová, slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, dejepis; Mgr. Eva Nimschová, slovenský 

jazyk a literatúra, občianska náuka, dejepis; Mgr. Peter Riška, anglický jazyk; Mgr. Martin Potočňák za vedenie 

školy. Vedúcou predmetovej komisie bola Mgr. Katarína Lukáčová. 

V školskom roku 2015/2016 zasadala predmetová komisia päťkrát. 

Medzi hlavné body programu zasadnutí patrili:  

 vypracovanie TVVP a ich priebežné plnenie,  

 osobné úlohy členov PK a ich plnenie, 

 príprava žiakov 5. a 9. ročníka na celoslovenské testovanie a na prijímacie skúšky na stredné školy, 

 organizácia predmetových súťaží a príprava žiakov na súťaže,  

 práca so žiakmi so ŠVVP,  

 účasť členov PK na odborných seminároch a kurzoch kontinuálneho vzdelávania, 

 výmena pedagogických skúseností, 

 exkurzie,  

 analýza činnosti PK a návrh opatrení na zlepšenie činnosti PK, ktoré by smerovalo k zlepšeniu 

výchovno-vzdelávacích výsledkov. 
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Všetky zasadnutia PK boli efektívne pripravené, činnosti boli rovnomerne rozdelené medzi jednotlivých členov, 

plnenie úloh bolo pravidelne kontrolované.  

PK vo svojej činnosti vychádzala zo štátneho vzdelávacieho programu, zo školského vzdelávacieho programu,  

z pedagogicko-organizačných pokynov, z úloh plánu práce školy, z aktuálnych potrieb školy a z analýzy 

výchovno-vzdelávacích výsledkov dosiahnutých v školskom roku 2014/2015. 

Všetky dokumenty PK boli jej členom dostupné aj v elektronickej forme, čo umožnilo ľahkú komunikáciu  

a výmenu materiálov. 

 

Učebné pomôcky a didaktická technika 

Základnou pomôckou pri vyučovaní SJL, ANJ, NEJ, DEJ a OBN boli učebnice a pracovné zošity. Využívali sme CD 

prehrávače a informačno-komunikačné technológie, didaktické nástenné tabule s prehľadmi gramatických 

javov a konverzačných tém, rôzne didaktické hry a mapy. Na precvičenie a upevnenie prebraného učiva sme 

používali i interaktívne on-line cvičenia dostupné na internete. Mnohé pomôcky (pracovné listy, prehľady 

gramatických javov, názorné pomôcky, didaktické hry, interaktívne cvičenia…) si vyučujúci zhotovovali sami. 

Ťažkosti pri vyučovaní spôsobovalo nespoľahlivé pripojenie na wi-fi v jazykovej učebni a obmedzený prístup 

žiakov k IKT. Je žiaduce obnoviť zastaraný fond nástenných didaktických tabúľ, ktoré sa využívajú pri vyučovaní 

slovenského jazyka.  

 

Využitie jazykovej učebne a počítačových učební 

Jazyková učebňa bola využívaná pravidelne v priebehu celého školského roka, učebne informatiky sporadicky 

na precvičovanie prebraného učiva formou riešenia on-line cvičení a na nácvik práce s elektronickými slovníkmi 

slovenského jazyka. 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka 

Príprava žiakov 5. a 9. ročníka na celoslovenské testovanie T-5 a T-9 sa uskutočňovala na hodinách SJL, príprava 

žiakov 9. ročníka aj na stretnutiach záujmového útvaru cvičenia zo SJL. Súčasťou prípravy žiakov na testovanie 

T-9 bolo testovanie KOMPARO.   

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T-5 2015 sa uskutočnilo v novembri 2015 v súlade s pokynmi 

NÚCEM-u. Zapojilo sa doň 28 žiakov 5. ročníka. Priemerná úspešnosť žiakov našej školy v predmete SJL bola 

44,80 %, národná priemerná úspešnosť v tomto predmete bola 66,62 %. Vzhľadom na veľmi slabý prospech 

žiakov tohto ročníka sme dosiahnutie národného priemeru neočakávali. 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T-9 2016 sa uskutočnilo v apríli 2016 v súlade s pokynmi NÚCEM-u. 

Zapojilo sa doň 19 z 21 žiakov 9. ročníka.  

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy v predmete SJL bola 60,90 %, národná priemerná úspešnosť 62,6 %. 

Vysoký počet úloh zameraných na čítanie s porozumením a úspešnosť našich žiakov nižšia, ako je národný 

priemer, poukazujú na to, že je naďalej potrebné venovať rozvíjaniu kompetencie čítať s porozumením veľkú 

pozornosť, a to nielen v rámci vyučovania predmetu SJL, ale aj ostatných predmetov. 
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Príprava žiakov 9. ročníka na prijímacie skúšky na stredné školy, príprava žiakov 5. ročníka na prijímacie skúšky 

na osemročné gymnázium 

Príprava prebiehala na hodinách SJL súbežne s preberaním učiva 9. ročníka. Žiakom so záujmom o dôslednejšiu 

prípravu na prijímacie skúšky sa vyučujúca Mgr. Lukáčová venovala na stretnutiach záujmového útvaru cvičenia 

zo SJL.  

 

Práca so žiakmi so ŠVVP 

K žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme pristupovali individuálne podľa pokynov  

a odporúčaní uvedených v odborných správach a v spolupráci s výchovnou poradkyňou a špeciálnou 

pedagogičkou.  

 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia, súťaže, exkurzie 

September  

 Divadelné predstavenie Túlavé divadlo: Reparát z povinného čítania, Kultúrní domeček Malacky,  

žiaci 6., 9. ročníka 

 Biela pastelka, charitatívna zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých 

Október 

 Bienále ilustrácií Bratislava, výstava ilustrácií detských kníh, žiaci 5., 7., 8. ročníka 

 Výstava Titanic, Expo Incheba, Bratislava, žiaci 7., 8. ročníka 

 Imatrikulácia prvákov, príprava podujatia žiaci 9. ročníka 

 Medzinárodný deň školských knižníc, čítanie v knižnici, kresba ilustrácií, opravovanie poškodených kníh, 

sťahovanie kníh, upratovanie školskej knižnice, všetky ročníky 

November 

 Detský čin roka, žiaci 6., 7., 8. ročníka 

 Literárno-dejepisná exkurzia do Modry, Múzeum, Pamätná izba a hrob Ľudovíta Štúra,  

žiaci 7., 8. ročníka 

 KOMPARO 9, testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL 

 Testovanie T-5, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo SJL 

December 

 Šaliansky Maťko, školské kolo súťaže v umeleckom prednese ľudových povestí 

 Olympiáda v anglickom jazyku, školské kolo, bez postupu 

 Ilustrácia knihy, návrh obálky knihy, literárno-výtvarná súťaž spojená s výstavou, žiaci všetkých ročníkov 

 Slávnostné otvorenie zrevitalizovanej školskej knižnice, v spolupráci s obecným úradom 

 Vianočný koncert v rímskokatolíckom kostole vo Veľkých Levároch 

Január 

 Šaliansky Maťko, obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese ľudových povestí  
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 Zúbkove pramene, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, triedne kolá 

Február 

 Zúbkove pramene, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, školské kolo 

Marec 

 Zúbkove pramene, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, obvodné a okresné kolo 

 Noc s Andersenom, celoslovenské podujatie zamerané na podporu záujmu detí o čítanie a rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti, v spolupráci s obecnou knižnicou, žiaci 5., 6., 7. ročníka 

Apríl 

 Testovanie T-9, celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL 

 Deň narcisov, charitatívna zbierka na podporu boja proti rakovine 

Máj 

 Prijímacie skúšky na stredné školy, žiaci 9. ročníka, 1 žiačka 5. ročníka 

Jún 

 Čítajme si, čitateľský maratón, celoslovenské podujatie organizované Linkou detskej istoty pri UNICEF, 

v spolupráci s obecnou knižnicou, žiaci všetkých ročníkov 

 Dejepisná exkurzia do Bratislavy – pamätník Štyri levy, Slavín, žiaci 9. ročníka 

 Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka 

 Školský výlet do Prahy, žiaci 9. ročníka 

 

Školská knižnica 

V školskom roku 2015/2016 pokračovala revitalizácia školskej knižnice – postupné sťahovanie neživého 

knižničného fondu z nevyhovujúcich stiesnených priestorov v ústraní do jednej z bývalých tried a zlúčenie 

knižných fondov 1., 2. stupňa a kabinetných zbierok. Školská knižnica sa dostala do povedomia žiakov i učiteľov 

a začala plniť funkciu kultúrneho centra školy. Uskutočnili sa v nej mnohé podujatia, učitelia v nej odučili 

viacero hodín literárnej výchovy, informačnej výchovy, cudzieho jazyka, triedni učitelia sa v nej stretávali na 

triednických hodinách so svojimi žiakmi, s obľubou ju navštevovali deti zo školského klubu.  

Knižničný fond bol po slávnostnom otvorení knižnice prístupný žiakom i zamestnancom školy počas 

pravidelných výpožičných hodín. Nedostatkom je zastaraný, pre žiakov neatraktívny fond knižnice. Situáciu 

pomohol zlepšiť jednorazový príspevok obce v hodnote 600 Eur na nákup nových kníh (dec. 2015, 60 kníh). 

Zámerom školskej knihovníčky je podpora detského čítania, vytváranie príjemného, estetického prostredia 

vhodného na vyučovanie, na uskutočňovanie kultúrnych podujatí i na relaxáciu, inventarizácia knižného fondu 

a elektronizácia knižnice.  

 

Kontinuálne vzdelávanie a účasť členov PK na seminároch a odborných konferenciách 

 Inovačné vzdelávanie – príprava učebných dokumentov v programoch MS Word, Excel, PowerPoint – 

Mgr. Lukáčová, Mgr. Nimschová, Mgr. Potočňák, Mgr. Riška 

 Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou – Mgr. Riška 

 Odborné semináre pre učiteľov ANJ (usporiadateľ vydavateľstvo Oxford University Press) – Mgr. Riška 
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 Konferencia Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, Košice – Mgr. Lukáčová, Mgr. Nimschová 

 Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, Bratislava –  

Mgr. Lukáčová 

 

Environmentálna výchova 

Členovia PK využívali vhodné témy na tvorenie pozitívneho vzťahu žiakov k prírode a jej ochrane, k ochrane 

zdravia, k zdravému životnému štýlu, na prehlbovanie environmentálneho myslenia a správania, na posilnenie 

tolerancie, súdržnosti, empatie a zdravých sociálnych vzťahov, zapájali žiakov do environmentálnych aktivít 

školy.  

 

Návrhy a požiadavky PK jazykov, komunikácie a spoločenskovedných predmetov na vedenie školy 

 Zmeniť školský vzdelávací program – posilniť hodinovú dotáciu predmetu slovenský jazyk a literatúra  

v 9. ročníku, zaviesť predmet druhý cudzí jazyk od 6. ročníka a posilniť dotáciu tohto predmetu  

v 7. až 9. ročníku, posilniť dotáciu predmetu dejepis na dve hodiny týždenne. 

 Zabezpečiť spoľahlivé pripojenie na internet v jazykovej učebni. 

 Doplniť kabinetnú zbierku SJL – obnoviť fond nástenných didaktických tabúľ. 

 Nákup nových, čitateľsky atraktívnych kníh do školskej knižnice. 

 

Odporúčania pre nasledujúce obdobie  

 Aj v budúcnosti pracovať osvedčeným spôsobom: na každom zasadnutí PK formulovať čiastkové úlohy  

s určením termínu a zodpovednosti za ich splnenie.  

 Prijímať opatrenia a plniť ich s cieľom neustáleho zvyšovania kvality práce a výsledkov žiakov. 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zamerať na rozvoj komunikačných zručností žiakov, na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti, na hodinách slovenského jazyka na nácvik pravopisných javov, na individuálny 

prístup k jednotlivým žiakom, na rozvoj talentu každého žiaka, na poskytovanie príležitostí žiakom 

prezentovať svoj talent, na podporu vlastnej tvorby žiakov a ich účasti v predmetových olympiádach 

a súťažiach. 

 Využívať moderné metódy a formy práce, ktoré čo najviac motivujú a zaktivizujú žiakov a zatraktívnia 

vyučovanie. 

 Na hodinách cudzích jazykov čo najviac komunikovať so žiakmi v cudzom jazyku. 

 V komunikácii v škole dôsledne používať spisovnú slovenčinu. 

 

 

Zhodnotenie činnosti predmetovej komisie matematiky, prírodovedných a výchovných predmetov 

 

Komisia v šk. roku zasadala päťkrát. 

Pracovala podľa vopred vypracovaného plánu práce, každý člen si naplánoval osobné úlohy, ktoré počas 

školského roka plnil. 

Žiaci sa zúčastnili školských kôl matematických súťaží, úspešných riešiteľov sme nemali. 

 Pytagoriáda – zúčastnilo sa 65 žiakov 5. – 8. ročníka 
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 Matematická olympiáda – 6 žiakov 5. ročníka 

 Dopisovateľská súťaž iBobor – zapojení boli takmer všetci žiaci 5. – 9. ročníka  

Najväčšiu pozornosť sme počas školského roka venovali žiakom 5. a 9. ročníka – príprave na celoslovenské 

testovanie T-5 a T-9. Žiaci sa oboznámili s vyplňovaním odpoveďových hárkov, riešili rôzne testy, dosiahnuté 

výsledky boli hodnotené vedením školy. 

Počas školského roka PK hodnotila environmentálne aktivity – zapojili sme sa do zberu papiera, do zberu 

starých batérií, do zberu elektrospotrebičov. 

Žiaci 6. ročníka sa zapojili do projektu Srdce pre deti – odovzdali sme spoločnosti O2 333 starých mobilov, čo 

predstavovalo 333 € pre postihnuté deti. 

Počas roka sa nám nepodarilo zrealizovať využitie IKT vo vyučovaní matematiky pre technické problémy. 

Ťažiskom našej práce bol vyučovací proces. 

Na každom zasadaní PK sme hodnotili plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov a plnenie výkonových štandardov 

pre jednotlivé predmety. 

Pozornosť sme venovali iŠVP a novým predmetom, napr. technike. 

Zo zasadaní bola vedená dokumentácia, boli prijaté uznesenia, ktoré sme sa snažili splniť. 

Úlohy prijaté na pracovných poradách sme zakotvili do plánu práce PK. 

Na zasadaniach sme hodnotili aj správanie žiakov na hodinách. 

Navrhovali sme niektoré opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, ale stretávali sme sa 

s neochotou žiakov. 

Žiaci sa na vyučovanie nepripravujú, rušia hodiny a ich výsledky sú veľmi slabé, chýba nám spolupráca 

s rodičmi. 

Do plánu práce navrhujeme podujatia, ktoré sa nám osvedčili – zapájanie sa do projektov. 

Na úseku, kde máme rezervy, hľadáme nové formy práce. 

 

 

Zhodnotenie činnosti predmetovej komisie špeciálnej triedy, začlenených žiakov a výchovno-vzdelávacích 

problémov 

 

Predmetová komisia pracovala v šk.roku 2015/2016 v zložení: 

Mgr. Adriana Habová, špeciálny pedagóg 

Mgr. Otília Hájková, triedny učiteľ žiaka so ŠVVP, 

Mgr. Eva Nimschová, výchovný poradca, 

Mgr. Vladimíra Perničková, triedny učiteľ žiaka so ŠVVP, 

Mgr. Martin Potočňák, riaditeľ školy, 

Mgr. Peter Riška, triedny učiteľ žiaka so ŠVVP. 
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Vedúcou komisie bola Mgr. Adriana Habová. 

Hostia boli prítomní na 3. zasadnutí komisie: Mgr. Jaroslav Kinka a Mgr. Katarína Lukáčová. 

Zasadnutia PK 

Predmetová komisia zasadala v šk. roku 2015/2016 päťkrát. Medzi hlavné body programu zasadnutí patrili: 

 plán práce predmetovej komisie v šk. roku 2015/2016, 

 vypracovanie TVVP v ŠPT a ich priebežné plnenie, 

 práca so žiakmi so ŠVVP, 

 výmena skúseností pedagogických pracovníkov, 

 analýza činnosti PK a návrh opatrení na zlepšenie činnosti PK. 

 

Počty žiakov v ŠPT 

V šk. roku 2015/2016 bola zriadená jedna špeciálna trieda. Navštevovalo ju 10 žiakov (4 dievčatá a 6 chlapci). 

Boli žiakmi 3., 4., 5., 7. a 9. ročníka a boli vzdelávaní podľa učebných plánov pre žiakov mentálne postihnutých 

ISCED 1, variant A. 

 

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

Počet žiakov 0 0 3 2 3 0 1 0 1 10 

 

Žiaci pracovali pod vedením triednej učiteľky Mgr. Adriany Habovej a asistentky Mgr. Petry Kudličkovej. 

 

Počty žiakov so ŠVVP – integrovaní žiaci 

V školskom roku 2015/2016 sme evidovali 21 žiakov, u ktorých boli diagnostikované vývinové poruchy učenia, 

nezrelá koncentrácia pozornosti, pásmo podpriemeru, nižšieho podpriemeru a výrazného podpriemeru 

v porovnaní s populačnou normou. Napriek žiadosti riaditeľa školy o poskytnutie vyššieho počtu asistentov 

v triedach pracovali len dve asistentky: Marcela Koláriková a Elzbieta Suchá. 

Podľa druhu zdravotného znevýhodnenia školu navštevovali piati žiaci so ŠVVP: 

 dvaja chodiaci žiaci s telesným postihnutím 

Vyučovanie mali upravené v týchto predmetoch: 

4. ročník 1 žiak – TŠV 

5. ročník 1 žiak (+ atrofia zrakového nervu) – TEV, VYV, HUV 

 traja žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou: 

6. ročník 1 žiak – SJL, ANJ, NEJ 

8. ročník 2 žiaci – SJL, ANJ, NEJ 

Vyučujúci týchto predmetoch preferovali doplňovacie cvičenia, písomné testy a skúšanie. 
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Kultúrne podujatia a aktivity ŠPT 

 športové podujatie Európsky týždeň športu 

 divadelné a filmové predstavenia v Kultúrním domečku v Malackách 

 tvorivé dielne na Spojenej škole v Malackách 

 zapojenie sa do čitateľského maratónu 

 návšteva vianočného koncertu 

 podpora zbierok Biela pastelka a Deň narcisov 

 výstava plazov 

 rozprávkové čítanie v prírode 

 

Návrhy a odporúčania pre budúci školský rok 

Vo výchovno-vzdelávacom procese v ŠPT sa zameriavať na individuálny prístup k jednotlivým žiakom 

s prihliadaním na ich zdravotný stav a možnosti osobnostného rozvoja.  

Zapájať žiakov ŠPT do aktivít a kultúrnych podujatí organizovaných ZŠ. 

U žiakov so ŠVVP v rámci tried ZŠ dodržiavať odporúčania CPPPaP a vnímať týchto žiakov ako plnohodnotných 

žiakov s možnosťou lepšej socializácie v rámci školy aj v bežnom živote. 

Žiakom so ŠVVP poskytnúť v rámci dotácií a možností školy asistentov, ktorí by zlepšili priebeh vyučovacieho 

procesu a takto žiakom zabezpečiť plnohodnotné vzdelávanie.  

Odporúčame, aby triedni učitelia zvážili možnosti konzultácií a spoluprácu s výchovnou poradkyňou  

Mgr. Evou Nimschovou a špeciálnym pedagógom Mgr. Adrianou Habovou, ak sa u nich v triede vyskytne 

akýkoľvek výchovný problém, prípadne nastanú vyučovacie problémy u jednotlivých žiakov. 
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§ 2 ods. 1 písm. j 

 

Projekty 

 

V školskom roku 2015/2016 škola realizovala či vypracovala tieto projekty:  

Projekt Infovek. Dlhodobý projekt zameraný na integrovanie informačných a komunikačných technológií do 

vzdelávania a získavanie potrebnej PC a IKT techniky. V projekte pokračujeme priebežne ďalej, pri úspešnom  

a aktívnom pokračovaní je možnosť získavať interaktívnu a počítačovú techniku – to sa nám aj darí. 

Modernizácia vzdelávacieho procesu. Dlhodobý projekt financovaný ESF MŠ, zabezpečovaný ÚIPŠ – možnosť 

získať PC techniku a ďalšie vzdelávanie pedagógov – prebiehal aj v šk. roku 2015/2016. 

Dve učiteľky sa zapojili do projektu Moja prvá škola – ide o prípravu učiteľov na nové interaktívne vzdelávanie 

žiakov.  

Projekt Komparo. Testovanie štvrtákov a deviatakov v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike  

s časovým predstihom (deviataci v novembri, štvrtáci v máji) pred celoslovenskými testovaniami T-5 a T-9.  

Jeho cieľom je zistiť nedostatky u jednotlivých žiakov v predmetoch SJL a MAT a zamerať sa na ich odstránenie. 

Kultúrne a vzdelávacie poukazy. 

Spolupráca s partnerskou školou v rakúskom Drösingu. Ide o cezhraničnú spoluprácu, spoločné vyučovanie 

nemeckého a slovenského jazyka, výmenu učiteľov, organizovanie spoločných výletov.  

Európsky týždeň športu – vyhrali sme prvú cenu: nákup športových potrieb v hodnote 3 500 Eur. 

Spolupráca s MVO – Liga proti rakovine – Deň narcisov. 

ÚNSS – zbierka Biela pastelka. 

ÚMC – dobrovoľnícke zbierky. 

Dom Svitania, Jakubov – tvorivé dielne výrobkov hendikepovaných ľudí. 

Projekt OZ Čisté srdce – podpora podujatí centra záujmových aktivít a spolupráca s týmto centrom. 

Spolupráca s CPPPaP Malacky – projekt Vieme, že…, sociálno-psychologické výcviky. Účasť v projekte pomáha 

deviatakom pri profilácii profesijného zamerania, a teda i pri výbere vhodného stredoškolského štúdia. 

 

§ 2 ods. 1 písm. k 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:  od 4. 2. 2016 do 5. 3. 2016 

Druh inšpekcie:  tematická – sledovala úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti, 

testovaní boli žiaci 9. ročníka.  

Úroveň vedomostí testovaných deviatakov bola vyhodnotená ako priemerná. Škole bolo odporučené zriadiť 

koordinátora pre finančnú gramotnosť. Koordinátorom sa stala Otília Hájková. 
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§ 2 ods. 1 písm. l 

 

Materiálno-technické podmienky 

Základná škola s materskou školou Veľké Leváre má dostatok priestoru, pretože bola projektovaná pre väčší 

počet detí, ako má dnes. 

Materská škola má vzhľadom na počet detí sanitné a výchovno-vzdelávacie priestory poddimenzované,  

ako aj zastarané detské ihrisko. Vedenie školy spolu so zriaďovateľom v rámci možností zrekonštruovali  

toalety pre MŠ a z tried 1. stupňa pribudli MŠ priestory.  

Základná škola má k dispozícií 18 kmeňových učební, z ktorých jedna je určená pre špeciálnu triedu. Škola 

disponuje odbornými učebňami hudobnej výchovy, dvoma jazykovými učebňami, učebňami fyziky, chémie, 

dvoma počítačovými učebňami, školskou dielňou, školským pozemkom, cvičnou kuchynkou, školskou 

knižnicou, dvoma telocvičňami, betónovým ihriskom so zábranou.  

Po dohode so zriaďovateľom majú naši žiaci možnosť využívať pri telesnej a športovej výchove štadión 

miestnej TJ. 

Školský klub detí má 2 oddelenia, každé oddelenie má svoju miestnosť a možnosť využívať telocvične školy 

a exteriér. Priestory školského klubu boli vymaľované, pribudla nová podlaha, nový nábytok. 

Materská škola má 5 oddelení, každé oddelenie má svoju miestnosť. Materská škola má ďalej 4 stacionárne 

spálne (85 lôžok) pre poobedňajší odpočinok detí. Časť školskej jedálne slúži MŠ. 

MŠ má k dispozícii telocvične školy a exteriérové ihrisko obce. 

V budove školy je školská jedáleň s kapacitou cca 90 miest, plne vybavená kuchyňa a zmodernizovaná, diaľkovo 

ovládaná kotolňa na ohrev TÚV a vykurovanie. 

Škola má pracovne pre učiteľov, zborovňu a počítačovú miestnosť pre učiteľov.  

Škola postupne vymieňa staré učebné pomôcky za nové, napr. mapy a pomôcky na geografiu, dejepis, 

pomôcky pre chemické laboratórium, učebnice a slovníky na výučbu cudzích jazykov, interaktívnu tabuľu, 

nábytok a zariadenie počítačovej učebne atď. 

V budúcnosti je potrebné dobudovať exteriér školy, exteriérové ihriská pre MŠ, átrium ZŠ, vymeniť školský 

nábytok na 2. stupni, ďalej renovovať a modernizovať sanitárne priestory (toalety). 

V školskom roku 2015/2016 boli s pomocou obce úplne zrekonštruované podlahové krytiny, prístupové 

schodisko ku škole, bol kompletne vymenený nábytok v učebniach pre prvý ročník, v materskej škole 

a školskom klube. V ďalšom období bude nutné pokračovať v rekonštrukcii a modernizácií školy podľa 

finančných možností obce. 

Chceme sa i naďalej zameriavať na výchovu našich detí v duchu školského a štátneho vzdelávacieho programu. 

Škola má na to dobré predpoklady. 

Škola zatiaľ nepotrebuje nových učiteľov. Dôležité je získať viac asistentov učiteľa, keďže máme dvoch žiakov 

s vážnym zdravotným postihnutím. V súčasnosti dokážeme poskytovať kvalitné vzdelávanie aj v cudzích 

jazykoch – máme kvalifikovaných učiteľov ANJ aj vďaka tomu, že škola úspešne vstúpila do projektu Teach for 

Slovakia, v rámci ktorého sme získali pedagóga vyučujúceho anglický jazyk. 

V šk. roku 2015/2016 sa nám po prijatí opatrení podarilo znížiť počet neospravedlnených hodín, predovšetkým 

v spolupráci s políciou, so zriaďovateľom a prokuratúrou.  
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Súčasný stav vo výchovno-vzdelávacom procese môžeme hodnotiť ako dobrý, to však neznamená,  

že nie je čo zlepšovať. Škola naďalej zápasí s problémom odlivu detí do škôl okresného mesta. Žiaľ, musíme 

konštatovať, že popri prirodzenom poklese počtu žiakov vyplývajúcom z demografického vývoja v spoločnosti 

ide aj o úbytok detí, ktoré rodičia prihlasujú do iných škôl zo strachu z pribúdajúceho počtu rómskych detí 

v triedach. Tento trend pozorujeme už aj na 1. stupni – do prvého ročníka nastupuje čoraz väčší počet 

rómskych detí. Medzi rodičmi sa šíri presvedčenie, že v triede, v ktorej sú rómski žiaci, nemôžu byť ich deti 

kvalitne vzdelávané. Aby sa naša škola v budúcnosti nestala viac-menej rómskou školou, bude potrebné viesť 

vysvetľujúcu kampaň pre rodičov, zamedzujúcu strachu z detí z rómskej komunity. Na tomto úsilí sa musí 

podieľať škola ako celok, zriaďovateľ, rada rodičov, rada školy. Do rôznych orgánov školy treba nominovať ľudí, 

ktorým záleží na škole, sú k škole lojálni a sú prirodzeným príkladom pre ostatných kolegov či rodičov. 
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§ 2 ods. 1 písm. m 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

Základná škola 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu rok 2015 – normatívne financovanie 

Osobné náklady ..........................................................  304 761 € 

Prevádzkové náklady ..................................................  63 732 € 

Rozpočet spolu ...........................................................  368 493 € 

Mimorozpočtové zdroje .............................................  7 344 €  (vzdelávacie poukazy) 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej 

osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných 

aktivít – 7 344 € dohody za vedenie krúžkov a materiál. 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 

fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít. 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. 

 

Rozpis rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2015 

Materská škola 

Mzdy ........................................................................... 91 152 € 

Odvody ....................................................................... 31 858 € 

Energie  ....................................................................... 15 056 € 

Prevádzkové náklady .................................................. 11 979 € 

Spolu  .......................................................................... 150 042€ 

Školský klub detí 

Mzdy  .......................................................................  14 808 € 

Odvody ....................................................................  5 175 € 

Energie  ....................................................................  4 192 € 

Prevádzkové náklady  ..............................................  4 658 € 

Spolu ........................................................................  28 833 € 

Školská jedáleň 

Mzdy  .......................................................................  29 784 € 

Odvody  ...................................................................  10 410 € 

Energie  ....................................................................  14 285 € 

Prevádzkové náklady  ..............................................  5 968 € 

Spolu  .......................................................................  60 447 € 

Spolu originálne financovanie .................................  239 322€ 

ZŠ s MŠ spolu ...........................................................  615 159€ 
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§ 2 ods. 1 písm. o 

 

Úspechy a nedostatky 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

Škola tradične dosahuje dobré výsledky v prírodovedných predmetoch, v športových, hudobných, výtvarných 

súťažiach, ako aj v šachu. Už tradične máme dobré úspechy v cezhraničnej spolupráci s družobnou školou 

v Drösingu v Rakúsku. 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky 

Domáca príprava na vyučovanie, výchovná oblasť, spolupráca s rodičmi, najmä s rodičmi žiakov s problémovým 

správaním.  
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SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY 

 Kvalifikovaná výučba. 

 Kontinuálne vzdelávanie učiteľov. 

 Počítačová gramotnosť takmer všetkých 

učiteľov. 

 Výmena pedagogických skúseností 

a informácií. 

 Príprava žiakov na celoslovenské testovanie 

T-5 a T-9, na prijímacie skúšky na stredné 

školy a na predmetové súťaže. 

 Úspešnosť žiakov v súťaži v umeleckom 

prednese poézie a prózy. 

 Podpora individuálne začlenených žiakov, 

spolupráca s rodičmi začlenených žiakov. 

 Ochota učiteľov podieľať sa na 

mimovyučovacích a mimoškolských aktivitách, 

kreativita a iniciatívnosť pri plánovaní týchto 

aktivít a pri ich organizovaní. 

 Realizácia podujatí imatrikulácia prvákov, Noc 

s Andersenom, čitateľského maratónu Čítajme 

si, vianočného programu, školského kola 

Zúbkových prameňov a Šalianskeho 

Maťka, olympiády z anglického jazyka, 

návštevy divadelných predstavení, exkurzií, 

školských výletov… 

 Tvorba učebných pomôcok, pracovných listov, 

didaktických hier, didaktických testov. 

 Prírastky do kabinetnej zbierky (obrazy 

spisovateľov, nástenné tabule, mapy). 

 Revitalizácia školskej knižnice, jej premena na 

kultúrne centrum školy (nové priestory, 

prírastky do knižného fondu, podujatia 

v školskej knižnici na podporu čítania a rozvoja 

čitateľskej gramotnosti). 

 Spolupráca s obecnou knižnicou. 

 Spolupráca s ľudovou školou v Drösingu. 

 

SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY 

 Obmedzený prístup k IKT (len v učebniach 

informatiky a v jazykových učebniach, počas 

vyučovania s podporou IKT je prístup žiakov 

k IKT obmedzený nedostatočným počtom 

počítačov, zlyhávajúcim pripojením na 

internet). 

 Zlyhávanie pripojenia na internet počas 

vyučovania s podporou IKT. 

 Nedostatočné využívanie webovej stránky 

školy na informovanie žiakov a rodičov 

(internetovej žiackej knižky, rubriky domáce 

úlohy/písomky, zasielania hromadných mailov 

prostredníctvom AscAgendy). 

 Nevyužívanie e-learningových funkcií 

Edupage. 

 Zastaraný knižničný fond učiteľskej i žiackej 

knižnice. 

 Zapájanie žiakov do predmetových súťaží. 
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PRÍLEŽITOSTI PRE ŠKOLU 

 Záujem pedagógov o svoj profesionálny rast, 

o kontinuálne vzdelávanie (jeden pedagóg 

absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie 

pred prvou atestáciou, účasť na inovačnom 

vzdelávaní, odborných seminároch, 

konferenciách, jazykových kurzoch, 

sebavzdelávanie). 

 Zmena školského vzdelávacieho programu. 

 Možnosť ponuky voliteľného druhého 

cudzieho jazyka (nemecký, francúzsky, ruský 

jazyk). 

 Modernizácia vybavenia učební jazykov ISCED 

informačnými a komunikačnými 

technológiami (interaktívna tabuľa, nový 

počítač). 

 Webová stránka školy (využívanie funkcií 

Edupage vo výchovno-vzdelávacom procese 

a v komunikácii so žiakmi a rodičmi). 

 Prístup na internetovú stránku zborovna.sk – 

do digitálnej knižnice učebných materiálov.  

 

OHROZENIA PRE ŠKOLU 

 Odchod nadaných žiakov na osemročné 

gymnázium a na ZŠ v okresnom meste. 

 Zvyšujúci sa podiel žiakov z málo podnetného 

prostredia. 

 Zvyšujúci sa podiel žiakov s problémovým 

správaním. 

 Nízka miera záujmu žiakov a ich rodičov 

o vzdelanie. 

 Nízka miera záujmu žiakov o účasť 

na predmetových súťažiach  

a na mimoškolských aktivitách. 

 Nezáujem rodičov o výchovno-vzdelávacie 

výsledky detí. 

 Nízka hodinová dotácia druhého cudzieho 

jazyka (je potrebné zvýšiť ju v rámci školského 

vzdelávacieho programu). 

 Nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagógov (najmä v pohyblivých zložkách 

mzdy). 

 Nedostatočné spoločenské ohodnotenie 

pedagógov (v širokej verejnosti je kredibilita 

učiteľského povolania nízka). 

 Nesystémové opatrenia štátu v oblasti 

vzdelávania (normatívne financovanie a tzv. 

reformy). 

 Profesijná a motivačná „vyhorenosť“ 

niektorých pedagógov. 

 Nekorektné osobné a profesionálne vzťahy 

medzi niektorými zamestnancami. 
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§ 2 ods. 2 písm. p 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového útvaru Vedúci 

Box Radoslav Kotľár 

Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry Mgr. Katarína Lukáčová 

Divadelný Mgr. Vladimíra Perničková 

Florbal chlapci Mgr. Martin Potočňák 

Futbalový Jozef Hlavenka 

Hasičský Bc. Denisa Hlavenková 

Literárno-dramatický Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. 

Ľudové spevy a tance Svetlana Valachovičová 

Putovanie Záhorím Mgr. Ingrid Stískalová 

Stolnotenisový Mgr. Jana Šurková 

Šachový Mgr. Milan Hruboš 

Športové hry Mgr. Dagmar Kubinová 

Športovo-poznávací Mgr. Dagmar Ivanová 

Športový – florbal dievčatá Mgr. Peter Riška 

Turisticko-športový Mgr. Eva Nimschová 

Výtvarných a tvorivých aktivít Andrea Záhradníková-Krajčírová  
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Materská škola 

 

Údaje o počte detí materskej školy 

Deti podľa 

veku 

Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

Počet 

tried 

Z toho 

špec. 

triedy 

Počet 

detí 

Z toho 

v špec. 

triedach 

Z toho 

integr. 

Počet 

tried 

Z toho 

špec. 

triedy 

Počet 

detí 

Z toho 

v špec. 

triedach 

Z toho 

integr. 

3 – 4-ročné 1 0 17 0 0 1 0 23 0 1 

4 – 5-ročné 2 0 41 0 0 2 0 41 0 0 

5 – 6-ročné 2 0 47 0 2 1 0 48 0 0 

Spolu 5 0 105 0 0 5 0 112 0 0 

 

MŠ má 5 oddelení: I. oddelenie (2,5 – 4-ročné deti), II. oddelenie (4 – 5-ročné deti),  

III. oddelenie (3 – 5-ročné deti), IV. oddelenie (5 – 6-ročné deti) a V. oddelenie (5 – 6-ročné deti). 

Poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou.  

Z dôvodu kapacity prijímame deti mladšie ako 3 roky len na základe individuálnych požiadaviek rodičov 

(pracovná vyťaženosť rodičov, sociálny status rodiny a pod.). 

MŠ pracuje v 5 oddeleniach v dvojzmennej prevádzke, ktorá je v pondelok až piatok od 6.00 hod. do 17.00 hod. 

V I., II., III. a IV. oddelení sú k dispozícií po dve plne kvalifikované učiteľky, v V. oddelení je k dispozícií jedna 

plne kvalifikovaná učiteľka. V spolupráci s ÚPaRSV Malacky nám bolo umožnené na základe dohody získať  

1 asistentku učiteľa po dobu 6 mesiacov. Asistentka vypomáhala v I. oddelení. 

MŠ na žiadosť rodičov zabezpečuje hravou formou prvé základy anglického jazyka u detí predškolského veku 

v spolupráci s CVČ Malacky, krúžok výtvarnej výchovy, športovo-tanečný krúžok a náboženskú výchovu – 

stretnutie s Ježiškom. 

 

Údaje o počte detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ 

 

Chlapci 15 

Dievčatá 18 

Odklad 4 

Spolu 33 

Počet zaškolených detí v MŠ 41 
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Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku v materskej škole 

V MŠ je zabezpečená príprava detí do prvého ročníka ZŠ formou spoločných hodín TV s prvákmi, výmenné 

návštevy prvákov a predškolákov, spolupodieľanie sa na akciách MŠ a ZŠ. 

V spolupráci s CVČ sa deti oboznamujú hravou formou so základmi anglického jazyka, uplatňujú a rozvíjajú si 

svoje pohybové nadanie v športovo-tanečnom krúžku. V spolupráci s CPPPaP Malacky absolvovali deti 

orientačné vyšetrenie školskej zrelosti so súhlasom rodiča, ktoré je usmernením nielen pre pedagogických 

zamestnancov, ale i rodičov.  

 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

MŠ ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

Materská škola Počet Školská kuchyňa a jedáleň  

Zamestnanci MŠ spolu 11 Zamestnanci spolu 1 

Pedagogickí zamestnanci    

- kvalifikovaní 9   

- nekvalifikovaní    

- dopĺňajú si vzdelanie    

Z toho NZ**    

Z počtu NZ    

- špeciálny pedagóg***    

- asistent učiteľa    

- upratovačky 2   

- ostatní     

Spolu počet zamestnancov MŠ a ŠJ12 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy v školskom roku 2015/2016 

(§ 2 ods.1 písm. h) 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa nám tohto roku darilo uskutočňovať dostatočne. Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov prebiehalo skupinovou formou alebo sebavzdelávaním. 

Názov vzdelávania 
Počet  

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania (počet) 

ukončilo pokračuje začalo 

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo 

vzdelávaní 
3 3   

Interaktívna tabuľa a multimédiá 

vo vzdelávaní 
2 2   

Integrácia digitálnych technológií do 

predškolského kurikula 
2 2   

Práca v programoch MS Office Word, 

Excel, PowerPoint  
1 1   
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Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)  

 

Všetky aktivity sú v našej škôlke tradičnými podujatiami. Väčšinu z nich realizujeme v spolupráci s rodičmi. Na 

všetkých podujatiach je vysoká účasť rodičov, čo nasvedčuje tomu, že materská škola poskytuje veľké 

množstvo možností a dáva priestor na spoluprácu, ktorej sa nebránime a pozitívne ju prijímame. 

 Mesiac úcty k starším – kultúrny program detí MŠ, v spolupráci s obecným úradom v KD 

 Pochod svetlonosov – v spolupráci s rodičmi 

 Zber papiera – v spolupráci so ZŠ a s rodičmi  

 Mikuláš – v spolupráci so ZRŠ 

 Vianočná besiedka – vystúpenie detí rodičom, v spolupráci s rodičmi a ZRŠ 

 Výchovné koncerty, divadelné predstavenia – podľa ponuky, v spolupráci so ZRŠ 

 Karnevalový deň – v spolupráci so ZRŠ 

 Stretnutie s knihou – v spolupráci s Centrom záujmových aktivít Veľké Leváre 

 Predplavecký výcvik 

 Deň narcisov – v spolupráci so ZŠ 

 Deň matiek – vystúpenie detí v KD a v MŠ, v spolupráci s obecným úradom a ZRŠ 

 Fotografovanie detí MŠ 

 Týždeň detskej radosti – v spolupráci so ZRŠ 

 Školský výlet – Červený Kameň, minifarma, v spolupráci so ZRŠ 

 Rozlúčka s predškolákmi 

 

Prezentácia MŠ v rámci celookresných akcií 

 Kreslím, kreslím maľujem – výtvarná prezentácia 

 Mám básničku na jazýčku – prezentácia v prednese 

 

Krúžky v MŠ 

 výtvarný krúžok 

 anglický jazyk 

 športovo-tanečný krúžok 

 náboženská výchova – Stretnutie s Ježiškom 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 písm.)  

 

Materská škola je 5-triedna, s kapacitou 115 detí. Poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku 

od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  

Materská škola je umiestnená v objekte základnej školy na prízemí. Má samostatný vchod. Triedy, do ktorých 

sú deti zaradené podľa veku, slúžia v dopoludňajších hodinách ako herne. Umyvárne a toalety sú prispôsobené 

veku a vzrastu detí. Chodba je rozdelená na tri časti – v prednej časti sú spoločné priestory šatne, stredná časť 

pokrytá kobercom, slúži na cvičenie, v zadnej časti sa nachádzajú umyvárne a toalety. 
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Na prvom poschodí ZŠ sa nachádzajú štvrtá a piata trieda MŠ, ktoré sú určené pre deti predškolského veku. Sú 

tu 4 spálne so samostatným vchodom, určené pre deti MŠ.  

V súvislosti s plnením učebných plánov a učebných osnov sa materiálne vybavenie materskej školy stále 

skvalitňuje a výchovno-vzdelávací proces zefektívňuje, obohacuje sa o tvorivý prístup učiteliek, uprednostňuje 

sa individuálny prístup, edukačné aktivity prevládajú nad klasickým zamestnaním. Pri plnení úloh sa využívajú 

nové didaktické pomôcky, pracovné zošity, IKT… 

Podľa finančných možností sa doplňuje didaktická technika, detská knižnica, pomôcky na výtvarnú a pracovnú 

výchovu. 

 

Cieľ, ktorý si materská škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, 

a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n) 

Prvoradou úlohou bolo skvalitniť prácu so ŠVP tak, aby sme pre deti vytvorili priaznivú výchovno-vzdelávaciu 

klímu a učenie realizovali formou hry, s využitím rôznej dostupnej literatúry, s dodržiavaním 

psychohygienických podmienok, rozložením edukačných aktivít do všetkých oblastí režimu dňa. 

Dôležitá bola aj otázka plánovania edukačných aktivít v triedach, správny výber špecifických cieľov, ich 

realizácia u každého dieťaťa, prispôsobenie cieľov pre mladšie deti, lebo ciele sú stanovené na strop pre deti  

5 – 6-ročné, ako aj kompetencie, ktoré v závere predškolského obdobia dosiahnu a zvládnu, čoho dokladom je 

aj osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti sme si stanovili a plnili tieto ciele: 

 V plnej miere sa oboznámiť s novou školskou legislatívou (z. 245/2008 Z. z., Vyhláška 306/2008 Z. z.  

a ďalšie) a na participatívnej platforme celého pedagogického zboru v zmysle dostupných nástrojov 

vytvoriť adresný školský vzdelávací program. 

 Posilniť individuálny prístup k deťom, najmä k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 Podporovať rozvoj grafomotorických zručností detí. 

 Rozvíjať emocionálnu inteligenciu dieťaťa v celom výchovnom procese. 

 Zvýšiť kvalitu plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 V pedagogickom procese klásť dôraz na rozvoj komunikačných schopností a predčitateľskej 

gramotnosti detí. 

 Uplatňovať aktivizujúce metódy a formy práce, problémové učenie, posilňovať schopnosť 

sebahodnotenia a hodnotenia deti. 

 Využívať progresívne formy a metódy práce v praktických manipulačných činnostiach, posilňovať u deti 

sebadôveru, rozvíjať samostatnosť a rozhodnosť pri riešení konkrétnych problémov. 

Vzdelávanie a výchova detí sa naďalej uskutočňovali podľa ŠkVP s názvom Environmentálny školský program. 

Naším poslaním je prostredníctvom aktívneho procesu učenia založeného na hodnotách solidárnosti, rovnosti 

príležitosti , tolerancie, zbližovania, spolupráce a pomoci rozvíjať: 

 kognitívne stránky žiaka, jeho intelektuálne a poznávacie schopnosti (myslenie, pamäť, vnímanie); 

 afektívne zručnosti zahrňujúce oblasť formovania empatických zručností, postojov, sociálno-

komunikačných zručností a hodnotovej orientácie; 

 sociálne návyky rozvíjajúce praktickú zručnosť, ktorá umožní aplikovateľnosť získaných poznatkov a ich 

použiteľnosť v praxi, využívanie alternatívnych vyučovacích pomôcok; 

 celú osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrolu a samostatné kritické myslenie, kooperatívnosť; 
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 individuálnym prístupom vo výchovno-vzdelávacom procese osobnostný rozvoj dieťaťa, vrátane detí 

prejavujúcich talent a nadanie. 

Oblasť psychomotorických kompetencií (používa v činnosti všetky zmysly). Rozvinutá kompetencia sa 

prejavovala tým, že dieťa vedelo z prostredia získať čo najväčšie množstvo informácií, a to tými receptormi, 

ktoré mu boli v danej situácii využiteľné. 

Oblasť komunikatívnych kompetencií sme sa snažili rozvíjať usmerňovaním detí, keďže deti samotné nemajú 

tendenciu zdieľať svoje poznatky s ostatnými (ranný kruh). V snahe naučiť deti viesť dialóg sme sa snažili vždy 

rozprávať o veciach, s ktorými majú deti množstvo skúseností, pričom otázkami učiteliek boli vyzývané 

 k prezentácii spomínaných skúseností. 

Oblasť kognitívnych kompetencií sa najviac rozvíjala tým, že sme deti navádzali a upozorňovali na uvedomenie 

si určitých súvislostí práve prevádzanej skutočnosti s tým, čo už poznajú, pričom vieme, že práve táto aktivita 

nie je pre tento vek príznačná. 

Učebné kompetencie. Deti sa spontánne zapájali do aktivít, prejavovali o ne záujem, tešili sa z úspechu. 

Získané poznatky, hlavne básne, piesne, rozprávky využívajú v spontánnych hrách.  

Rozvoj sociálnych kompetencií spočíval v rozvíjaní prosociálnosti u detí, deti sa naučili podriaďovať sa 

pravidlám, dodržiavať ich, spolupracovať pri hrách. Ak sa im to občas nepodarilo, vedeli ohodnotiť svoje 

správanie a vysvetliť, prečo je nevhodné. 

Osobnostné kompetencie. Deti si uvedomujú vlastnú identitu, sú vedené k tomu, aby si uvedomovali dôsledky 

svojho konania vzhľadom na iné osoby, učia sa riešiť konflikty pokojnou cestou, vyjadriť svoje pocity i pocity 

druhých. Hlavne ranný kruh bol zameraný na hodnotenie správania kamarátov, deti sa naučili vyjadriť, čo sa im 

páčilo a čo nie. 

Informačné kompetencie sa rozvíjali hlavne pri práci s IKT, encyklopédiami, knihami, v ktorých deti vyhľadávali 

obrázky zvierat, prírodných javov, remesiel. 

 

Hry a hrové činnosti 

Prostredníctvom hier v skupinách si deti upevňovali kladné spoločenské vzťahy, návyky, normy správania, 

prostredníctvom nich sa deti učili rešpektovať už vytvorené pravidlá triedy, prispôsobovať sa pravidlám 

skupiny, pomáhať si a spolupracovať. Veľká časť detí má osvojené kultúrno-zdvorilostné návyky, poznajú  

a ovládajú základné pravidlá spoločenského správania sa. Využitím zásady dôslednosti a výchovných metód 

pochvala, povzbudenie, úsmev, odmena sa eliminovali prvky agresivity u detí. 

 

Pohybové a relaxačné cvičenia 

Dominancia perceptuálno-motorickej oblasti, zameranie na rozvoj psychomotorických kompetencií. Pohybové 

a relaxačné cvičenia mali často charakter spontánny, ale vo väčšej miere boli plánované. Uvedenej 

organizačnej forme sme venovali primeraný časový priestor, využívajúc tak záujem našich detí o pohyb a tiež 

nie príliš vhodné podmienky nášho školského dvora. 

 

Edukačné aktivity 

Prevažuje kognitívna oblasť, zameranie na učebné a kognitívne kompetencie. Edukačná aktivita sa v našej MŠ 

realizovala ako samostatná organizačná forma prevažne s prevahou frontálnej práce s deťmi, ale veľmi často 
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sme ju doplňovali o ďalšie formy práce, ktoré prispievali k možnosti individuálneho prístupu učiteľky k deťom 

vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Išlo o zadávanie samostatnej práce, jej vyhodnocovanie, využívanie práce  

v skupinách s dôrazom na diferenciáciu úloh a činností podľa aktuálnych vývinových schopností detí. 

 

Zvyšovanie pedagogickej odbornosti učiteľov 

Učiteľky sa podľa možností zúčastňovali školení, vzdelávania, ktoré im priniesli nové poznatky, možnosti, 

nápady a získali kredity. Okrem školení sa učiteľky venujú i sebavzdelávaniu a sledujú nové možnosti, inovácie 

pre zaujímavejšiu a kvalitnejšiu prácu s deťmi vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 

Zameranie na utužovanie kolektívnych vzťahov 

V kolektíve materskej školy sú priaznivé vzťahy medzi zamestnancami. Zamestnanci sa podporujú, vzájomne si 

pomáhajú a vytvárajú príjemné prostredie materskej školy. 

 

Rozvoj práce s počítačom 

MŠ je súčasťou webovej stránky ZŠ. Dokumentácia MŠ je vypracovaná v počítači. Informácie pre rodičov sa 

zadávajú na sociálnej sieti. 

 

Podporovať jazykovú zdatnosť 

V spolupráci s CVČ deťom poskytujeme možnosť oboznámiť sa hravou formou s cudzím jazykom (ANJ). 

 

Zameranie na výchovu a vzdelávanie 

Skvalitňuje sa výchovno-vzdelávací proces v predškolskej triede a tým sa zabezpečuje i plynulejší prechod detí 

do ZŠ. Väčšia pozornosť sa venuje deťom s poruchami reči, rodičom sa odporúča navštíviť logopéda. 

 

Spolupráca s CPPPaP 

V spolupráci s CPPPaP sa realizovalo orientačné vyšetrenie školskej zrelosti u všetkých predškolákov. 

Odporúčame deti na ďalšie odborné vyšetrenia.  

 

Oboznamovanie rodičov s legislatívou 

Na skvalitnenie spolupráce vedenia MŠ s rodičmi pravidelne aktualizujeme vytvorené informačné okienko pre 

rodičov – rodičia sú pravidelne informovaní o akciách MŠ, legislatívnych zmenách a iných dôležitých 

organizačných zmenách. 

 

Materiálno-technické vybavenie MŠ v spolupráci s obecným úradom, ZRŠ, radou školy, rodičmi, sponzormi  

V spolupráci so ZRŠ boli zakúpené didaktické pomôcky, hračky pre deti pod vianočný stromček, pracovné 

zošity, nábytok, šatňová zostava, lôžka, prikrývky a vankúše. 

V spolupráci s obecným úradom bol zakúpený nábytok a šatňová zostava a boli vymaľované priestory MŠ. 
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Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň 

výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o)  

 

Informáciu o týchto oblastiach uvádza materská škola formou SWOT analýzy. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 Odbornosť pedagogických zamestnancov. 

 Chuť pedagogických zamestnancov pracovať 

a ďalej sa vzdelávať. 

 Príprava predškolákov na 1. ročník. 

 Príprava netradičných akcií pre deti. 

 Spolupráca s rodičmi. 

 Prezentácia na verejnosti. 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatočné ohodnotenie pedagogických 

zamestnancov. 

 Nedostatočné priestory. 

 Školský dvor pre deti. 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Dobré podmienky na výchovu a vzdelávanie 

detí. 

 Zapájanie sa do projektov. 

 Oboznamovanie sa s cudzími jazykmi (ANJ). 

 Výtvarný krúžok, športovo-tanečný krúžok. 

 Tradičné kultúrne podujatia. 

 Geograficky výhodná poloha, nízka 

nezamestnanosť. 

 

RIZIKÁ 

 Nepriaznivý demografický vývoj. 

 Nedostatok finančných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 

Materská škola akceptuje skutočnosť s rozdielnou rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými, stravovacími, 

pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi. Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku je 

prispôsobené deťom a v súlade s pracovným poriadkom školy a školským poriadkom. Organizačné formy 

denného poriadku a možnosti ich usporiadania pozostáva z relatívne ustálených organizačných foriem. 

Psychohygienické podmienky materskej školy hodnotíme na primeranej úrovni vzhľadom na možnosti, ktoré 

škola má.  

Denný poriadok je vypracovaný a dodržiavaný v súlade s psychohygienickými požiadavkami detí. Je v ňom 

zabezpečené striedanie hrových, pohybových a riadených činností, odpočinku, pobytu detí vonku, stravovanie 

a pitný režim. 

Výzdoba školy je na veľmi dobrej úrovni, je estetická a pôsobivá. Bohatá je aj kvetinová výzdoba, najmä 

chodieb, ale aj tried. 
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Spolupráca materskej školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c) 

Materská škola spolupracuje v oblasti výchovy a vzdelávania i v mimoškolských činnostiach s rodičmi, 

základnou školou, OÚ, organizáciami, ktoré sú mimo obce, so psychológom. 

Prioritou našej materskej školy v nasledujúcich rokoch bude venovať väčšiu pozornosť rodinnému prostrediu  

a zázemiu dieťaťa, vytvárať medzi materskou školou a rodinou pevný, vzájomné sa doplňujúci zväzok fungujúci 

na princípoch humanizmu a demokracie.  

 

Vzájomné vzťahy medzi materskou školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými osobami a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole podieľajú 

Tieto vzťahy sa zlepšujú a upevňujú spoločnými aktivitami a dobrou spoluprácou so zainteresovanými osobami. 

V spolupráci s A. Krajčírovou pokračujeme v realizácii krúžku výtvarná výchova pre deti materskej školy. 

Snažíme sa umožňovať deťom zapájať sa aj do iných krúžkov.  

Spolupráca pokračovala aj s p. Včelkovou, ktorá realizuje pre deti športovo-tanečný krúžok. 

V spolupráci s Centrom záujmových aktivít Veľké Leváre sa deti zúčastnili v rámci podujatia Marec – mesiac 

knihy stretnutia s rozprávkou. 

 

 

 

 

 

Vypracoval Mgr. Martin Potočňák, riaditeľ 

 

Spolupracovali 

Mgr. Vladimíra Perničková, Mgr. Katarína Lukáčová, Mgr. Otília Hájková, Mgr. Adriana Habová,  

Mgr. Martina Allertová 

 

 

 

Vo Veľkých Levároch 7. októbra 2016 

 

Pedagogická rada správu prerokovala 2. novembra 2016. 

Rada školy správu prerokovala 3. novembra 2016. 

Obecné zastupiteľstvo Veľké Leváre vzalo správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2015/2016 na vedomie uznesením č. 96/2016, prijatým na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva 6. decembra 2016. Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 prítomných poslancov, proti hlasovalo  

0 poslancov, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov. 


