
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2011/2012 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Soblahov 404 

Adresa školy Soblahov 404 

Telefón +421 x 032 6528719 

E-mail zssoblahov@szm.sk 

Zriaďovateľ Obec Soblahov, Soblahov 366 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Danka Nemcová 032/6528755 zssoblahov@szm.sk  

ZRŠ - ZŠ PaedDr. Ingrid Oravcová 032/6528719 zssoblahov@szm.sk  

ZRŠ - MŠ Eva Tomášková 0904227716   

Poradné orgány školy 

Metodické orgány: 

  1 metodické združenie – I. stupeň: 

vedúca MZ  :  Mgr. Ľuboslava Jozeková 

   2 predmetové komise – II. stupeň: 

vedúca PK humanitných predmetov:      PaedDr. Eva Kobzová 

vedúca PK prírodovedných predmetov: Mgr. Janka Dorotová 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte ţiakov 

Počet žiakov školy: 141  



Počet tried: 9  

Začlenení žiaci: 9 

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

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

počet ţiakov 17 17 17 19 15 12 18 16 10 141 

z toho ŠVVP 0 1 1 0 0 1 1 3 2 9 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní ţiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2011: 18/ 11 dievčat  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: 17/ 11 dievčat  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / 0 dievčat  

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2012  

12 žiakov z toho: 10 žiakov/9. ročník, 2 žiačky/ 5. ročník  

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť ţiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 4.roč SOŠ-4.ročné SOŠ-3.ročné 2.roč 

prihlásení 2 3 5 2 0 

prijatí 2 3 5 2 0 

% úspešnosti 100% 100% 100% 100% 0 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ DRV FYZ GEG HUV CHE IFV INF MAT MDV OBN OBV PVC 

I. 1     1     1   1   1,18         

II. 1,18     1,29     1,29   1,18   1,71         

III. 1,35           1,12   1,18   1,35         

IV. 1,79           1,16   1,21   2,05       1 

V. 1,73 1,2 1,33     1,47 1,07     1 1,6 1,07 1     

VI. 2,45 2,27 2   2,73 2,27 1,25 2,36   1,42 2,58 1,73 1,09     

VII. 2,5 2,17 2,22   2,33 2,39 1,22 2   1,94 2,61 1,89 1,39     

VIII. 2,43 1,93 2,31   2,75 2,27 1 2,53   1,87 3   1,38     

IX. 2,3   1,9   2,3   1,1 1,8     2,5     1,3   

ŠP                               



 

Trieda PRI PDA RGV RKS RUJ SJL SPR SEE TEH THD TSV TEV TBZ TOF VLA 

I.           1,24 1         1   1   

II.   1,47       1,88 1         1   1,47 1,59 

III.   1,53       1,53 1         1 1 1 1,41 

IV.   1,74       1,84 1,05         1,05 1,16 1,21 1,74 

V.     1 1   1,73 1       1,07         

VI.     1,45 1,64 2,45 2,17 1       1,36       1 

VII.       1,89 2,56 2,67 1       1,06         

VIII. 2     1,4 2,8 2,81 1 1   1 1,21         

IX. 1,8         2,2 1,2   1     1       

ŠP                               

 

Trieda VUM VYV WCI ZEM 

I.   1     

II.   1,12     

III.   1     

IV.   1     

V.   1     

VI.   1,27     

VII.   1,18     

VIII. 1,27   1 2 

IX.   1   2,3 

ŠP         

Prospech ţiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. 17 17 0 0 

II. 17 17 0 0 

III. 17 17 0 0 

IV. 19 19 0 0 

V. 15 15 0 0 

VI. 12 11 1 0 

VII. 18 17 1 0 

VIII. 16 16 0 0 

IX. 10 10 0 0 

ŠP 0 0 0 0 

Dochádzka ţiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

ţiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

ţiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

ţiaka 

I. 17 628 36,94 628 36,94 0 0,00 



II. 17 689 40,53 689 40,53 0 0,00 

III. 17 1219,5 71,74 1219,5 71,74 0 0,00 

IV. 19 744 39,16 744 39,16 0 0,00 

V. 15 751 50,07 751 50,07 0 0,00 

VI. 12 805 67,08 805 67,08 0 0,00 

VII. 18 1113 61,83 1113 61,83 0 0,00 

VIII. 16 931 58,19 931 58,19 0 0,00 

IX. 10 1006 100,60 860 86,00 146 14,60 

ŠP 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

VÝSLEDKOVÝ LIST ŠKOLY 

Celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ 

Testovanie 9 - 2012 

Kód školy: 530911 Základná škola s materskou školou, Soblahov 404 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 10 10 

Priemerný počet bodov školy: 14,4 16,5  

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 72 % 66 % 

Percentil školy: 91,58 92,14 

Priemerná známka žiakov školy: 2,56 2,2 

Priemerný počet bodov v rámci SR: 11,51 13,62 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 57,54 % 54,47 % 

           10.apríl 2012  

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 

vzdelávacia oblasť predmet 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM 
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 8 6 6 6 

prvý cudzí jazyk – anglický jazyk   3 3 
Príroda a spoločnosť prírodoveda - 1 1 0,5 

vlastiveda  1 1 1 
Človek a hodnoty etická výchova / náboženská výchova 1 1 1,5 1,5 
Matematika a práca s 

informáciami 
matematika 4 4 3 3 
informatická výchova  1 1 1 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie    1 
Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1 1 

hudobná výchova 1 1 1 1 



Zdravie a pohyb telesná výchova 2 2 2 2 
Spolu povinná časť  17 18 20,5 21 
ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM 
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra   1 1 

prvý cudzí jazyk – anglický jazyk 1 2   
tvorivé písanie 1 1 1 1 

Matematika a práca s 

informáciami 
informatická výchova 1    

Človek a svet prác pracovné vyučovanie     
Umenie a kultúra dramatická výchova 1 1   
 výtvarná výchova 1 1 1 1 

tvorba projektu a prezentačné zručnosti   1 1 
Zdravie a pohyb telesná výchova   1 1 
Spolu povinná časť  5 5 5 5 
Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 

 individuálne diagnosticko-vyučovacie 

hodiny 
 1 1  

 zmyslová výchova     
 rozvoj psychomotorických zručností     
Spolu   1 1  

Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2011/2012 

1.-4. ročník 

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike,  

ISCED1-Primárne vzdelávanie, 30.6. 2008 

Rámcové učebné plány 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 

pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne 
vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. 

ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012 

vzdelávacia oblasť predmet 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 
ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM 
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 4 4 5 

prvý cudzí jazyk – anglický jazyk 3 3 3 3 
druhý cudzí jazyk – ruský jazyk  1 1 1 

Človek a príroda fyzika  1 1 1 
chémia  1 0,5 1 
biológia 1 1 1 1 

Človek a spoločnosť dejepis 1 1 1 1 
geografia 1 1 1 1 
občianska náuka 1 1 1 1 

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská výchova 1 1 1 0,5 
Matematika a práca s 

informáciami 
matematika 3 4 3,5 4 
informatika 1 1 1 0,5 

 svet práce     0,5 
technika    0,5 

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1  



hudobná výchova 1 1 1  
výchova umením    1 

 telesná a športová výchova 2 2 2 2 
Spolu povinná časť  21 24 23 24 
ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM 
 druhý cudzí jazyk – ruský jazyk  1 1 1 

rozvoj komunikačných schopností 1 1 1 1 

 informatika    0,5 
matematika 1 1 1,5 1 

Človek a spoločnosť mediálna výchova 1 1 1  
regionálna výchova 1 1   
dejepis    1 

Človek a príroda chémia   0,5  
 biológia     
Umenie a kultúra výtvarná výchova 1    

výtvarné činnosti    0,5 
Človek a svet práce svet práce     

technika     
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 1 1 1 1 
Spolu povinná časť  6 6 6 6 
Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 

 individuálne diagnosticko-vyučovacie 

hodiny 
 1 1 1 

 zmyslová výchova  1  1 

 rozvoj psychomotorických zručností  1  1 
Spolu   3 1 3 

Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2011/2012 

5.-8. ročník 

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike,  

ISCED2-Nižšie sekundárne vzdelávanie, 30.6. 2008 

Rámcové učebné plány 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 

pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie 
stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. 

9.ročník 

Učebné plány pre 5.-9. ročník ZŠ, VARIANT 3 /Schválilo MŠ SR dňa 14.5. 2003 číslo 

520/2003-41 s platnosťou od 1. septembra 2003./ 

Nepovinné predmety – nereformné ročníky 9. ročník 

Informatika    9. ročník / 1 hodina 

Matematicko-fyzikálne praktiká  9. ročník / 1 hodina  



Rozširujúce hodiny - nereformné ročníky 9. ročník 

Telesná výchova   9. ročník / 1 hodina 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet ţiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka       

Prvého ročníka 1 17 0 

Beţných tried 8 124 9 

Špeciálnych tried       

Pre nadaných       

Spolu 9 141 9 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaţí a olympiád 

Prehľad výsledkov súťaţí a olympiád ţiakov ZŠ v šk. roku 2011/2012 

Názov súťaţe 
 

umiestnenie ţiaci 

GEOGRAFICKÁ 

OLYMPIÁDA  
obvodné kolo úspešný riešiteľ 

Adrián Dorot  

Lucia Jantošovičová 

MATEMATICKÁ 

OLYMPIÁDA 

obvodné kolo úspešný riešiteľ 

Adrián Dorot 

Romana Gomulecová 

Simona Gomulecová 

Patrik Šedivý 

    
PYTAGORIÁDA 

 – matematická súťaž 

obvodné kolo 3.miesto Simona Holúbková 

 
obvodné kolo úspešný riešiteľ 

Adrián Dorot 

Martin Jozek 

Matúš Paška 

KLOKAN 

 – matematická súťaž 

celoslovenská 

súťaž 

titul: 

KLOKANKO 1 

Anna Siváková 

Timotej Hricko 



KLOKANKO 3 

KLOKANKO 4 

Alexandra Vojteková 

Matúš Kohút 

Leo Kontra 

  
ŠKOLÁK 5 

Lucia Jantošovičová 

Tomáš Keleši 

Patrik Šedivý 

  
BENJAMÍN 6 Simona Gomulecová 

  

KADET 9 – školský 

šampión 
Simona Púčiková 

    
MAKS 

 – matematická  súťaž 

celoslovenská 

súťaž 

titul: Dvojnásobná 

hviezda 

matematického neba 

Adrián Dorot 

  

Trojnásobná hviezda 

matematického neba  
Simona Púčiková 

    
 MAKSÍK 

– matematická  súťaž 
 

najmúdrejší 

maksáčik 
Martin Jozek 

EXPERT  GENIALITY 

SHOW  

celoslovenská 

súťaž 

titul :  EXPERT 

téma:  Anglický 

jazyk 

Adrián Dorot 

Simona Púčíková 

  

titul EXPERT 

téma: Dejiny a 

spoločnosť 

Adrián Dorot 

  
titul:  TOP  EXPERT Adrián Dorot 

    

OLYMPIÁDA 

V SLOVENSKOM  

JAZYKU 

obvodné kolo úspešný riešiteľ Bronislava Krátka 

OLYMPIÁDA 

V ANGLICKOM  JAZYKU 
obvodné kolo 2. miesto Lujza Kramárová 

    
 BIOLOGICKÁ 

obvodné kolo 
3. miesto Bronislava Krátka 



OLYMPIÁDA 4. miesto Denisa Ďuďáková 

    

VŠETKOVEDKO 
celoslovenská 

súťaž 

titul 

VŠETKOVEDKO 

Timotej Hricko 

Martin Jozek 

    

VAJÍČKO MAĽOVANÉ 
regionálna 

súťaž 
3. miesto Katarína Maláňová 

    

VESMÍR  OČAMI  DETÍ 
celoslovenská 

súťaž 

práce vystavené na 

Obvodnom  úrade v 

TN 
 

    
ŠKOLSKÝ ČASOPIS 

ŠKOLÁK 

regionálna 

súťaž 
Strieborné pásmo 

 

    

ČÍTAME S OSMIJANKOM 
celoslovenská 

súťaž 
Strieborné pásmo žiaci 3. ročníka 

    

KRAJSKÝ DETSKÝ 

HUDOBNÝ FESTIVAL 

MY POP STAR  TRENČ. 

KRAJA 

regionálne  

kolo 

okresné kolo 

Strieborné pásmo: 

postup na krajský 

detský hudobný 

festival – sólisti, 

inštrumentalisti 

(heligónka) 

pamätný list: postup 

do semifinále súťaže  

Michaela Barčáková 

Michaela Barčáková 

    

MALÝ FUTBAL 

MLADŠIE ŹIACKY 

okresné kolo 

krajské kolo 

1.miesto 

1. miesto 

Karolína Bátkyová 

Simona Ďuďáková 

Mária Fabová 

Simona Gomulecová 

Renáta Hiklová 

Darina Jančovičová 

Paulína Jandová 



Lucia  Jantošovičová 

Veronika Maceková 

Barbora Šedivá 

 

Školské 

majstrovstvá 

Slovenska 

12. miesto 

Simona Ďuďáková 

Mária Fabová 

Renáta Hiklová 

Romana Gomulecová 

Simona Gomulecová 

Darina Jančovičová 

Paulína Jandová 

Lucia  Jantošovičová 

Veronika Maceková 

MALÝ FUTBAL STARŠIE 

ŹIACKY 
obvodné kolo 4. miesto 

Karolína Bátkyová 

Denisa Ďuďáková 

Simona Ďuďáková 

Mária Fabová 

Simona Gomulecová 

Darina Jančovičová 

Nikola Kopecká 

Bronislava Krátka 

Veronika Maceková 

Natália Ranincová 

Petronela Reháková 

FLORBAL MLADŠIE 

ŹIACKY 
obvodné kolo 2. miesto 

Karolína Bátkyová 



Mária Fabová 

Romana Gomulecová 

Simona Gomulecová 

Simona Holúbková 

Darina Jančovičová 

Paulína Jandová 

Veronika Maceková 

Monika Michalčíková 

Natália Ranincová 

 BEH SOBLAHOVA  

–  40. ročník 

okresné kolo 

1.miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Šimon Kňážek 

Ján Schery 

Simona Gomulecová 

Renáta Hiklová 

Martin Kňážek 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Pre našu školu ako vzdelávaciu inštitúciu je veľmi dôležité, ako sa na ňu verejnosť pozerá, 

aké má o nás predstavy a očakávania.  

"Školák" školský časopis - od roku 2003 žiaci vydávajú svoj časopis  

Predškoláci v škole - predškoláci strávili jedno dopoludnie v školských laviciach  

Noc s Andersenom 2011  

Soblahovské noviny - pravidelné príspevky učiteľov a žiakov  

Slniečko - príspevky žiakov  

Ďalšie aktivity  

- Kultúrne vystúpenia pre obec  

- Výstava ovocia a zeleniny  



- Šarkaniáda - súťaž v púšťaní šarkanov pre deti z MŠ, ZŠ a obce  

- Beh Soblahova - 40. ročník  

- MDD  

- Mikuláš v škole  

- Karneval  

- Výchovné koncerty  

- Vianočný koncert  

- Tvorivé dielne  

- Slávnostná akadémia  

Služby triedneho učiteľa  

- individuálne konzultácie  

- individuálne a spoločné rodičovské združenia  

- triednické hodiny  

Služby školského špeciálneho pedagóga  

- konzultácie s rodičmi a žiakmi  

- individuálna práca so začlenenými žiakmi  

Spolupráca s CPPPaP  

- prednášky pre rodičov  

- diagnostikovanie žiakov  

Školský klub  

- navštevujú žiaci pred začiatkom vyučovania a po skončení vyučovania do 17:00 hod.  

Školská jedáleň  

- stravovanie žiakov a zamestnancov našej školy  

- stravovanie cudzích stravníkov  

- prenajímanie školskej jedálne na rôzne akcie  



Výchovný poradca  

- voľba školy, povolania  

- zisťovanie záujmu a o budúce povolanie - práca s programom Sprievodca svetom povolaní  

- dotazník - voľba povolania 7.- 8. ročník  

- konzultačné hodiny pre rodičov žiakov 9. ročníka - pomoc pri vyhľadávaní strednej školy  

- stredoškolák : 8.-9. ročník - informácie a rady pri výbere školy  

- individuálne konzultácie pre rodičov a žiakov  

Spoločné akcie, výlety a exkurzie  

- pre rodičov a žiakov našej školy  

Otvorená škola  

- možnosť využitia učebne IKT  

- prenájom telocvične  

- využitie priestorov školy pri organizovaní výstav  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

1.     Dlhodobé projekty 

Zameriavame sa najmä na realizovanie rozličných projektov a aktivít. Z nich mnohé 

uskutočňujeme v spolupráci s rodičmi našich žiakov. Realizujeme aktivity na rozvoj 

prosociálneho správania sa žiakov, na formovanie ich postojov v environmentálnej, 

regionálnej výchove, i na eliminovanie sociálno – patologických javov. Využívame výbornú 

spoluprácu s výchovným poradcom, so školským špeciálnym pedagógom a s vyučujúcimi  pri 

výučbe žiakov so špeciálnymi vzdelávacími poruchami a výbornú tímovú spoluprácu 

všetkých pedagógov v školskej aj mimoškolskej činnosti. 

Ciele školy, ktoré chceme v tejto oblasti realizovať, sú: 

-          prostredníctvom projektov, ktoré realizujeme, motivovať celé triedne kolektívy, 

skupiny i jednotlivých žiakov, pedagogický zbor a rodičov žiakov k aktívnej účasti na 

živote školy, 

-          otvoriť školu širokej verejnosti a prezentovať činnosť školy, 

-          využívať jednotlivé projekty v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na vyučovaní, 

ale aj v mimoškolskej činnosti, 



-          zmodernizovať školu, zlepšovať jej materiálne a technické vybavenie. 

Škola je zapojená do týchto projektov:   

ZELENÁ ŠKOLA – škola každoročne obhajuje certifikát, projekt pomáha realizovať 

environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, tie vedú žiakov a celú školu k 

šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na 

životné prostredie.  

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE  – celkové zameranie školy na zdravý životný 

štýl. Je charakteristickou črtou našej práce vo všetkých oblastiach výchovno - vzdelávacích 

aktivít.   

      OTVORENÁ ŠKOLA – myšlienka otvorenia sa školy pre verejnosť je realizovaná 

prostredníctvom zapájania sa do projektov Otvorená škola – IKT a šport, na ktoré získavame 

finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR. Prostredníctvom ich realizácie  otvárame 

svoje brány pre žiakov, rodičov a verejnosť v čase vyučovania i v čase mimo vyučovania. 

      INFOVEK – prostredníctvom informačných a komunikačných technológií podporuje 

projekt premenu tradičnej školy na modernú, pomáha  v rozvoji samostatnosti a tvorivej práce 

žiakov. 

      ENVIROPROJEKT – projekt zameraný na  vytváranie správnych postojov a správania 

žiakov k životnému prostrediu. 

Školské projekty: 

      BEH SOBLAHOVA – každoročne sa na ňom zúčastňujú žiaci z 8 škôl trenčianskeho 

regiónu. 

      ČÍTAME V MŠ – tento projekt realizujeme súvislosti s rozvojom čitateľskej 

gramotnosti pravidelne každý rok  a zapojájame sa aj do Týždňa hlasného čítania a aktivít 

súvisiacich s Medzinárodným dňom školských knižníc svojou aktívnou účasťou v knižnici M. 

Rešetku v Trenčíne. Vytvorili sme si svoj vlastný projekt – ČÍTAME V MŠ  - žiaci 3. a 4. 

ročníka čítajú pred spaním deťom materskej školy.  

      PREDŠKOLÁCI V  ŠKOLE 

       ŠARKANIÁDA, NOC S ANDERSENOM, DNI ZDRAVEJ VÝŢIVY  – 

Mňamkovníček, Mliekovníček 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

1.     Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 



Budova školy má 51 rokov. Nemá vybudované kabinety pre učiteľov, ale má zriadené a 

využíva tieto odborné učebne: učebňu cudzích jazykov, školské dielne, telocvičňu, učebňu 

informatiky, v ktorej je zriadená menšia miestnosť vybavená počítačom pre pedagóga, 

v učebni je počítačová sieť, na ktorú je pripojených 13 počítačov, dataprojektor a premietacie 

plátno. Ďalšia počítačová učebňa má 21 počítačov. Je vybavená notebookom pre učiteľa 

a dataprojektorom. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené 

učebné varianty. 

Samostatné kabinety pre učiteľov sa v priestoroch školy nenachádzajú, okrem kabinetu 

výchovného poradcu a kabinetu telesnej výchovy. Pomôcky sú umiestnené podľa predmetov 

v jednotlivých triedach. Vybavenie kabinetov je potrebné modernizovať, pretože mnohé 

pomôcky pochádzajú ešte z prvotného vybavenia školy. 

Na vyučovanie telesnej výchovy má škola k dispozícii trávnaté ihrisko OŠK a asfaltové 

ihrisko s dvoma basketbalovými košmi, ktoré sa nachádzajú pri areáli školy.  

Škola má zabezpečený bezbariérový prístup do budovy školy, školskej jedálne, na toalety 

a do tried, v ktorých sa vyučujú telesne postihnutí žiaci.  

V areáli školy sa nachádza školská jedáleň, ktorá je využívaná pedagógmi, 

nepedagogickými zamestnancami školy, žiakmi základnej školy, materskej školy a tiež 

zabezpečuje stravovanie pre cudzích stravníkov.  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  

na bežné výdavky: ZŠ 274.300 €  

z toho čerpané:  

normatívne finančné prostiredky: 264.970 €  

nenormatívne na vzdelávacie poukazy: 2.570 €  

nenormatívne na asistenta učiteľa: 5.760 €  

odchodné: 0 €  

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

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  

Školský klub ţiakov  

príspevky od zriaďovateľa: 13.260 €  

zostatok: 0  



vl. príjmy /príspevky rodičov/: 1.705 €  

zostatok: 181€  

Materská škola  

príspevky od zriaďovateľa: 53.352 €  

zostatok: 0  

vl. príjmy /príspevky rodičov/: 4.225 €  

zostatok: 516 €  

Školská jedáleň  

príspevky od zriaďovateľa: 34.893 €  

zostatok: 0  

vl. príjmy: 8.930 €  

zostatok: 2.477 €  

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

financovaných aktivít  

Vzdelávacie poukazy  

dotácia spolu: 2.570 €  

z toho čerpané:  

mzdy a poisťovne: 1.260 €  

materiál pre činnosť krúžkov: 1.310 €  

zostatok: 0  

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

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

Príspevky ZRPŠ  

prenesené 132 €  

príspevky rodičov 2.237 €  

z toho čerpané:  



nákup: 2.315,72 €  

zostatok: 54 €  

2% z dane  

zisk z príspevkov 2011: 4.531 €  

prenesený zisk z príspevkov 2010: 257,39 €  

z toho čerpané:  

nákup: 4.404,96 €  

zostatok: 384,34 €  

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

Zbery  

zber papiera 200 €  

prenesené 261 €  

zostatok: 461 €  

Prenájom telocvične  

Príjmy z prenájmu: 4.166 €  

z toho čerpané:  

použité na náklady školy: 4.166 €  

zostatok: 0 €  

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Vízia:  

Škola efektívne využíva svoje ľudské a materiálne zdroje v prospech edukačného rozvoja, 

smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, rozvoju informačnej gramotnosti a 

komunikačných schopností.  

Strategický cieľ:  



Vytvorenie priaznivého prostredia na tvorivo humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na 

aktivitu a rozvoj celej osobnosti. Preferovať zameranie školy na rodinný typ. Pokračovať v 

integrácii žiakov s telesným handicapom.  

Ciele koncepcie edukačného rozvoja  

▪ zlepšenie podmienok na rozvoj individuality dieťaťa, podpora detskej aktivity a tvorivosti 

pri rešpektovaní osobnosti dieťaťa  

- zmeniť tradičný spôsob vyučovania a využívať motivujúce a kreatívne metódy a formy 

zamerané nielen na výkon jedinca, ale aj na rozvoj schopností tvorivo riešiť problémy  

- umožniť vzdelávanie detí a žiakov na základe záujmovej diferenciácie s ohľadom na rozvoj 

individuality dieťaťa , školský vzdelávací program  

- výuka cudzieho jazyka od 1. ročníka i u predškolákov v MŠ  

- výuka informatiky od prvého ročníka  

- rozširovať ponuku záujmových činností a zapájať rodičov do ich organizácie  

- iniciovať tvorbu projektov na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy a 

zmodernizovanie učebných pomôcok a didaktickej techniky  

▪ vzdelávacie programy  

- environmentálna výchova  

- preventívny program protidrogovej prevencie  

- výchova k manželstvu a rodičovstvu  

- regionálna výchova  

▪ rozvíjanie kľúčových kompetencií žiaka  

- komunikačné schopnosti  

- personálne a interpersonálne schopnosti  

- schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy  

- pracovať s modernými informačno-komunikačnými technológiami  

- zaradiť do programu vzdelávania problematiku komplexného programu výchovy k zdraviu  

▪ vytváranie podmienok pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami, nadané a talentované 

deti  

- zabezpečiť školského špeciálneho pedagóga  



- vypracovať individuálne vzdelávacie programy pre žiakov so špeciálno-pedagogickými 

potrebami  

- podporovať rozvoj talentu detí  

Ciele koncepcie ľudských zdrojov  

▪ podporovanie celoživotného vzdelávania učiteľov a vytváranie podmienok pre ich kariérny 

rast v záujme rozvoja ich kompetencií v oblasti tvorivo-humánnych prístupov  

▪ vytvorenie motivačných podmienok pre zvyšovanie kvality a efektívnosti pedagogickej 

práce  

▪ podporovanie činností vedúcich k environmentálnemu správaniu sa pedagógov a žiakov 

školy  

Ciele koncepcie ekonomického zabezpečenia  

▪ racionálne využívanie kapacity školy  

▪ zabezpečenie plynulej prevádzky školy, znižovanie ekonomickej náročnosti  

▪ cieľavedomé šetrenie energiou a vodou žiakmi, zamestnancami aj návštevníkmi školy  

▪ racionálne využitie finančných prostriedkov získaných zo zberov a mimoškolských aktivít 

na skrášlenie areálu školy  

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Silné stránky školy 

     -  kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov 

     -  ponuka vzdelávacích programov, voliteľných a nepovinných predmetov  

     -  realizácia  projektov (  Infovek,   Otvorená  škola,  Zelená  škola,  Škola podporujúca   

        zdravie Elektronizácia a revitalizácia školských jedální,...) 

     -  bezbariérová škola,  kvalitná práca s integrovanými a zdravotne postihnutými žiakmi 

     -  príjemné, tiché a bezpečné prostredie spoločného areálu ZŠ, MŠ, ŠJ 

     -  úspechy v predmetových súťažiach, olympiádach, krúžková činnosť 

     -  ponuka cudzieho jazyka v súlade so záujmom žiakov a ich rodičov 



     -  dobré   vzťahy   medzi   pedagógmi,  ústretový  prístup medzi  pedagógom a žiakom,  

        medzi pedagógmi a rodičmi 

     -  postupné skvalitňovanie pracovného prostredia 

     -  možnosť  využitia  futbalového  ihriska  na  vzdelávací    proces  aj   na voľnočasové  

        aktivity žiakov, pobyt vonku počas veľkých prestávok 

     -  zaujímavá a tvorivá činnosť v Školskom klube detí 

     -  veľmi  dobrá   spolupráca  s      materskou  školou,   Radou  rodičov   a Radou  školy,  

        zriaďovateľom 

Slabé stánky školy 

     -  malý záujem o spoločné aktivity zo strany zákonných zástupcov žiakov 

     -  v súvislosti so  ŠVVP  nedostatok   finančných   prostriedkov  na  nákup  moderných  

        vyučovacích pomôcok, nedostatočný finančný rozpočet školy 

     -  zastaralé     školské  zariadenie,   zastaralý  knižničný     fond  a   nedostatok  nosičov     

        výukových programov 

     -  zastaralý a neatraktívny vzhľad budovy školy 

Príleţitosti 

-          možnosť získavania finančných prostriedkov – napr. 2% , projekty, sponzori, nadácie 

-          prenájom priestorov telocvične a školskej jedálne 

-          dobudovanie poschodia školy a výťahu pre telesne postihnutých žiakov 

Ohrozenia 

-          znižovanie populačnej krivky- klesajúci počet detí v škole 

-          odchod mužskej populácie zo škôl  

-          vzrastajúci počet žiakov s poruchami učenia, rôznymi špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a integrovaných žiakov 



-          nedostatok finančných prostriedkov môže zapríčiniť zaostávanie modernizácie  

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Naša škola je citlivo vsadená do exteriéru krajiny obce Soblahov. Už samo prostredie, v 

ktorom sa škola nachádza - blízkosť lesa, spev vtákov, dokáže naladiť žiakov a učiteľov na 

správnu pohodu a náladu.  

- pozitívna klíma v našej škole  

- nízky počet žiakov v triedach: možnosť individuálneho prístupu k žiakom  

- komorná, rodinná atmosféra: všetci sa poznáme  

- žiaci majú pocit bezpečia a istoty  

- pitný režim  

- častý pobyt vonku  

Prevencia  

- dotazník na zisťovanie výskytu šikanovania  

- sociometrický dotazník  

- dotazník zameraný na drogovú problematiku  

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúţku Počet detí Vedúci 

Environmentálny krúţok 14 Mgr. Janka Dorotová   

Hasičský krúţok 25 p. Marián Vančo   

Keramický krúţok 25 Mgr. Natália Škorcová   

Loptové hry 12 Mgr. Andrej Paulíny   

Pohybové hry 35 Mgr. Andrej Paulíny   

Spevácko - tanečný 11 p. Viera Krčmáriková   

Športové hry 18 Mgr. Andrej Paulíny   

Hra na trúbku 1 p. Stanislav Markech ZUŠ Nemšová 

Hra na klavír 3 p. Karol Petro ZUŠ Nemšová 

§ 2. ods. 2 c 



Spolupráca školy s rodičmi 

1.     Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Pri základnej škole sú zriadené samosprávne orgány:  Rada školy a Rada rodičov. 

Rada školy má 11 členov a Rada rodičov 9 členov. Ich zloženie je nasledovné: 

 Predseda Členovia 

Rada školy Ing. Ing. Ľudmila 

Kramárová – ZŠ rodič 

Mgr. Natália Škorcová ZŠ  - zástupca 

pedagogických 

zamestnancov 

  Miriam Pojezdálová MŠ - zástupca 

pedagogických 

zamestnancov 
  

Emília Šedivá ZŠ -  zástupca 

nepedagogických 

zamestnancov 
  

Miroslav Ďuráči delegovaný 

zástupca 

zriaďovateľa 
  

Ing. Juraj Maláň delegovaný 

zástupca 

zriaďovateľa 
  

Mgr. Erika Siváková delegovaný 

zástupca 

zriaďovateľa 
  

Zuzana Holubková delegovaný 

zástupca 

zriaďovateľa 
  

Peter Jelínek ZŠ – zástupca 

rodičov 
  

Mgr. Monika Balajová ZŠ - zástupca 

rodičov 
  

Mgr. Mária Izraelová MŠ - zástupca 

rodičov 

Rada rodičov Eva Ivaničová Mgr. Erika Siváková 1. ročník 
  

Magdaléna Cigáňová 2. ročník 
  

Martina Vojteková 3. ročník 
  

Katarína Hiklová 4. ročník 
  

Zuzana Šedivá 5. ročník 
  

Janka Dorotová 6. ročník 
  

Ing. Ľudmila 

Kramárová 

7. ročník 

  

Janka Jasajová 8. ročník 
  

Mária Barčáková 9. ročník 

Radu školy zvoláva predseda RŠ. Na svoje zasadnutia prizýva aj vedenie školy. 

Zasadnutia sa konajú 3 – 4 krát v priebehu školského roka. Vedenie školy predloží správu 



o pláne práce školy, o činnosti školy, o zmenách, ktoré sa udejú v priebehu školského roka, 

vyhodnocovaciu správu na konci polroka a školského roka. 

Radu rodičov pravidelne zvoláva predseda RR. Na niektoré zasadnutia je prizvané 

i vedenie školy, na ostatných zasadnutiach sa riešia aktuálne témy, ktoré predkladá predseda 

po porade s vedením školy. 

Združenia rodičov sa konajú podľa plánu práce školy 3 krát ročne a podľa požiadaviek 

rodičov, resp. podľa potreby školy – triednych učiteľov. Ďalšou formou kontaktu  sú 

konzultácie, ktoré si triedni učitelia dohodnú  s rodičmi na  prvom ZRPŠ.  

Prvé ZRPŠ je celoškolské s  programom: 

1. Vyhodnotenie v – v  výsledkov  za  predchádzajúci  školský rok  

2. Plán práce na príslušný školský rok,  organizačné  záležitosti,  hlavné úlohy a ciele školy, 

spolupráca rodičov so školou      

3. Vzdelávacie poukazy 

4. Vyhodnotenie činnosti RR, hospodárenia s finančnými prostriedkami, rodičovský 

príspevok, 2% z daní                            

5. Triedne schôdzky /voľba triedneho dôverníka - zástupcu do RR a zapisovateľa. Voľba 

zástupcov rodičov do Rady školy. 

Ostatné ZRPŠ  sú individuálne konzultácie triednych učiteľov so zákonnými zástupcami 

žiakov. 

      ZŠ veľmi úzko spolupracuje s materskou školou. Overujeme, či deti, ktorým bol udelený 

odklad povinnej školskej dochádzky boli zaškolení v MŠ, spolupracujeme pri zápise detí do 1. 

ročníka, v spolupráci s MŠ sledujeme úspešnosť detí, ktorým bol navrhnutý odklad povinnej 

školskej dochádzky pri zápise. 

Deti z MŠ pravidelne raz do týždňa vo vyhradených hodinách navštevujú telocvičňu školy, 

učiteľka anglického jazyka pravidelne jeden raz do týždňa vyučuje v triede predškolákov, deti 

z MŠ a žiaci 1. ročníka realizujú spoločné podujatia a aktivity podľa plánu spolupráce ZŠ 

s MŠ, deti MŠ sa zúčastňujú kultúrnych programov, výchovných koncertzov, akadémie 

a iných aktivít konaných v ZŠ.  

Škola úzko spolupracuje so zriaďovateľom školy. Vedenie školy sa zúčastňuje zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva, ktoré sa týkajú problematiky školy a informuje zastupiteľstvo obce 

o činnosti školy a komplexne celej školskej problematike, súvisiacej so zabezpečením 

riadneho chodu školy v oblasti nielen materiálnej, ale aj duchovnej. Škola prispieva 

k organizácii programu väčšiny kultúrnych podujatí obce – kultúrne podujatia pre dôchodcov, 

jubilantov obce, pri vítaní detí do života, Dňa matiek, MDD a Mikuláš v obci, Štefánska 

jazda, a pod. 

Spolupracujeme s farským úradom v obci pri duchovnom vzdelávaní detí, pri 

organizovaní krúžkovej činnosti zapožičaním priestorov telocvične, výchovný koncert 



organizujeme jeden raz do roka v miestnom kostole za spolupráce p. farára, ktorý vyučuje na 

škole náboženskú výchovu. 

Škola spolupracuje so  Zväzom záhradkárov v obci  pri realizácii Výstavy ovocia 

a zeleniny, konanej na pôde školy, v rámci súťaže žiakov v aranžovaní,  poskytuje priestory 

školy a zúčastňuje sa konania hasičských súťaží pre Hasičský zbor obce, splupracujeme 

s Obecným športovým klubom obce, ktorému poskytujeme priestory na svoju činnosť. 

ZŠ úzko spolupracuje s CPPPaP,  tiež so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi zo 

Špeciálnej základnej školy v Trenčíne, ul. Ľ. Stárka.  Konzultácie s týmito zariadeniami 

prebiehajú prostredníctvom návštevy špeciálnych pedagógov a psychológov na škole, 

prostredníctvom telefonických konzultácií a návštevy výchovného poradcu a školského 

špeciálneho pedagóga v týchto zariadeniach. Spolupráca spočíva aj v konaní prednášok pre 

žiakov, pedagógov školy ale aj rodičov žiakov školy. 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Danka Nemcová  

V Soblahove, 25. septembra 2012  

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.9. 2012  

 


