
Základná škola s materskou školou, Soblahov 404 

 

 

Občas máte chuť ísť tam, kde vás každý pozná po mene a všetci sú radi, že 
ste prišli. 

"Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a 
rajom." 

J.A.Komenský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2012/2013. 

 

 

 

 



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, Soblahov 913 38 

Telefón +421 x 032 6528719 

IČO 36125997 

DIČ 2021609436 

Web www.zssoblahov.sk 

E-mail zssoblahov@szm.sk 

Zriaďovateľ Obec Soblahov, Soblahov 366, 913 38 Soblahov  

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   

 

Rada školy 

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-          

11 členov 

Mgr .Natália Škorcová  

ZŠ-ped. zást. 

Miriam  Pojezdálová MŠ- ped. zást.  

    Emília Šedivá ZŠ- neped.zást. 

    Bc. Zuzana Holubková Obec Soblahov  

    Miroslav Ďuráči Obec Soblahov 

    Ing. Juraj Maláň Obec Soblahov 

    Mgr. Erika Siváková Obec Soblahov 

    Monika Krátka ZŠ -  rodič 

    Peter Jelínek ZŠ -  rodič 

    Mgr. Monika Balajová ZŠ -  rodič 

    PhDr. Mária Izraelová MŠ -  rodič 

Rada rodičov Mgr. Erika Siváková Dana Kišová 1. ročník 

  Mgr. Erika Siváková 2. ročník 

    Jana Balajová 3. ročník 



    Martina Vojteková 4. ročník 

    Katarína Hiklová 5. ročník 

    Ing. Eva Ivaničová 6. ročník 

    Mgr. Janka Dorotová 7. ročník 

    Mgr. Ján Sivák 8. ročník 

    Janka Jasajová 9. ročník 

Poradné orgány školy 

- Pedagogická rada 

- Operatívna rada /kolégium riaditeľa/ 

- Metodické orgány 

metodický orgán oblasť riadenia vedúci orgánu 

Metodické združenie primárne vzdelávanie Mgr. Ľuboslava Jozeková 

Predmetová komisia nižšie sekundárne 
vzdelávanie, prírodovedné 
predmety 

Mgr. Janka Dorotová 

Predmetová komisia nižšie sekundárne 
vzdelávanie, 
spoločenskovedné predmety 

PaedDr. Eva Kobzová 

  

- Pracovné komisie 

komisia predseda komisie členovia komisie 

BOZP Mgr. Janka Dorotová  p. Anton  Valach 

Mgr. Monika Balajová  

Čerpanie sociálneho fondu Mgr. Andrej  Paulíny p. Anton Valach 

p. Eva  Tomášková 

Inventarizačná, likvidačná 

a vyraďovacia komisia 

Mgr. Janka Dorotová Mgr. Zuzana Šťastná 

PaedDr. Eva Kobzová 

p. Bohuslava  Ižariková 

Škodová   Mgr. Helena  Holomeková Mgr. Andrej Paulíny 

Mgr. Ľuboslava  Jozeková 

Výberová p. Bohuslava  Ižariková 2 čl. podľa povahy veci 

Protipožiarna PaedDr. Eva  Kobzová Mgr. Andrej  Paulíny 

Mgr. Janka Dorotová 

Komisia pre individuálnu 

integráciu žiakov 

Mgr. Natália Škorcová Mgr. Danka Nemcová,  

PaedDr. Ingrid Oravcová, 



 Mgr. Janka Dorotová,  

CPPPaP, triedny učiteľ 

Na kontrolu zákazu 

požívania  alkohol. 

nápojov a psychotropných 

látok 

PaedDr. Ingrid Oravcová, 

/bezp. technik Ing. Edita 

Filipová/ 

Mgr. Zuzana Šťastná 

Mgr. Patrícia Zajacová 

Stravovacia PaedDr. Ingrid Oravcová 

  

Helena Bilická 

Emília Šedivá 

Eva Tomášková 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy:  142 

Počet tried:  9 

Začlenení žiaci:  7 

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

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

počet žiakov 14 17 17 17 18 14 13 16 16 142 

z toho ŠVVP 0 0 1 1 0 0 1 1 3 7 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2012:           15/ 5 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012:  14/ 5 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:   1 / 0 dievčat 

 

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2013:           23/9 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013:  20/9  dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:    3/0  dievčat 

 

 



Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013 

18 žiakov z toho:  15 žiakov/9. ročník,   1 žiačka/ 5. ročník,   2 žiaci/8.ročník  

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym.5.roč Gym 4.roč SOŠ-4.ročné SOŠ-3.ročné SOŠ 2.roč 

prihlásení 2 2 1 8 5 1 

prijatí 1 2 1 8 5 1 

% úspešnosti 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

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

I. 1     1     1   1   1         

II. 1     1     1   1   1,18       1 

III. 1,44           1,29   1,06   1,53       1,12 

IV. 1,41           1   1,12   1,29     1 1,18 

V. 2,33 2 1,33     2,33 1,17     1,61 2,33 1,17 1,11     

VI. 1,86 1,71 1,36   1,43 2 1,07 1,57   1 1,79 1,21 1,07     

VII. 2,67 1,92 1,85   2,23 2,62 1,54 1,85   1,62 2,69 1,62 1,38     

VIII. 2,69 2,19 2   2,69 2,06   2,25   1,44 2,81   1,25     

IX. 2,64 2,13 2   2,67 2,2   2,2   1,73 3,2         

 

Trieda RKS RUJ SJL SPR SEE THD TSV TEV TOF VLA VYV 

I.     1,21 1       1     1 

II.     1,24 1       1   1 1 

III.     1,82 1       1,12 1,12 1,47 1 

IV.     1,53 1       1 1 1,35 1 

V. 1,56   2,11 1,22 1   1,17       1 

VI. 1,14 1,79 1,86 1 1   1,07       1,07 

VII. 1,31 2,91 2,23 1     1,17       1,08 

VIII. 1,5 2,25 2,69 1 1,07 1,07 1,13         

IX. 1,36 2,6 2,8 1 1,07   1         

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. 14 14 0 0 

II. 17 17 0 0 

III. 17 17 0 0 



IV. 17 17 0 0 

V. 18 18 0 0 

VI. 14 14 0 0 

VII. 13 12 1 0 

VIII. 16 15 1 0 

IX. 16 15 1 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na žiaka 

I. 14 449 32,57 449 32,57 0 0,00 

II. 17 816 48,00 816 48,00 0 0,00 

III. 17 843 49,59 843 49,59 0 0,00 

IV. 17 1027 62,00 1027 62,00 0 0,00 

V. 18 677 37,61 677 37,61 0 0,00 

VI. 14 714 51,00 714 51,00 0 0,00 

VII. 13 876 69,51 876 69,51 0 0,00 

VIII. 16 1241 77,56 1241 77,56 0 0,00 

IX. 16 1054 68,54 1054 68,54 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

Testovanie 9 - 2013 

Kód školy: 530911 Základná škola s materskou školou, Soblahov 404, 91338 Soblahov 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 14 14 

Priemerný počet bodov školy: 13,29 18,00  

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 66,43% 72,00 % 

Percentil školy: 72,77 74,79 

Priemerná známka žiakov školy: 3,21 2,86 

Priemerný počet bodov v rámci SR: 12,01 16,88 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 
(národný priemer): 

60,07 % 67,51 % 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 
priemeru: 

6,36% 4,49% 

 

 

 



§ 2. ods. 1 f 

Učebné plány 

ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 

vzdelávacia oblasť predmet 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4.roč. 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM     ISCED1 

            

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 

            

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 20,5 

            

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM     ISCED1 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 1 1 1 1 

prvý cudzí jazyk – anglický jazyk 1 2     

tvorivé písanie     1 1 

            

Matematika 
a práca s 
informáciami 

informatická výchova 1       

matematika     1 1 

            

Človek a svet prác pracovné vyučovanie         

            

Umenie a kultúra dramatická výchova 1 1     

  výtvarná výchova 1 1 1 1 

          

Zdravie a pohyb telesná výchova     1 1 

Spolu povinná časť   5 5 5 5 

            

Spolu   22 23 25,5 25,5 



Poznámky k učebnému plánu ISCED1 

1. Vyučovacia hodina má v tomto učebnom pláne 45 minút. 

2. Počet vyučovacích hodín:  

  Počet povinných 
hodín 

Počet voliteľných 
hodín 

Počet vyučovacích 
hodín v týždni 

1. ročník 17 5 22 

2. ročník 18 5 23 

3. ročník 20,5 5 25,5 

4. ročník 20,5 5 25,5 

 3. Využitie voliteľných hodín: 

- posilnenie povinných predmetov 

  slovenský jazyk a literatúra /1 hodina/týždeň/  1.,2.,3.,4. ročník 

 matematika /1 hodina/týždeň/    3.,4. ročník 

 výtvarná výchova /1 hodina/týždeň/    1.,2.,3.,4. ročník 

 telesná výchova /1 hodina/týždeň/    3.,4. ročník 

 informatická výchova  /1 hodina/týždeň/    1. ročník 

 anglický jazyk /1 hodina/týždeň/    1. ročník 

 anglický jazyk /2 hodiny/týždeň/    2. ročník 

 -zavedenie nového predmetu, vlastné zameranie 

  dramatická výchova /1 hodina/týždeň/   1.,2. ročník 

 tvorivé písanie /1 hodina/týždeň/    3.,4. ročník 

 4. Triedy delíme v niektorých predmetoch na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa 
uskutočňuje v zmysle vyhlášky. 

5. Na vyučovanie predmetu informatická výchova delíme triedu na dve skupiny v 
2.,3,.4. ročníku. Predmet sa vyučuje v odbornej učebni. 

 6. Na vyučovanie predmetu dramatická výchova delíme triedu na dve skupiny v 
druhom ročníku. 

 7. Na vyučovanie predmetu tvorivé písanie  delíme triedu na dve skupiny vo štvrtom 
ročníku. 

 8. Ako prvý cudzí jazyk sa na škole vyučuje anglický jazyk.  Vyučuje sa od prvého 
ročníka. Triedu delíme na dve skupiny v 3. a 4. ročníku. 



 9.  Vyučovací predmet výtvarná výchova vo všetkých ročníkoch  vyučujeme podľa 
rozvrhu v dvojhodinových celkoch každý týždeň. 

 10. Na vyučovanie predmetu etická výchova spájame žiakov z ročníkov 1. - 4. do jednej 
skupiny. Skupina nepresahuje počet 12 žiakov. Žiak daný predmet navštevuje bez zmeny 
počas celého školského roka. V 1.,2. a 4. ročníku sa predmet vyučuje 1 hodina / týždeň. V 3. 
ročníku sa predmet vyučuje 1,5 hodiny/ týždeň v jednom celku. 

 11. Vo vyučovacom predmete prírodoveda 4. ročník je týždenná dotácia 0,5 hodiny 
týždenne. Podľa rozvrhu ho vyučujeme  1 hodinu/ každý párny týždeň v mesiaci. 

 12. Telesná výchova sa  v jednotlivých  ročníkoch  vyučuje pre chlapcov a dievčatá 
spoločne. 

 13. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho 
programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho 
vedomostí, zručností a postojov so svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu 
jedného roka. 

 Výber učebných plánov, osnov v šk. roku 2012/2013 

 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, výskumu 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 2012/2013 

vzdelávacia 
oblasť 

predmet 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM      ISCED2   

              

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 5 4 4 5 5 

prvý cudzí jazyk – anglický 
jazyk 

3 3 3 3 3 

druhý cudzí jazyk – ruský jazyk   1 1 1 1 

              

Človek a príroda fyzika   1 1 2 2 

chémia   1 1 1 2 

biológia 1 1 1 1 0,5 

              

Človek a dejepis 1 1 1 1 2 



spoločnosť geografia 1 1 1 1 1 

občianska náuka 1 1 1 1   

              

Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 
výchova 

1 1 1 0,5 0,5 

              

Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 3 4 3,5 4 4 

informatika 1 1 0,5     

              

Človek a svet 
práce 

svet práce        1   

technika       1   

              

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 1 1     

hudobná výchova 1 1 1     

výchova umením           

              

  telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 

              

Spolu povinná 
časť 

  21 24 23 24,5 23 

              

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM      ISCED2   

  druhý cudzí jazyk – ruský jazyk   1 1 1 1 

rozvoj komunikačných 
schopností 

1 1 1 1 1 

              

  informatika     0,5 1 1 

matematika 1 1 1,5 1 1 

              

Človek a 
spoločnosť 

mediálna výchova 1 1 1     

dejepis       1   

              

Umenie a kultúra výtvarná výchova 1         

              

Človek a svet 
práce 

svet práce 1 1     1 

              

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 1 1 1 1 1 

              

Spolu povinná 
časť 

  6 6 6 6 6 

              

    27 30 29 30,5 29 

Poznámky k učebnému plánu ISCED2 

 1. Vyučovacia hodina má v tomto učebnom pláne 45 minút. 

 2. Počet vyučovacích hodín: 



  

  Počet povinných 
hodín 

Počet voliteľných 
hodín 

Počet vyučovacích 
hodín v týždni 

5.ročník 21 6 27 

6. ročník 24 6 30 

7. ročník 23 6 29 

8. ročník 24,5 6 30,5 

9. ročník 23 6 29 

 3. Využitie voliteľných hodín: 

 - posilnenie povinných predmetov 

  matematika /1 hodina/týždeň/    5.,6.,8.,9. ročník 

 matematika /1,5 hodiny/týždeň/    7. ročník 

 výtvarná výchova /1 hodina/týždeň/    5. ročník 

 telesná a športová výchova /1 hodina/týždeň/  5.,6.,7.,8.,9. ročník 

 informatika  /1 hodina/týždeň/     8.,9. ročník 

 informatika  /0,5 hodiny/týždeň/     7. ročník 

 dejepis  /1 hodina/týždeň/     8. ročník 

 svet prace /1hodina/týždeň/     5.,6.,9. ročník 

 ruský jazyk /1hodina/týždeň/     6.,7.,8.,9. ročník 

 -zavedenie nového predmetu, vlastné zameranie 

  rozvoj komunikačných schopností /1 hodina/týždeň/ 5.,6.,7.,8.,9. ročník 

 mediálna výchova /1 hodina/týždeň/    5.,6.,7. ročník 

 4. Triedy delíme v niektorých predmetoch na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa 
uskutočňuje v zmysle vyhlášky. 

 5. Na vyučovanie predmetu informatika delíme triedu na dve skupiny v 5. a 8. ročníku. 
Predmet sa vyučuje v odbornej učebni. 

 6. Na vyučovanie predmetu svet práce  delíme triedu na dve skupiny v 5. a 8.  ročníku. 

 7. Ako prvý cudzí jazyk sa na škole vyučuje anglický jazyk.  Triedu delíme na dve 
skupiny v 5. a 8. ročníku. 

 8. Ako druhý cudzí jazyk sa na škole vyučuje ruský jazyk. Vyučuje sa od 6. ročníka. 
Triedu delíme na dve skupiny v 8. ročníku. 



 9.  Vyučovací predmet výtvarná výchova v 5. ročníku  vyučujeme podľa rozvrhu v 
dvojhodinovom celku každý týždeň, v 6. ročníku v dvojhodinovom celku párny týždeň v 
mesiaci, v 7. ročníku dvojhodinovom celku nepárny týždeň v mesiaci. 

 10. Na vyučovanie predmetu etická výchova spájame žiakov z ročníkov 5.,7., 9. do 
jednej skupiny. Skupina nepresahuje počet 12 žiakov. Žiak daný predmet navštevuje bez 
zmeny počas celého školského roka. V 5. a 7. ročníku sa predmet vyučuje 1 hodinu / týždeň. 
V 9. ročníku je týždenná dotácia 0,5 hodiny, podľa rozvrhu sa predmet vyučuje 1 hodinu/ 
každý nepárny týždeň v mesiaci.  

 11. Vo vyučovacom predmete náboženská výchova v 8. a 9. ročníku je týždenná 
dotácia 0,5 hodiny týždenne. Podľa rozvrhu sa predmet vyučuje 1 hodinu/ každý nepárny 
týždeň v mesiaci v 8. ročníku a 1 hodinu/ každý párny týždeň v mesiaci v 9. ročníku. 

 12. Vo vyučovacom predmete biológia 9. ročník je týždenná dotácia 0,5 hodiny. Podľa 
rozvrhu sa predmet vyučuje 1 hodinu / každý párny týždeň v mesiaci. 

 13.   V predmete telesná a športová výchova sa žiaci spájajú na skupiny chlapcov a 
dievčat z rozličných ročníkov nasledovne:                                                                                                                         

skupina dievčat / spojené 5. a 6. ročník/  skupina chlapcov / spojené 5. a 6. ročník /          
skupina dievčat / spojené 8. a 9. ročník/  skupina chlapcov / spojené 8. a 9. ročník /           
skupina dievčat / 7. ročník /    skupina chlapcov / 7.  ročník /  

14. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho 
programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho 
vedomostí, zručností a postojov so svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu 
jedného roka. 

 

 Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2012/2013 

 5. - 9. 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. 

  

 



Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Prvého ročníka 1 14 0 

Bežných tried 8 128 7 

 
Spolu 

9 142 7 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pedagogickí zamestnanci  

Meno 
Kategórie a kar. 
pozície 

Podkategórie 
Aprobácia 

Mgr. Danka Nemcová Riaditeľka školy uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  MAT – FYZ 

PaedDr. Ingrid 
Oravcová 

Zástupkyňa riaditeľky 
pre ZŠ 

uč. pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Monika Balajová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Janka Dorotová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  MAT – PRI 

Mgr. Marta Fodreková Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  MAT – ZEM 

Mgr. Helena 
Holomeková 

Učiteľka ZŠ 
Vychovávateľka ŠKD 

uč. pre primárne vzdelávanie +HUV 

Mgr. Ľuboslava 
Jozeková 

Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

PaedDr. Eva Kobzová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  SLJ – DEJ 

Mgr. Andrej Paulíny Učiteľ ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie TEV – TEH 

Mgr. Natália Škorcová 
Učiteľka ZŠ 
Školský špec. ped 

uč. pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Zuzana Šťastná Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  SLJ – ETV 

Mgr. Barbora Tvrdoňová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  ANJ 

Mgr., Ing. Mária 
Vlaháčová 

Učiteľ ZŠ 
Katechetka 

uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  ANJ - NBV 

Mgr. Patrícia Zajacová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Erika Bouchnerová Vychovávateľka ŠKD vychovávateľka 

Oľga Olasová Asistent učiteľa 
 

Mgr. Peter Beňo Farár NBV 

 

Nepedagogickí  zamestnanci   

Meno Funkcia 

Bohuslava Ižariková mzdová účtovníčka 

Anton Valach školník, kurič  

Mária Valachová upratovačka ZŠ 

Viera Ďuďáková upratovačka ZŠ 

Helena Bilická vedúca ŠJ 



Jana Lorencová pomocná kuchárka 

Emília Šedivá hlavná kuchárka 

Katarína Trunková kuchárka 

Mária Vojtěchovská pomocná kuchárka 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.atestačná skúška     

2.atestačná skúška     

štúdium školského manažmentu 2 2 

špecializačné inovačné štúdium     

prípravné atestačné vzdelávanie  1  1 

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické 1 1 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád žiakov ZŠ v šk. roku 2012/2013 

Názov súťaže Kolo Úspešnosť Žiaci 

GEOGRAFICKÁ 
OLYMPIÁDA 

 

okresné kolo 

 

úspešný riešiteľ 

 

Lucia Jantošovičová 

Katarína Maláňová 

 

iBOBOR 

- informatická súťaž 

 

celoslovenská 
súťaž 

úspešní žiaci v kategórii: 

BOBRÍK 

 

BENJAMÍN 

 

KADET 

 

Timotej Hricko 

 

Darina Jančovičová 

 

Romana Gomulecová 

 

    



PYTAGORIÁDA 

- matematická súťaž 

okresné kolo 1. miesto 

 

úspešný riešiteľ 

Matrin Jozek 

 

Katarína Maláňová 

Simona Gomulecová 

Romana Gomulecová 

Adrián Dorot 

 

KLOKAN 

- matematická súťaž 

 

celoslovenská 
súťaž 

získaný titul: 

úspešný riešiteľ a 
ŠKOLÁK 5 

 

BENJAMÍN 7 

 

 

BENJAMÍN 8 

 

ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN 

 

 

Leo Kontra 

 

Simona Gomulecová 

Adrián Dorot 

 

Simona Holúbková 

 

Adrián Dorot 

 

MAKSÍK 

- matematický 

  korešpondenčný 

  seminár 

 

celoslovenská 
súťaž 

získaný titul: 

NAJMÚDREJŠÍ 
MAKSÁČIK 

 

Anna Siváková 

Adam Jantošovič 

 

MAKS 

- matematický 

  korešpondenčný 

  seminár 

 

celoslovenská 
súťaž 

získaný titul: 

HVIEZDA MATEMATICKÉHO 
NEBA 

 

DVOJNÁSOBNÁ HVIEZDA 

MATEMATICKÉHO NEBA 

 

Katarína Maláňová 

Leo Kontra 

 

 

Adrián Dorot 

EXPERT 
GENIALITY SHOW 

   



- vedomostná súťaž  

 

celoslovenská 
súťaž 

získaný titul: 

 

EXPERT – Spoločnosť 
kedysi a dnes 

 

 

EXPERT – Tajomstvá 
prírody 

 

EXPERT – Svetobežník 

 

 

TOP EXPERT 

 

 

Lucia Jantošovičová 

Patrik Šedivý 

Adrián Dorot 

 

Martin Kalinčík 

 

 

Lucia Jantošovičová 

Adrián Dorot 

 

Adrián Dorot 

 

KORSEM 

- prírodovedný 

  korešpondenčný 

  seminár 

 

celoslovenská 
súťaž 

 

postup do finále 

 

Katarína Maláňová 

Adrián Dorot 

OLYMPIÁDA  

V ANGLICKOM  

JAZYKU 

 

okresné kolo 

 

úspešný riešiteľ 

 

Simona Holúbková 

BIOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA  

 

 

okresné kolo 

 

4. miesto 

 

Lenka Ďuráčiová 

 

VŠETKOVEDKO 

- vedomostná súťaž 

 

celoslovenská 
súťaž 

získaný titul: 

VŠETKOVEDKO 

 

 

Matej Balaj 

Samuel Fabo 

 

VESMÍR OČAMI 
DETÍ 

   



- výtvarná 

  celoslovenská súťaž 

 

okresné kolo 

 

 

celoslovenské 
kolo 

 

ocenená práca 

 

 

postup 

 

Marek Ďuďák 

Martin Tvrdoň 

 

Martin Tvrdoň 

SÚŤAŽ V TVORBE 
ŠKOLSKÝCH 
ČASOPISOV 

- časopis ŠKOLÁK 

 

 

 

regionálna súťaž 

 

 

 

Zlaté pásmo 

 

Barbora Šedivá 

Sarah Sýkorová 

Vanda Mráziková 

Simona Holúbková 

Lukáš Červeňan 

Jakub Fabo 

 

ČÍTAME 

S OSMIJANKOM 

- čitateľská súťaž 

 

 

celoslovenská 
súťaž 

 

 

Strieborné pásmo 

 

 

kolektív žiakov 

4. ročníka 

 

MY POPSTAR 

- spevácka súťaž 

 

okresné kolo 

 

regionálne kolo 

 

2. miesto 

 

postup do semifinále 

 

Petronela Reháková 

 

Petronela Reháková 

 

MALÝ FUTBAL – 
MLADŠIE ŽIAČKY 

 

 

 

okresné kolo 

regionálne kolo 

krajské kolo 

celoštátne kolo 

 

 

1. miesto 

1. miesto 

1. miesto 

5. miesto 

 

Karolína Bátkyová 

Paulína Jandová 

Renáta Hiklová 

Darina Jančovičová 

Lucia Jantošovičová 



Mária Fabová 

Simona Ďuďáková 

Simona Gomulecová 

 

MALÝ FUTBAL – 
STARŠIE ŽIAČKY 

COOP Jednota 

 

 

 

 

okresné kolo 

 

 

 

 

2. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Bátkyová 

Paulína Jandová 

Renáta Hiklová 

Darina Jančovičová 

Simona Ďuďáková 

Simona Gomulecová 

Romana Gomulecová 
Veronika Maceková 
Adriana Jurigová 

Nikola Holá 

 

FLORBAL MLADŠIE 
ŽIAČKY 

 

 

 

okresné kolo 

regionálne kolo 

krajské kolo 

majstrovstvá SR 

 

 

1. miesto 

1. miesto 

1. miesto 

7. miesto 

 

Karolína Bátkyová 

Paulína Jandová 

Renáta Hiklová 

Darina Jančovičová 

Mária Fabová 

Simona Ďuďáková 

Simona Gomulecová 

Romana Gomulecová 

 

BEH SOBLAHOVA 

- 41. ročník 

 

okresné kolo 

 

1. miesto 

 

2. miesto 

 

Renáta Hiklová 

 

Ján Schery 



 

3. miesto 

 

 

Šimon Kňážek 

BEH  HORNEJ SÚČE  

okresné kolo 

 

1. miesto 

 

 

3. miesto 

 

Ján Schery 

Renáta Hiklová 

 

Simona Gomulecová 

 

 

§ 2 ods. 1 i    

Aktivity a prezentácia na verejnosti - poskytovanie služieb verejnosti: 
 
Služby triedneho učiteľa  
- komunikácia s rodičom a žiakom cez internetový portál Bez kriedy, Komenský 
- individuálne konzultácie  
- individuálne a spoločné rodičovské združenia  
- triednické hodiny  
Služby školského špeciálneho pedagóga  
- konzultácie s rodičmi a žiakmi  
- individuálna práca so začlenenými žiakmi  
Služby výchovného  poradcu  
- 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  
 Služby a spolupráca s CPPPaP  
- prednášky pre rodičov  
- diagnostikovanie žiakov 
Služby a spolupráca so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického 
poradenstva 
- logopedická starostlivosť 
- školská zrelosť 
- konzultácie s rodičmi  
- diagnostikovanie žiakov 
Školský klub detí  
- 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  
 



Otvorená škola  
- možnosť využitia učebne IKT  
- prenájom telocvične  
- využitie priestorov školy pri organizovaní výstav  
 

§ 2 ods. 2 c    

Spolupráca školy s verejnosťou a rodičmi 

- propagácia na verejnosti 
: školský časopis Školák - škola od roku 2003 pravidelne vydáva školský časopis, s ktorým sa 
pravidelne úspešne zapájame do súťaže v tvorbe školských časopisov 
 
: príspevky do novín - pravidelné príspevky učiteľov a žiakov do Soblahovských novín, 
časopisov Slniečko, Vrabček... 
 
: vlastná školská žiacka knižka vydaná firmou ŠEVT 
 
: Slávnostná školská akadémia - 5. ročník, za účasti pozvaných hostí a rodičov 
oceňujeme úspechy našich žiakov 
 
: výstavy - prezentácia žiackych prác na rôznych výstavách pre verejnosť:  Výstava ovocia a 
zeleniny - Soblahov, Putovná výstava pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a 
Metoda na naše územie - Buchlovice,  výstava  Vesmír očami detí - Trenčín 
 
: výborná reprezentácia žiakov na súťažiach vedomostných, tvorivých či športových 
 
: dobrý prospech žiakov na stredných školách 
 

- spolupráca s rodičmi 

: spoločné poznávacie zájazdy - Vianočná Viedeň, Bratislava- Mozart /Čarovná flauta/ 

: prednášky pre rodičov - pre rodičov predškolákov sú  pripravené prednášky a besedy na 
témy: školská zrelosť, predstavujeme našu školu, školský vzdelávací program, zápis do 
prvého ročníka 
 
: projekt Predškoláci v škole - 6. ročník - propagácia školy, predškoláci strávia dopoludnie v 
škole pod vedením pedagógov, získajú certifikát, spomienkové CD 
 
: spolupráca rodičov pri rôznych akciách - Noc s Andersenom, Dni zdravej výživy, 
Šarkaniáda, Súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu 
 
 

- spolupráca s materskými školami 

: využitie telocvične 

: výučba anglického jazyka 



: spoločné podujatia  -  Ja som malý remeselník, Noc s Andersenom, Cirkus, výchovné 

koncerty, spoločné vychádzky, návšteva prvej triedy 

: projekt: Predškoláci v škole 

: prednášky, besedy 

: vzájomná výmena skúseností, plán Spolupráce ZŠ s MŠ 

: otvorená hodina pohybových hier pre predškolákov a rodičov 

 

- spolupráca so zriaďovateľom 

: zabezpečenie kultúrneho programu na rôzne spoločenské podujatia: Deň matiek, Štefánska 

jazda, Vítanie detí do života, Zlaté svadby, Stavanie mája, Mesiac úcty k starším, vernisáže 

: príspevky do Soblahovských novín 

: aktívne zapájanie sa žiackymi prácami na výstavách - výstava ovocia a zeleniny, putovná 

výstava pri príležitosti  1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie 

: spolupráca pri administratíve a materiálno-technickom zabezpečovaní školy 

 

§ 2 ods. 1 j   

Zapojenie školy do 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. Rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s 
dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, k rozvoju osobnosti, zameranú najmä 
na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie 
povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania 
žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 
prostredia. 

Sprievodné akcie a projekty:  

"DAJ SI VODU... Z VODOVODU" - 5. ročník environmentálneho projektu - Trenčianskej 
vodohospodárskej spoločnosti, a.s. 

ZBER 

DEŇ ZEME, SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA - aktivity 

ENVIROTÁZNIKY 2012/2013 - olympiáda sa realizuje v rámci projektu "Zlepšenie 
environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)" 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

 



ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE  – celkové zameranie školy na zdravý životný štýl, je 
charakteristickou črtou našej práce vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacích aktivít.  
Realizujeme prednášky a tvorivé činnosti, zapájame žiakov do pohybových aktivít. 

 

Sprievodné akcie a projekty: 

DETSKÝ ČIN ROKA 2012 - 12. ročník projektu, zapájame sa do detskej poroty 

DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY - tematické týždne na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych 
výrobkov, zvýšenia konzumácie zeleniny a ovocia, podpora zdravej desiaty 

VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY 

DEŇ NARCISOV - 3. ročník - charitatívna činnosť, organizovanie verejnej zbierky 

BEH SOBLAHOVA - 41. ročník – zapojenie žiakov do pohybových aktivít, každoročne sa na 
ňom zúčastňujú žiaci z 8 škôl trenčianskeho regiónu 

ŠARKANIÁDA 10. ročník 

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. Vytvárame priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s 
využitím IKT a venujeme pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí v tejto oblasti. 

Sprievodné akcie a projekty:  

PROJEKT POČÍTAČE ŠKOLÁM - je zameraný na rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov, 

inováciu edukačného procesu, rozvoj záujmových aktivít žiakov, získavanie ďalšej počítačovej 

techniky. V škole sú dve odborné učebne informatiky, ktoré sú plne využívané v rámci 

edukačného procesu i v rámci mimoškolských aktivít. Žiaci sa úspešne zapájajú do rôznych 

teleprojektov.  

iBOBOR - celoslovenská informatická súťaž, súťaž podporuje využívanie IKT 

 

Školské projekty: 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

ČÍTAME V MŠ - 5. ročník – tento projekt realizujeme v súvislosti s rozvojom čitateľskej 

gramotnosti pravidelne každý rok. Žiaci 3. a 4. ročníka čítajú pred spaním deťom materskej 

školy, čím rozvíjame predčitateľskú gramotnosť, čím upevňujeme aktívne počúvanie s 

porozumením. 



NOC S ANDERSENOM - 5. ročník - žiaci strávia noc v škole, kde sa venujú rôznym aktivitám, 

pri ktorých si efektívne rozvíjajú komunikatívne kompetencie 

ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME - čitateľská súťaž pre žiakov 

ČÍTAME S OSMIJANKOM - 4. ročník - pravidelne sa úspešne zapájame do celoslovenskej 

čitateľskej súťaže 

ŠKOLÁK - ŠKOLSKÝ ČASOPIS - 7. ročník 

na propagáciu  a predstavenie školy budúcim školákom a rodičom 

PREDŠKOLÁCI V  ŠKOLE - 6. ročník - deti predškolského veku strávia dopoludnie v škole, pod 

vedením pedagógov ZŠ, získajú certifikáty, spomienkové CD s fotografiami 

PREDNÁŠKY PRE RODIČOV - zástupkyňa školy a školský špeciálny pedagóg prednáša na 

témy: školská zrelosť, predstavujeme školu a školský vzdelávací program, zápis do prvého 

ročníka - máme doma budúceho prváka. Prednáška je spojená s besedou. 

 

§ 2 ods. 1  l  

  

Materiálno-technické podmienky 

 

- Škola má 9 kmeňových učební. Vymenili sa nové plastové okná, žalúzie. Postupne sa 

zariaďujú novým školský nábytkom: výškovo nastaviteľné dvojmiestne lavice a stoličky, 

katedry a skrine. V každej je nová trojdielna magnetická tabuľa Triptych, prevedenie tabule: 

biele /na písanie fixkou/ a tmavé /na písanie kriedou/ na zdvíhacom hliníkovom stojane. 

- Dve odborné učebne IKT: 

IKT I. : počítačová sieť s pripojením na internet, 13 žiackych PC staníc, 1 učiteľský notebook, 

1 dataprojektor, premietacie plátno, učiteľský server, tlačiareň, skener. 

IKT II.: počítačová sieť s pripojením na internet, 17 žiackych PC staníc, 1 učiteľský notebook, 

1 dataprojektor, magnetická tabuľa na písanie fixkou. 

- Učebňa ANJ, učebňa školských dielní. 

- Telocvičňa - na vyučovanie TSV sa využíva aj trávnaté ihrisko OŠK a asfaltové ihrisko s 2 

basketbalovými košmi. 

- Jedna samostatná miestnosť ŠKD, ktorá je vybavená novým nábytkom pre žiakov a 

magnetickou tabuľou na písanie fixkou. 

- Dva učiteľské kabinety: kabinet výchovného poradcu a kabinet TSV. Samostatné učiteľské 

kabinety sa v budove nenachádzajú, pomôcky sú uskladnené v kmeňových učebniach.  

- Na výučbu v triedach používajú pedagógovia prenosný notebook a dataprojektor. 

- Škola má vybudovaný bezbariérový prístup do budovy školy a školskej jedálne. 

- Vo vstupnej hale školy sa vymenili staré drevené dvere za plastové. 

 

§ 2 ods. 1  n  

Voľnočasové aktivity 



názov krúžku vedúci krúžku 

Keramický krúžok   I.       Mgr. Natália Škorcová 

Keramický krúžok  II. Mgr. Natália Škorcová 

Športové  hry                              Mgr. Andrej Paulíny 

Pohybové hry                            Mgr. Andrej Paulíny 

Melenčárik – tanečný krúžok Mgr. Helena Holomeková 

Hasičský  krúžok                        p. Marián Vančo 

Hra na flautu p. Markech                   / ZUŠ Nemšová / 

Hra na klavír p. Sučanská                  / ZUŠ Nemšová / 

Tanečný odbor ZUŠ p. Ježíková                   / ZUŠ Nemšová / 

Výtvarný krúžok  p. Kišac                       / ZUŠ Nemšová / 

 

§ 2 odsek 1 n    

Plnenie stanoveného cieľa 

V školskom roku 2012/2013 ovplyvňoval prácu školy Školský zákon, Štátny vzdelávací 
program (ŠVP) ISCED 1 a  ISCED 2, Školský vzdelávací program (ŠkVP), Pedagogicko – 
organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2012/2013. 

Rozširujúci sa trh práce vyžaduje od žiakov okrem materinského jazyka aj ovládanie 
jedného až dvoch  cudzích  jazykov a prácu s informačnými technológiami, na základe toho 
pedagógovia vo výchovno - vyučovacom procese uplatňovali vyučovacie stratégie, metódy a 
postupy prepojené so životom a založené na skúsenostiach žiakov,  využívali  princíp riešenia  
problémov pri získavaní nových poznatkov a zručností  a zvyšovali podiel samostatnej práce 
žiakov vo vyučovaní.  

Poslaním školy je uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi 
stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných 
hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom a 
materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 
znášanlivosti a tolerancie.  

Princípy školy sú sformulované do štyroch pilierov vzdelávania, ktoré podporuje 
medzinárodná organizácia UNESCO:  

 učiť sa poznávať – budovať si základné predpoklady pre úspešnú komunikáciu, 
otvárať sa rôznym oblastiam poznania,  

 učiť sa jednať - to, čo sa žiak naučí, musí byť použiteľné v praxi -  profesijná príprava 
sa sústredí na univerzálne zručnosti, učí flexibilite, nekonvenčnému a inovatívnemu 
mysleniu,  

 učiť sa žiť medzi ľuďmi – dokázať úspešne komunikovať, spolupracovať a 
rešpektovať odlišnosti každého človeka,  

 učiť sa byť – dokázať si stanoviť životné priority, byť zodpovedný sám za seba a 
svoje konanie a tým tiež za okolitý svet. 

 

V oblasti výchovy a vzdelávania sme sa sústredili na rozvoj kľúčových kompetencií, 

ktorými chceme poskytnúť všetkým žiakom dostatok podnetov na ich rozvoj v rámci: 



- ich osobnostného rozvoja 

- rozvoja komunikačných a sociálnych zručností 

- spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa 

- rozvoja čitateľskej gramotnosti 

- spôsobilostí riešiť problémy 

- vnímať a chápať kultúru 

- matematického myslenia a základných schopností v oblasti vedy a techniky 

a to prostredníctvom využívania aktivizujúcich a motivujúcich metód, osobnostného rozvoja 

žiaka a rešpektovania jeho jedinečnosti, využívania informačných a komunikačných 

technológií, stálou výmenou skúseností vyučujúcich, zapájania žiakov do procesu učenia sa, 

preferovaním samostatnej aj tímovej práce žiakov. 

 

V oblasti vytvárania optimálnej psychosociálnej klímy v triede sme sústredili 

pozornosť na: 

- bezodkladné riešenie problémov v prípade podozrenia z ohrozenie mravného vývinu 

žiakov 

- sledovanie prejavov násilia na deťoch, šikanovania, psychického a fyzického týrania 

- hodnotovú orientáciu, ktorá prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov v škole 

i v spoločnosti 

- vytváranie pozitívnej klímy v rámci prevencie násilia na školách 

a to prostredníctvom spolupráce so zákonnými zástupcami žiakov, bezodkladného 

riešenia problémov s CPPPaP, s pediatrom, sociálnym kurátorom, policajným zborom 

prostredníctvom konzultácií a besied so žiakmi, pri riešení postupujeme individuálne, 

využívame spoluprácu so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom 

a koordinátorom prevencie. 

 

V oblasti prevencii drogových závislostí 

- sme spolupracovali s koordinátorom prevencie, organizovali pre žiakov aktivity 
zamerané na elimináciu drogových závislostí 

- využívali sme doplnkovú literatúru, organizovali besedy a prednášky 
- uplatňovali a dôsledne dodržiavali zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v základných školách a v školských 
zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v  priestoroch ihrísk. 

- venovali sme pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému 
a pohybovému rozvoju  žiakov  rozširovaním    organizačných   foriem   telesnej 
výchovy, uplatňovaním   pohybových  aktivít v rámci krúžkovej činnosti a pri 
vhodnom počasí vyučovať hodiny telesnej výchovy na ihrisku OŠK Soblahov a 
priľahlých plochách   
     

V oblasti  informatizácie vo vyučovacom procese 



- zabezpečujeme žiakom základné vzdelanie v oblasti digitálnej gramotnosti – t.j. 
schopnosti porozumieť informáciám a používať ich v rôznych formách z rôznych 
zdrojov 

- zabezpečili sme prístup k on-line informáciám 
- pokračovali v zaradení  predmetu informatika pre všetkých žiakov školy vo 

vyučovacom procese 
- využívali IKT u žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa druhu postihnutia 
- vo vyučovacom procese sme aktívne využívali IKT  a tým sa zamerali na tvorivý 

spôsob učenia sa, na aplikáciu nových poznatkov, na spoluprácu pri budovaní 
vedomostí, na reflexiu procesu učenia sa 

       

V oblasti environmentálnej výchovy  

- sme sa snažili rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja 
osobnosti žiakov zameranú najmä na regionálne využitie prírodných zdrojov 
a spotrebe zdrojov 

- zamerali sme sa na ochranu a tvorbu životného prostredia, kvalitu života – 
separovanie odpadu v triedach, v obci, zamerali sme sa na prevenciu pred 
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia 

- zabezpečovali sme výchovu detí vo vzťahu k ochrane životného prostredia –  tradičný 
zber papiera, zber tetrapakových obalov, plastových uzáverov, použitých batérií, 
plastových fliaš 

- pokračujeme v práci v medzinárodnom environmentálnom programe Zelená škola 
- naďalej sa zapájame do projektu Detský čin roka  

    

V oblasti  rozvoja finančnej gramotnosti žiakov 

- sme sústredili pozornosť žiakov na pochopenie a váženie si hodnoty ľudskej práce 
a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia 

- snažili sme sa o to, aby si žiaci osvojili vzťah medzi životnými potrebami a financiami 
ako prostriedkami ich zabezpečenia 

- osvojili si, čo znamená žiť hospodárne 
- vedeli stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľa 

 
     

V oblasti  multikulárnej výchovy 

- sme zamerali pozornosť na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj ich akceptácie 
a medziľudskej tolerancie 

- na spoznávanie iných kultúr a ich emocionálne pochopenie v mene mierovej 
spolupráce príslušníkov iných kultúr 

- snažili sme sa dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, 
berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti 

- zamerali sme pozornosť žiakov na rozvoj poznania, tolerancie, rešpektu a 
prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

- zameral sme sa aj na medziľudské vzťahy v škole, vzťahy: učiteľ-žiak, žiak-žiak, 
škola-rodina 

 



Vytváraním dôstojných a estetickejších podmienok vzdelávania a výchovy sme sa snažili 

o to, aby sme žiakov motivovali k vzdelávaniu a k vhodnému správaniu, akceptovaniu 

základnej požiadavky - úcty k osobnosti dieťaťa, uznania jeho hodnoty ako človeka, ktorý 

si zasluhuje pozornosť i dôstojnosť bez ohľadu na jeho momentálny stav. 

§ 2 odsek 1 o    

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky a kde treba úroveň výchovy a 
vzdelávania zlepšiť / SWOT analýza/ :  

Silné stránky školy 

- poloha školy v tichom prostredí, zdravé životné prostredie, bezpečná škola 

- spoločný areál základnej a materskej školy, možnosť využívania športového areálu, 
školský klub detí, školské stravovanie 

- IKT technológie - vybavenosť na počet žiakov 

- výučba informatickej výchovy od 1. ročníka 

- výučba anglického jazyka od 1. ročníka 

- zameranie školského vzdelávacieho programu na rozvoj materinského jazyka a rozvoj 
komunikačných schopností - "umenie narábať so slovom" /dramatická výchova, tvorivé 
písanie, rozvoj komunikačných schopností/ 

- dlhodobá percentuálna úspešnosť žiakov v Testovaní 9 nad celoslovenským priemerom 

- skúsení pedagógovia, odborne vzdelaní 

- poskytovanie logopedickej starostlivosti 

- etablovanie školy: logo školy, webová stránka školy, školská akadémia, školský časopis, 
školská žiacka knižka 

- priaznivá klíma na pracovisku, lojalita zamestnancov 

- dobré výsledky žiakov vo vedomostných , športových a záujmovo-umeleckých súťažiach 

- nízke počty žiakov v triedach 

- prezentácia školy na podujatiach výchovného charakteru 

- zdravý pohyb žiakov počas veľkej prestávky 

- veľmi dobrá zapojenosť žiakov do práce záujmových krúžkov - využitie vzdelávacích 
poukazov 

- dlhoročná tradícia vo vzdelávaní zdravotne začlenených žiakov 

- služby školského špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa 

Slabé stránky školy 

- pretrvávajúce slabšie vybavenie školy školskými pomôckami 

- nedostatočné priestorové vybavenie 

- neodbornosť vyučovania niektorých predmetov 

- nízky počet žiakov školy 

- zhoršujúce sa študijné návyky žiakov 

- skvalitnenie práce s talentovanými žiakmi 



- začleniť vo väčšej miere dopravnú výchovu do vyučovacieho procesu 

- školský areál: úprava areálu a výsadba drevín 

- presakovanie vody do priestorov školských dielní 

- vytápanie kotolne a zastaralé rozvody kúrenia 

- zastaralé elektrické rozvody v budove školy 

- únik vody mimo budovy školy 

§ 2 odsek 2 a    

Psychohygienické podmienky 

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, schváleného riaditeľkou školy. Rešpektuje 
psychohygienické potreby žiakov a pedagogických zamestnancov školy. 

Rozvrh hodín je umiestnený v každej triede a je zverejnený  na internetovej stránke školy. 

Začiatok vyučovania je 8:05 h. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.  

1. hodina  8:05     -   8:50 

prestávka      8:50  -    9:00 

2. hodina  9:00     -    9:45 

        prestávka      9:44  -    9:55 

3. hodina  9:55     -   10:40 

prestávka    10:40  -  10:55 

4. hodina  10:55 -    11:40 

prestávka    11:40  -  11:50 

5. hodina  11:50 -     12:35 

prestávka    12:35  -  12:40 

6. hodina  12:45 -     13:30    

prestávka    13:25  -  14:00 

7. hodina  14:00 -     14:45 

prestávka    14:45  -  14:55 

8. hodina  14:55 -     15:40 
 
 
 



§ 2 odsek 1 m 

NORMATÍVNE  FINANČNÉ  PROSTRIEDKY  

základná 
škola 

rozpočet 
( EUR) 

skutočná 
dotácia 

vyčerpané zostatok 

 270 628 270 628 262 986,72 7 641,28 

 

materská 
škola 

rozpočet 
( EUR) 

skutočná 
dotácia 

vyčerpané zostatok 

 2 466 2 466 2 466 0 

 

NENORMATÍVNE  FINANČNÉ  PROSTRIEDKY  

 

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE 

 rozpočet 
( EUR) 

skutočná 
dotácia 

vyčerpané zostatok 

materská škola 64 490,08 64 490,08 63 340,99 1 149,09 

školská jedáleň 31 852,77 31 852,77 30 480,88 1 371,89 

školský klub detí 14 772,96 14 772,96 13 750,89 1 022,07 

     

SPOLU 111 115,81 111 115,81 107 572,76 3 543,05 

 

VLASTNÉ  PRÍJMY 

 skutočné príjmy vyčerpané zostatok 

základná škola 4 846,93 3 271,20 1 575,73 

materská škola 4 320 3 988,39 331,61 

školská jedáleň 12 360,63 11 154,77 1 205,86 

školský klub detí 1 520 1 167,20 352,80 

    
SPOLU 23 047,56 19 581,56 3 466 

 rozpočet 
( EUR) 

skutočná 
dotácia 

vyčerpané zostatok 

asistent učiteľa 5 760 5 760 5 760 0 

krúžky 2 778,20 2 778,20 2 778,20 0 

odchodné 2 327 2 327 2 327 0 

 
 

    

SPOLU    r. 2012 281 493,20 281 493,20 273 851,92 7 641,28 

     

zostatok z r. 2011 3 030,06 3 030,06 3 030,06  

     

SPOLU 
r. 2011, 2012 

284 523,26 284 523,26 276 881,98 7 641,28 



 

 2%  DANE 

 

RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE 

 

ZBERY 

   

 

 

 
Vypracovala: PaedDr. Ingrid Oravcová, Mgr. Danka Nemcová 
 
Predkladá: Mgr. Danka Nemcová 
 
 
 
 
 
 
V Soblahove, 25. septembra 2013 
 
 

 skutočné príjmy vyčerpané zostatok 

prenesené z r. 2011 384,34   

r. 2012 2 844,25 1 747,15  

poplatky (vedenie účtu, 
potvrdenia) 

- 28,52  

    

SPOLU 3 228,59 1 775,67 1452,92 

 skutočné príjmy vyčerpané zostatok 

prenesené zo šk.r. 
2011/2012 

54   

r. 2012 2 275   

výdaje (nákup) - 1 603,71  

    

SPOLU 2 329  725,29 

 skutočné príjmy vyčerpané zostatok 

prenesené zo šk.r. 
2012/2013 

461   

výdaje (nákup)  63  

    

SPOLU   398 



I. Prerokovanie v pedagogickej rade  
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2012/2013 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 25.9.2013. 
 

 

 

............................................... 

                   Podpis riaditeľa školy 

 

 

 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2012/2013 prerokovala rada školy dňa 14.10.2013. Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

správu schváliť.  

 

 

............................................... 

  Podpis predsedu rady školy 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


