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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE  

        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1.1  Názov školy    

        Základná škola 

 

1.2  Adresa školy    

        Mojmírova 98, 921 01  Piešťany 

 

1.3  Telefónne a faxové čísla školy 

        Tel. 033/7725435     033/7735211               fax   033/77352126 

 

1.4  Internetová a elektronická adresa školy 
        skola@zsmojmirovapy.edu.sk 

 

1.5  Údaje o zriaďovateľovi školy 

        Mesto Piešťany,  Mestský úrad, Nám. SNP 3, 921 45  Piešťany 

 

1.6  Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 
        Mgr. Rudolf Kollár   riaditeľ  

        Mgr. Darina Škyrtová  zástupkyňa riaditeľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

        Mgr.Kvetoslava Holíková zástupkyňa riaditeľa pre primárne vzdelávanie 

 

1.7  Rada školy a iné poradné orgány školy 
 

1.7.1 Rada školy 

 
Predseda:              Mgr. Božena Vavrová 

Podpredseda a zapisovateľka: Mgr. Oľga Kovalíková   

Členovia:                Ing. Dušan Herman 

      

     PhDr. Elena Skovajsová 

     Ing. Ján Baranovič 

                                                                  Mária Kaclíková 

            Ingrid Kusendová 

            Martin Cifra 

                                                                  Pavol Tapušík 

              

  
Rada školy sa v školskom roku 2011/2012 zišla 4-krát. Členovia RŠ prerokovali plán práce 

školy na školský rok 2011/2012, rozpočet školy, ŠkVP, Deň otvorených dverí, Školskú 

akadémiu, vzdelávacie poukazy a rôzne aktivity žiakov v škole /šport a zbery/.  

 

1.7.2 Rozšírené vedenie školy 

 
Predsedníčka OZ            Mgr. Jana Chlepková 

Školská psychologička                 PhDr. Dana Obuchová 

Výchovný poradca                  Mgr. Jana Petríková 

Vedúca ŠJ                   Mária Kaclíková 

Koordinátor drogovej prevencie     Mgr. Daša Netriová 
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Koordinátor výchovy k manž. a rod.     Mgr. Zita Obstová 

Koodrinátor environmentálnej vých.     Mgr. Lýdia Madlová 

Zdravá škola                     Mgr. Lenka Kaffelová 

Vedúci MZ a PK     

 

Rozšírené vedenie školy zasadá podľa potreby. 

 

 

1.7.3 Rada rodičovského združenia     

 
Predseda:             Pavol Ščevko  

Hospodárka:    Viera Rusnáková 

Členovia:    Katarína Chvosteková    

       Peter Bittara 

                Desana Ondrejková 

     Gregoričková Martina 

     Daniela Vatrtová 

            Jozef Kováčik 

 

 

 

1.7.4  KOMISIE NA ŠKOLE 

 

 
Stravovacia komisia 

Predseda:     Mgr. Božena Vavrová 

Členovia:     Mária Kaclíková 

   Mgr. Marta Zemanová 

   Martina Gregoričková 

   Desana Ondrejková 

 

 

Komisia pre integráciu 

Predseda: Mgr. Rudolf Kollár                                                                    

Mgr. Darina Škyrtová     

                   Mgr. Kvetoslava Holíková         

Mgr. Dana Obuchová 

Mgr. Jana Petríková                    

                         triedni učitelia  

 

Komisia o sprístupnení informácií  

 

Predseda:       Mgr. Rudolf Kollár       

Členovia:                      Mgr. Darina Škyrtová  

                     Mgr. Kvetoslava Holíková       

     Mgr. Jana Chlepková  

     Mgr. Oľga Kovalíková              
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Inventarizačná komisia 

Predseda:      Mgr. Kollár Rudolf                

Členovia :     Mgr. Darina Škyrtová                     

                       Anna Babulíková 

 

 

 

Vyraďovacia komisia 

Predseda:          Mgr. Kollár Rudolf 

Členovia:           Mgr. Darina Škyrtová            

                     Anna Babulíková 

 

Likvidačná komisia 

Predseda:            Anna Babulíková                          

Členovia:            Mgr. Lýdia Madlová                      

                            Marián Paulovič     

 

Mzdová komisia    

Predseda :  Anna Babulíková 

Členovia:  Mgr. Kvetoslava Holíková 

   Mgr. Jana Chlepková   

   Mgr. Darina Škyrtová      

            

 
Komisia BOZP 

 
Predseda:      Mgr. Jaroslav Uherčík                       

Členovia:      Mgr. Darina Škyrtová   

                      Anna Babulíková  

   Marián Paulovič 

   Mária Kaclíková 
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1.7. 5   Žiacky parlament 
 

Žiacky parlament funguje ako iniciatívny a pomocný orgán, vyjadrujúci záujmy žiakov 

v oblasti výchovy a vzdelávania na našej škole. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci 

„poslanci“ našej školy, volení priamou voľbou v kmeňových triedach na jeden školský rok, 

celkom dvaja za triedu od 3. – 9. ročník. Na zasadnutiach sa zúčastňujú zástupca školy, 

prípadne pozvaní pracovníci školy – pedagogickí alebo nepedagogickí, hostia mimo školy, 

podľa potreby prejednávanej témy. Žiacky parlament sa schádza pravidelne 1x mesačne, 

z každého rokovania sa píše zápisnica. Pracuje podľa vopred vypracovaného plánu práce, 

prejednávajú sa mnohé témy súvisiace s činnosťou žiakov počas vyučovania, námety na 

mimoškolskú činnosť, prípadne organizovanie rôznych voľnočasových aktivít mimo 

vyučovania a v čase prázdnin. Pole pôsobnosti žiackeho parlamentu je veľmi široké a neustále 

sa vyskytujú nové nápady ako pomôcť škole, ako upútať žiakov vo voľnom čase, ako urobiť 

život žiakov pestrejším a zmysluplnejším.   

 

 

1.7.6  Odborový zväz pracovníkov školstva    

  
Predseda:  Mgr. Jana Chlepková                                        

Členovia:         Anna Babulíková 

              Mária Kaclíková 

              Nina Klčová 

 

Činnosť odborového zväzu 

Na škole pracuje odborový zväz, ktorý má z 52 zamestnancov školy 18 členov.  

Výbor sa schádzal podľa potreby s vedením školy na gremiálkach a pri riešení personálnych 

zmien. Predsedníčka OZ sa pravidelne zúčastňovala Rady OZ., kde informovali o rokovaní OZ 

PŠaV a MŠ SR, o kolektívnom vyjednávaní, prioritách OZ PŠaV, financovaní regionálneho 

školstva, novele zákona o financovaní od 1. 1. 2007, normatívoch, používaní sociálneho fondu 

a pod. Dostali ponuky na rekreácie počas prázdnin, príspevky zo sociálneho fondu podľa 

potreby, sociálnu výpomoc. Zo sociálneho fondu dostali zamestnanci 70,- € na zakúpenie kníh, 

vstupeniek na kultúrne podujatia. S vedením školy sa spolupracovalo pri tvorbe novej 

kolektívnej zmluvy a pracovného poriadku školy.  
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2. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY  

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
     Školský  rok  2011/2012 sa  začal 01. 09. 2011 - vyučovanie  začalo 05. 09. 2011 ukončený 

bol 31.08.2012. V školskom roku 2011/2012 navštevovalo 439žiakov /230 dievčat/ , z toho na 

I. stupni 181 žiakov – 8 tried , na II. stupni 258 žiakov – 11 tried.  

Na škole pracovalo 6 oddelení školského klubu, v ktorých bolo 150 detí. 

Žiaci 1. až  8. ročníka sa vzdelávali podľa nového ŠkVP. 

 Školu  navštevovalo 19 integrovaných žiakov, ktorí pracovali na základe individuálnych 

vzdelávacích plánov. 

 

3. POČET ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, POČET 

DEVIATAKOV, ICH ÚSPEŠNOSŤ NA PRIJÍMACÍCH 

POHOVOROCH A PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ 

ŠKOLY 
 
 
3. 1  Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka 
 
 
  V školskom roku 2011/2012 bolo do 1. ročníka zapísaných 57 žiakov. Pre 4 žiakov rodičia 
žiadali a pedagogicko-psychologická poradňa odporučila odklad školskej dochádzky o jeden 
školský rok, 3 žiaci z dôvodu nedostatku miesta neboli prijatí. Do 1. ročníka nastúpilo 50 žiakov. 
V januári prebehol zápis žiakov na školský rok 2012/2013. zapísali sme 63 žiakov, z ktorých 9 
žiakov má odklad školskej dochádzky, 1 žiak sa odsťahoval. Do 1.ročníka nastúpilo 53 žiakov. 
 
 
 

3. 2  Počet  deviatakov,  ich   úspešnosť  na  prijímacích pohovoroch 

a  prijatí na štúdium na stredné školy   

  
 

     V školskom roku 2011/2012 si podávalo prihlášku na stredné školy 46 žiakov 9. ročníka. 

Stredné školy pri prijímaní brali do úvahy výsledky monitoru a priemer známok. Úspešnosť 

prijatia 100 %. 

   

 

 

3. 3 Rozmiestnenie prijatých  deviatakov 
 

Konečné rozmiestnenie žiakov 9. ročníkov na stredné školy 

v školskom roku 2011 – 2012 

 

 

Celkový počet končiacich žiakov:  46 /21dievčat 
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Stredná škola 

 

spolu 

 

chlapci 

 

dievčatá 

 

Gymnázium P. de Coubertin v Py                     12 6 6 

Gymnázium M. Arch. v 

Piešťanoch                   

 

2 

 

0 

 

2 

Gymnázium v Bratislave, 

Biliková ul 

 

1 

 

1 

 

0 

Gymnázium Trenčín 1 1 0 

Hotelová akadémia Piešťanoch                           6 2 4 

SPŠE v Piešťanoch                                              10 7 3 

Umelecké školy                                                   2 1 1 

Stredná záhradnícka škola v Py                           3 2 1 

ZSŠ obchodu a služieb v Py – 

mat. odb.             

 

3 

 

1 

 

2 

SOŠ technická v Py – učň. odb.                          1 1 0 

SOŠ technická v Py – mat. odb. 1 1 0 

ZSŠ v Rakoviciach                                              1 1 0 

SŠ veterinárna v Nitre                                      1 0 1 

ZOŠ Vrbové –mat.odb. 1 1 0 

OA Trenčín 1 0 1 

    

 

Na Gymnázium P.de Coubertina v Piešťanoch boli  prijatí z piateho ročníka 

4 žiaci, z toho 2 dievčatá.  

Z 8. ročníka boli prijatí 3 žiaci  - 2 na Bilingválne gymnázium vo Vrbovom, jedna žiačka na 

Evanjelické gymnázium v Bratislave. 
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4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

 

4. 1  Vedomostná úroveň žiakov primárneho vzdelávania  

 
Prospelo s vyznamenaním: 109 

Prospelo veľmi dobre: 18 

Prospelo: 53 ( z toho 1. ročník  -50 žiakov a 2.-4. ročník 3 žiaci) 

Neprospelo: 0 

Neklasifikovaní: 1 

 

 

 

Tried

a 

  SJL ANJ VLA PRI MAT PRV VYV HUV TEV INV ETV 

NBV 
Celk 

pros

pech 

1.A I. 1,00 1,04 1,0 - 1,0 1,04 - 1,0 1,0 1,0 - Abs. 1,01 

 II. 1,00 1,12 1,0 - 1,0 1,12 - 1,0 1,0 1,0 - Abs 1,03 

1. B I. 1,00 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 - Abs 1,0 

 II. 1,00 1,04 1,0 - 1,0 1,04  1,0 1,0 1,0 - Abs 1,01 

2. A I. 1,0 1,19 1,24 1,0 1,19 1,05  1,0 1,0 1,0 1,0 Abs 1,07 

 II. 1,0 1,33 1,05 1,0 1,0 1,19  1,0 1,0 1,0 1,0 Abs 1,17 

2.B I. 1,0 1,52 1,19 1,36 1,19 1,36  1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,18 

 II. 1,0 1,65 1,20 1,55 1,25 1,1  1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,19 

3. A I. 1,0 1,45 1,36 1,54 1,50 1,36  1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,25 

 II. 1,0 1,40 1,35 1,50 1,35 1,4  1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,2 

3. B I 1,0 1,2 1,0 1,15 1,30 1,4  1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,13 

 II. 1,0 1,3 1,35 1,3 1,5 1,4  1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,21 

4. A I. 1,0 1,62 1,70 1,16 1,25 1,66 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,23 

 II. 1,0 1,54 1,62 1,33 1,25 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,27 

4.B I. 1,0 1,45 1,45 1,52 1,66 1,33 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,24 

 II. 1,0 1,43 1,52 1,54 1,56 1,43 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,27 
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3.2 Vedomostná úroveň žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania 

 
5. – 9. ročník    
 

Prospelo s vyznamenaním:  111 

Prospelo veľmi dobre:  78 

Prospelo:   68                              

Neprospelo:   1 

Neklasifikovaní:  0 

 

. 
 

trie

da 

 

 

 

Polr. 

 

správ 

PREDMETY  

 

SJL 

 

ANJ 

 

NEJ/ 

FRJ/ 

RUJ 

 

D 

 

Z 

 

M 

 

F 

 

Ch 

 

BIO 

 

T.v. 

 

VV 

 

HV 

 

TSV 

 

OBN 

 

INF 

Celkový 

prospech 

bez správ 

 

5.A 

 

I. 1,0 1,92 1,42 - 1,35 1,53 1,71 - - 1,67 1,0 1,14 1,14 1,0 1,0 1,0 1,36 

II. 1,0 1,89 1,55 - 1,51 1,62 1,75 - - 1,68 1,0 1,20 1,1 1,0 1,0 1,0 1,43 

 

 

5.B 

I. 1,08 2,24 2,12 - 1,92 2,0 2,64 - - 2,12 1,24 1,0 1,44 1,04 1,64 1,0 1,7 

II. 1,08 2,23 2,15 - 2,08 2,27 2,42 - - 1,88 1,04 1,08 1,5 1,12 1,38 1,0 1,66, 

 

 

6.A 

I. 1,0 1,96 2,21 1,85/ 

2,03 

2,08 1,64 1,56 - - 1,92 - 1,16 1,28 1,0 1,12 1,0 1,58 

II. 1,0 1,92 2,0 1,79/ 

1,91 

1,6 1,48 1,6 - - 1,96 - 1,04 1,24 1,0 1,24 1,0 1,40 

 

6.B 

I. 1,07 2,48 2,41 2,25/ 

1,59 

1,7 1,92 2,33 - - 2,07 1,0 1,33 1,3 1,04 1,7 1,37 1,70 

II. 1,07 2,57 2,43 2,2/ 

2,25 

2,11 2,3 2,29 - - 2,18 1,0 1,21 1,43 1,25 1,82 1,68 1,84 

 

7.A 

I. 1,07 2,36 1,79 2,13/ 

1,54 

1,71 1,54 2,0 1,68 1,71 2,11 1,0 1,14 1,5 1,0 1,25 1,0 1,57 

II. 1,07 2,18 2,04 1,87/ 

1,85 

1,71 1,61 1,96 1,93 1,5 1,89 1,07 1,18 1,43 1,33 1,75 1,0 1,59 

 

7.B 

I. 1,0 2,72 2,33 2,78 2,56 2,39 2,61 2,39 2,39 2,94 1,0 1,33 1,94 1,11 2,28 1,0 1,85 

II. 1,0 2,83 2,78 2,61 2,94 2,11 2,39 2,05 2,28 2,94 1,0 1,22 1,72 1,22 1,94 1,06 1,96 

 

7.C 

I. 1,05 2,53 2,53 2,42/ 

2,43 

2,36 2,0 2,63 2,21 2,16 2,58, 1,0 1,42 1,63 1,05 1,58 1,0 2,08 

II. 1,05 2,38 2,38 2,09/ 

2,57 

2,5 2,05 2,66 2,44 2,22 2,5 1,0 1,33 1,33 1,27 1,83 1,0 2,05 

 

8.A 

I. 1,0 2,04 1,7 2,08 2,0 1,58 2,12 1,87 2,08 1,91 1,0 1,29 - 1,25 1,33 1,0 1,61 

II. 1,0 1,92 1,8 1,84 1,88 1,36 2,2 1,88 1,88 1,84 1,0 1,08 - 1,08 1,44 1,0 1,56 

 

8.B 

I. 1,76 2,94 2,88 2.88 3,0 2,50 3,65 3,12 3,28 3,18 1,0 1,59 - 1,12 2,41 1,0 2,41 

II. 1,06 3,0 2,4 2,86 2,66 2,06 2,86 3,06 3,06 3,07 1,0 1,53 - 1,33 2,26 1,06 2,13 

 

9.A 

I. 1,0 2,14 1,43 1,77/ 

1,63 

1,52 1,43 1,63 1,52 1,86 1,19 1,0 1,14 1,0 1,0 1,14 - 1,4 

II. 1,0 2,24 1,67 1,62/ 

1,63 

1,52 1,38 1,72 1,57 1,76 1,24 1,05 1,28 1,0 1,2 1,0 - 1,41 

 

9.B 

I. 1,04 3,04 2,6 - 3,04 2,12 3,24 2,8 2,8 1,56 1,0 1,48 1,04 1,33 1,96 - 2,1 

II. 1,10 3,16 2,56 - 2,8 2,08 3,16 2,96 3,04 1,84 1,0 1,76 1,04 1,62 1,8 - 2,2 
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4. 3  Prehľad zapojenia žiakov do súťaží a predmetových 

        olympiád 
 

Krstné meno 

a priezvisko žiaka 

 

Názov súťaže 

Umiestnenie  
 

 

Pripravil (titul, krstné 

meno a priezvisko učiteľa) Okr. Kraj Celo

slov. 

Veronika Vetríková Biologická olympiáda 1. 15.  Mgr. Lýdia Madlová 

Kristína Uličná Biologická olympiáda 2. 19.  Mgr. Lýdia Madlová 

Ján Matulík Dejepisná olympiáda 1. 8.  Mgr. Rudolf Kollár 

Matej Benko Dejepisná olympiáda 4.   Mgr. Rudolf Kollár 

Radovan Kopál Dejepisná olympiáda 7.   Mgr. Rudolf Kollár 

Matej Nováčik Dejepisná olympiáda 6.   Mgr. Vladimír Gajdošech 

Jakub Berlanský Dejepisná olympiáda 7.   Mgr. Vladimír Gajdošech 

Ján Matulík Fyzikálna olympiáda 6.   Mgr. Anton Bolješik 

Matej Benko Fyzikálna olympiáda 2. 8.  Mgr. Anton Bolješik 

Jakub Berlanský Geografická olympiáda 1. 10.  Mgr. Daša Netriová 

Gregor Koprna Geografická olympiáda 2.   Mgr. Daša Netriová 

Michaela Potúčková Geografická olympiáda 4.   Mgr. Daša Netriová 

Radovan Kopál Geografická olympiáda 4.   Mgr. Daša Netriová 

Ján Baranovič Geografická olympiáda 7.   Mgr. Daša Netriová 

Sabína Gangurová Geografická olympiáda 12.   Mgr. Daša Netriová 

Ondrej Benko Geografická olympiáda 11.   Mgr. Daša Netriová 

Ján Matulík Geografická olympiáda 3. 12.  Mgr. Daša Netriová 

Matej Benko Geografická olympiáda 4.   Mgr. Daša Netriová 

Matej Benko Matematická olympiáda -9 1. 6.  Mgr. Matej Kazík 

Lucia Bačová Matematická olympiáda -9 2. 1.  Mgr. Kazík Anton 

Michaela Potúčková Matematická olympiáda -5 1.   Mgr. Kazík Anton 

Gregor Koprna Matematická olympiáda -5  4.   Mgr. Kazík Anton 

Laura Pečnerová Matematická olympiáda -5 6.   Mgr. Kazík Anton 

Nikolas Patrik Matematická olympiáda -8 3.   Mgr. Anton Bolješik 

Sabína Gangurová Olympiáda nemeckého jazyka 1. 4.  Mgr. Blahunková Beáta 

Jakub Lacika Olympiáda nemeckého jazyka 2.   Mgr. Blahunková Beáta 

Michal Líška Olympiáda v ANJ 2.   Mgr. Švecová Sylvia 

Jana Počuchová Olympiáda v ANJ 2.   Mgr. Švecová Sylvia 

Anton Elchison Olympiáda v ANJ 1.   Mgr. Švecová Sylvia 

Nikolas Patrik Olympiáda v slov. jaz.a lit. 8.   Mgr. Oľga Kovaliková 

Simona Danková Pytagoriáda –P3 8.   Mgr. Jana Šišková 

Katarína Valová Pytagoriáda –P3 10.   Mgr. Jana Chlepková 

Nina Šebová Pytagoriáda –P3 12.   Mgr. Jana Šišková 

Jakub Dudík Pytagoriáda –P4 2.   Mgr. Edita Babulíková 

Oliver Bušík Pytagoriáda –P4 4.   Mgr. Edita Babulíková 

Šimon Cagala Pytagoriáda –P5 6.   Mgr. Kazík Anton 

Michal Studený Pytagoriáda –P5 6.   Mgr. Kazík Anton 

Branislav Motyčka Pytagoriáda –P6 7.   Mgr. Kazík Anton 

Lacika, Patrik Technická olympiáda 5.   Mgr. Bolješik Anton 

Svetlík, Chválny Technická olympiáda 7.   Mgr. Bolješik Anton 

Jana Počuchová  Projekt Európa v škole - 1.   Mgr. Oľga Kovaliková 

Erika Sláviková Projekt Európa v škole - 1.   Mgr. Oľga Kovaliková 

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/EvS.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/EvS.alej
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Klaudia Čechová, 

Veronika Vetríková 

Tereza Štorková,  

Veronika Jánošová, 

 

Festival moderného tanca 

 

1. 

   

Jana Počuchová, 

Erika Sláviková. 

Michaela Matečná 

  

2. 

   

Gregor Koprna  Šaliansky Maťko 1.   Mgr. Marta Zemanová 

Kristína Badaňová Vesmír očami detí  8.  Mgr. Jana Chlepková 

Sophia Pavlová Vesmír očami detí  9.  Mgr. Jana Chlepková 

Michaela Drabálková Ovocie a zelenina, ktoré mám 

rád 

 2. 8. Mgr. Jana Šišková 

Tomáš Valach Hasičská technika kedysi a dnes 1.   Mgr. Jana Petríková 

 Matematický Klokan     

Oliver Bušík Matematický Klokan   1. Mgr. Edita Babulíková 

Andrej Marek Matematický Klokan   ÚR Mgr. Zita Obstová 

Martina Mutinová Matematický Klokan   UR Mgr. Jana Chlepková 

 EXPERT 2011     

 

Ján Matulík 

 

EXPERT 2011 

/dejiny, astrnómia/ 

 

 
  

3. 

 

 

Katarína Šutovská 

EXPERT 2011 

/ANJ/ 

 

 
  

8. 

 

Mgr. Sylvia Švecová 

  

MAKS  / 2. – 8.ročník 

 

 

   

Eva Paulovičová Hollého pamätník 1.   Mgr. Margita Petrášová 

Gregor Koprna Hollého pamätník 2.   Mgr. Marta Zemanová 

Michaela Petrášová Hollého pamätník 3.   Mgr. Margita Petrášová 

      

 

V súťaži „Škola roka“ sa naša škola umiestnila na 1. mieste v kategórii – 

„Humánny čin roka“ za projekt „Pomoc Afrike“. /Finančná zbierka pre 

sirotinec v Keni./ 

 

Športové súťaže 
 

Názov súťaže Meno a priezvisko žiaka Meno a 

 priezvisk

o učiteľa 

Poč. 

detí 

 

Mies

- 

Okres

né 

Krajské 

 

 

Beh Márie 

Zavarskej 

Tomáš Zedníček,  

MatejOtčenáš, Adam 

Hagara, Fábio Ričány, 

Martin Kováč, Mário 

Jančovič , Radovan Hradil, 

Martin Kučera,  

 

Mgr. 

Uherčík 

 

10 

 

 

 

3. 

 

Cezpoľný beh Zedníček,Manzoni,Otčenáš, 

Jánošová, Hinerová, 

Patriková Soňa 

Mgr. 

Klčová 

6    

Malý futbal 

mlad. žiaci 

Pavle Michal, Novák Tadeáš, 

Dovičic Boris, Otčenáš 

Mgr. 

Uherčík 

8    
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Matej, Kluc Michal, Kopp 

Peter, Valach Tomáš 

Malý futbal star. 

žiaci 

Manzoni, Tvrdý Ivan, 

Herman Adam Hagara, 

Svetlík. Zedníček, Jančovič 

Mgr. 

Uherčík 

8    

Malý futbal 

žiačky 

Strečanská, Hulmanová, 

Šišková, Hlatká, Miezgová, 

Jánošová, Balážiková, 

Čechová, Girethová, 

Jošticová, Zubáková 

Mgr. 

Klčová 

8  4.  

Veľký futbal 

žiaci 

Manzoni, Tvrdý Ivan, 

Herman Adam Hagara, 

Svetlík. Zedníček, Jančovič, 

Cisár, Pavle, Otčenáš, 

Macek, Hlatký, Novák, 

Števík,  

Mgr. 

Uherčík 

14  4.  

Šach žiačky Balážiková, Zelenayová, 

Mikušincvá,  

Mgr. 

Uherčík 

3    

Šach žiaci Šševko,Dobrucký,Štefanec,H

udcovič,Oravec 

Mgr. 

Uherčík 

6    

Basketbal žiaci Bittara, Macek, Zedníček, 

Cisár, Mydla, Hlatký, 

Svetlík, Herman, Jančovič, 

Ričány 

 

Mgr. 

Uherčík 

 

10 

   

Basketbal žiačky Čechová, Miezgová, 

Jánošová, Hulmanová, 

Vykukelová, Hlatká, 

Balážiková, Sigetová, 

Strečanská, Štorková 

Mgr. 

Klčová 

10    

Vianočný turnaj 

v stolnom tenise 

  

Mgr. 

Uherčík 

 

24 

   

Stolný tenis- žiaci Bittara, Jančovič, Oravec  Mgr. 

Uherčík 

3  1.  

Stolný tenis-

žiačky 

Balážiková, Ondrášiková -

Sára, Marta, Mária,Klára 

Mgr. 

Uherčík 

5  1.  

Gymnastický 

štvorboj,   kat. A- 

Antalová Nataša, Šnajdárová 

Lea, Fanová Nikola, Bendová 

Liana, 

Kuníková Veronika, 

TabačkováMiroslava 

 

Mgr. 

Kaffelová 

 

 

6 

 

   

2. 

 

Kat. B 

 

                                        

Chudá Dušana, Viktória 

Cisárová, Katarína 

Kizeková, Hrebíková Lucia 

 

Mgr. 

Klčová 

 

 

 

4 

   

 

1. 

Kat C-d 

 

 

Jošticová Chromeková, 

Patriková, Hlatká 

 

Mgr. 

Klčová 

 

 

4 

   

3. 
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Kat C –ch 

Vrábel, Herman, Kučera, 

Hradil, Vido, Svetlík 

 

Mgr. 

Uherčík 

 

6 

   

2. 

Vybíjaná –

dievčatá 

Sigetová, Pavlovičová, 

Krekovičová, Baleková, 

Hajdová, Kozáková 

Cisárová, Papuláková, 

Oravcová, Chromeková 

 

Mgr. 

Klčová 

 

13 

  

7 

 

Hádzaná – 

dievčatá 

Pavlovičová, Čechová, 

Miezgová, Strečanská, 

Hlatká, Balážiková, 

Zelenayová, Jánošová, 

Hulmanová, Štorková 

 

Mgr. 

Klčová 

 

10 

  

2. 

 

Hádzaná – 

chlapci 

Bittara, Cisár, Tvrdý, Vido 

Herman, Macek, Zedníček , 

Ričány Manzoni Jančovič 

Mgr. 

Uherčík 

10  2.  

Volejbal – 

dievčatá 

Balážiková, Krekovičová, 

Čechová, Štorková, 

Jánošová, 

Miezgová,Hulmanová,Streča

nská, Zelenayová 

 

Mgr. 

Netriová 

 

8 

  

3. 

 

Volejbal – 

chlapci 

Hlatký, Mydla, Herman, 

Bittara, Chválny, Macek, 

Bartek, Siget, Zedníček 

Mgr. 

Netriová 

9  3.  

Basketbal –

mestská liga 

Mydla, Podhradský, 

Polakovič, Novák, Táborský, 

Sagan, Sigetová, Ščepková, 

Rubalová, Kalousová 

Mgr. 

Klčová 

 

10 

 

4. 

  

Atletika –

dievčatá  

Gabrišová, Zubáková, 

Bednárová, Miezgová, 

Strečanská, Balážiková, 

Patriková, Marková, 

Štorková,  

Mgr. 

Klčová 

10  3.  

Atletika- chlapci Patrik, Zedníček, Hagara, 

Jančovič, Bitara, Herman, 

Cisár, Ondrejkovič,  

Mgr. 

Uherčík 

10  3.  

Moravianska 

Venuša 

 

1. -5 ročník 

Vyuč. 

TEV 

 

21 

 

2. 

  

Plávanie – vodné 

pólo 

 

3. -6.ročník 

Vyuč. 

TEV 

 

34 

   

Memoriál Š. 

Estera - PH 

 

5.- 9.ročník 

Klčová, 

Uherčík. 

Netriová 

 

60 

 

2. 

  

Orientačný beh - 

chlapci 

Zedníček, Manzoni, Ričány, 

Herman, Jančovič 

 

Mgr. 

Uherčík 

 

5 

   

3. 

 

 

 

 Orientačný beh - 

dievčatá 

Miezgová, Mikušincová, 

Zubáková, Bednárová, 

Aroni,  

Mgr. 

Uherčík 

5   4. 
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4.4     Vyhodnocovacie správy MZ a PK a projektov 

4.4.1   Správa o činnosti MZ 1.stupňa ZŠ v šk. roku 2011/2012  
 

V školskom roku 2011/2012 metodické združenie pracovalo v nezmenenom zložení. 

Práca MZ  aj v tomto polroku bola pestrá a rôznorodá. 

Členky MZ pripravovali žiakov na rôzne literárne, športové, výtvarné a matematické súťaže. 

Taktiež sa so žiakmi zúčastňovali na rôznych kultúrnych podujatiach. Zapojili sa do 

ekologických projektov. 

V mesiaci február členky MZ zorganizovali pre žiakov karneval. /16.2./ Žiaci 3.a 4. ročníka sa 

zúčastnili  na hudobnom podujatí „ Rytmy života“ v Dome umenia. /10. 3./ 

V rámci ekologickej výchovy sa žiaci 4. ročníka zúčastnili na podujatí „ Európskej únii záleží 

na tom, ako žijeme“. /28. 3./.  Trieda 2.A sa zapojila do projektu ku Dňu Zeme – čistenie 

brehov Váhu. /27. 4./ Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili projektu Prenášanie žiab na rybníku 

Striebornica. /10. 3./ 

Žiaci 1.stupňa absolvovali interaktívny program „Pansophia“ v mestskej knižnici so 

zameraním na prírodovedné predmety. /13.6./ 

Najdôležitejšou kultúrnou akciou našej školy bola akadémia ku Dňu matiek v Dome 

umenia./10. 5. /. Všetky členky MZ pripravili so žiakmi pekný a hodnotný program Celá akcia 

mala veľký úspech. 

 Rozhlasovú súťaž „Zázračný oriešok“ podporili žiaci 3. A, účasťou v slávnostnom sprievode  

pri otvorení tohto kultúrneho projektu./22. 5. / 

Pani učiteľky pripravili žiakov aj na liter. súťaž Hollého pamätník, Šaliansky Maťko, spevácke 

súťaže Putujeme za ľudovou piesňou, Slávik Slovenska. 

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti žiaci 2. A triedy opakovane navštívili mestskú 

knižnicu, aby sa stali jej členmi a zapožičali si zaujímavé knihy. Aj ostatní žiaci 1.stupňa sa  

pod vedením p. učiteliek venujú čítaniu zaujímavých kníh zo školskej knižnice, pracujú 

s textami v zošitoch  Mimočítankové čítanie. 

Žiaci 1. stupňa dosahujú dobré výsledky  v matematických súťažiach. Zapojili sa do súťaže 

Matematický Klokan, kde sme mali 9 úspešných riešiteľov a jedného šk. šampióna Olivera 

Bušíka /p. uč. Babulíková/. 

V obvodnom kole Pytagoriády v kategórii P3 boli 3 úspešní riešitelia /p. uč. Šišková a p. uč. 

Chlepková/, kategórii P4 2 úspešní riešitelia /p. uč. Babulíková/. 

Taktiež sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže MAKS. 

 

Pravidelne sa zapájame do výtvarných súťaží. V súťaži „Ovocie a zelenina, ktorú mám rád“  

žiačka Michaela Drabálková obsadila 2. miesto./p.uč. Šišková/. Aj v súťaži „ Vesmír očami 

detí“   boli ocenené 2 žiačky.                                                    

V športových súťažiach naši žiaci opäť dosiahli výborné výsledky.  

V Gymnastickom štvorboji v okresnom kole,  kat. ml. žiačok sme obsadili 2. miesto, v kat. st. 

žiačok sme  obsadili 1. miesto./ p.uč. Kaffelová/ 

Úspešní sme boli aj v atletickej súťaži O Moraviansku Venušu, kde sme tento rok obsadili 2. 

miesto.  

Na popredných miestach sa naši žiaci umiestnili aj na plaveckých pretekoch na kúpalisku Eva. 

V rámci projektu Zdravá škola žiaci 4.B absolvovali školu v prírode vo Vysokých Tatrách. 

/p.uč. Babulíková a p.uč. Obstová, 14. 5.- 18.5./. 

Žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik. 

K MDD p. učiteľky pripravili rôznorodý program /rybník Bašovce, Zoo- farma v Bojnej, akcia 

v DOMOSSE, hry v parku,.../. 

 Všetky p. učiteľky so žiakmi absolvovali podľa plánu zaujímavé výlety a exkurzie. / hrady,  

zámky, zoo,  pamätníky, turistické vychádzky,.../ 

Aj tento polrok aktívne  prebiehala práca v záujmových krúžkoch.  
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Členky MZ sa aktívne zúčastňovali na rôznych seminároch v rámci ďalšieho vzdelávania. / 

IKT, Anglický jazyk, Slovenský jazyk,.../.  

 

 

4.4.2  Správa o činnosti ŠKD v šk. roku 2011/2012 

Činnosť ŠKD vychádza z Plánu práce na šk. rok 2011/2012 a riadi sa Plánom práce 

školy, Výchovným programom ŠKD a Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR 

pre školy a školské zariadenia na školský rok 2011/2012. 

V šk. roku 2011/2012 pracovalo v ŠKD 6 oddelení, v ktorých bolo zapísaných 153 

žiakov 1. - 4. ročníka. S deťmi pracovalo 6 kvalifikovaných vychovávateliek. 

Odd. Vychovávateľka Počet žiakov Triedy 

I. odd. Nina Klčová 23 I.A 

II. odd. Mgr. Lucia Grznárová 24 I.B 

III. odd. Mária Veselá 26 2.A+4.A 

IV. odd. Mgr. Andrea Vaculová 26 2.B+4.A 

V. odd. Mgr. Ľuba Sobotová 26 3.A+4.A+4.B 

VI. odd. Anna Kubešová 28 3.B+4.B 

Cieľom činnosti ŠKD bolo poskytnúť žiakom oddych, relaxáciu a rozvoj psychických 

a fyzických funkcií, ktoré kompenzovali školskú pracovnú záťaž. Našou úlohou bolo formovať 

sebavedomie, sebaovládanie detí, rozvíjať vlastnú fantáziu detí. Vo výchovnej práci sme sa 

zamerali na účelné využívanie voľného času a na plnenie základných povinností žiakov. 

Výchovná práca mala výrazne činnostný charakter vo všetkých zložkách výchovno - 

vzdelávacej činnosti (spoločensko-vednej, prírodovednej, esteticko-výchovnej, pracovno-

technickej i športovo-rekreačnej). Zvýšenú pozornosť sme venovali environmentálnej výchove, 

rozvoju kladného vzťahu k prírode, prirodzenému pohybu na čerstvom vzduchu, rôznym 

druhom pohybových aktivít. 

Odpočinková činnosť bola zameraná na relaxáciu po vyučovaní počúvaním hudby, rozprávok, 

rozhovormi s deťmi atď.  

V príprave na vyučovaní sme sa venovali nácviku a postupnom ovládaní samostatnej práce, 

systematickej a pravidelnej príprave na vyučovanie. 

Počas celého polroka šk. roka 2011/2012 boli plnené všeobecné úlohy pre vychovávateľky 

v ŠKD 

 Účasť na všetkých akciách poriadaných školou. 

 Spolupráca s CVČ Ahoj a Mestskou knižnicou. 

 Účasť na akciách poriadaných kultúrnymi inštitúciami mesta. 

 Celoročná starostlivosť o výzdobu priestorov ŠKD. 

 Celoročná starostlivosť o okolie ŠKD. 

 Spolupráca s triednymi učiteľkami, účasť na RZ. 

 Spolupráca so školským psychológom. 

 

Všetky vychovávateľky plnili úlohy podľa vypracovaného plánu v jednotlivých 

mesiacoch a zúčastňovali sa akcií usporiadaných školou: 

 Vyzdobili ŠKD  ako  privítanie nových prvákov. 
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 V jesennom období vyrábali s deťmi práce z prírodného materiálu, zamerali sa na kreatívne 

techniky s témou jeseň. 

 

 V mesiaci október vytvorili výstavku s témou jesenných plodov.   

 

 Popri výzdobe zorganizovali akciu, kde deti 1. stupňa dostávali sladkosti od „halloweenskej 

víly“ 

.   

 V jednotlivých oddeleniach sa deti zapojili do športových súťaží v rámci akcie „Zober loptu – 

nie drogy!“ 

 V spolupráci s CVČ Ahoj v Piešťanoch zorganizovali 4 oddelenia hodinu modelovania 

s hlinou, ktorú viedol p. P. Kusí. 

 V jednotlivých oddeleniach pripravili deťom Mikulášske prekvapenia. 

 Pripravovali výrobky na Vianočné trhy pri príležitosti Dňa otvorených dverí. 

 Pri tejto príležitosti všetky oddelenia ŠKD prispeli výrobkami a modelmi stavieb zo skladačiek 

na výstavu vytvorenú v priestoroch chodby.   

 
 V čase adventu pripravili akciu „Rozprávkový čas Vianoc“, kde zhotovovali vianočné 

pozdravy, učili sa piesne, vyzdobili stromčeky i triedu. 

 V spoločnej herni vyzdobili vianočný stromček a pripravili rozprávkový deň. 

 Vo fašiangovom čase si deti pripravovali karnevalové masky na blížiaci sa karneval. 
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 Počas celého kurzu plávania v 3. ročníku sa zúčastňovala  aj vychovávateľka a po jeho 

absolvovaní deťom vytvorila a odovzdala „Mokré vysvedčenie.“ 

 
 Pri príležitosti zápisu nových prvákov vyrobili s deťmi pre nich darčeky. 

 Vo februári sa deti všetkých oddelení zúčastnili na fašiangovom karnevale. 

 

 Mgr. A. Vaculová sa zúčastnila spolu s tr. uč. Mgr. L. Kaffelovou atletických pretekov „Pohár 

o Moraviansku Venušu“  v Moravanoch n/Váhom. 

 Dve oddelenia tretiakov so svojimi vychovávateľkami boli súčasťou sprievodu na otváracom 

ceremoniáli festivalu „Zázračný oriešok“. 

 V mesiaci máj sa vychovávateľky aktívne zúčastnili pri nácviku programu na školou 

usporiadanú „Kultúrnu akadémiu“ uskutočnenú v Dome umenia. 

 V júni zorganizovali „Športovú olympiádu“ pre deti ŠKD, kde prebiehali zábavné súťaže medzi 

deťmi jednotlivých ročníkov. 

 Vychovávateľky sa zúčastňovali školských výletov jednotlivých tried spolu s triednymi 

učiteľkami. 

 
 Aktívne spolupracovali s triednymi učiteľmi, rodičmi a školskou psychologičkou. 

 V úsilí o vytvorenie estetického a harmonického prostredia robili počas celého roka aktuálnu 

výzdobu tried i priľahlých priestorov. 

V šk. roku 2011/2012 sa uskutočnili 4 zasadania MZ v termínoch a programe podľa plánu 

práce MZ.  
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4.4.3   Vyhodnocovacia správa CJ za  2011/2012 
 
- v PK v tomto šk. roku pracovalo 10 pedagógov 

- rozvíjali sme všetky 4 jazykové zručnosti s dôrazom na písanie s porozumením 

- pri vypracovaní ŠkVP vyučujúce vychádzali z týchto dokumentov: POP 2011/2012,     

Štátny vzdelávací program, Školský vzdelávací program, učebné osnovy, štandardy, námetov 

členov PK. PK pracovala v celom rozsahu podľa schváleného plánu práce, ktorý vypracovala 

p. Švecová 

- do plánu boli implementované prierezové témy: mediálna a enviromentálna výchova, 

výchova v duchu humanizmu, vzdelávanie v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa,  

predchádzanie diskriminácii, intolerancii a rasizmu 

- každý vyučujúci je zodpovedný za plnenie plánov podľa platných osnov a prípadný     

sklz z dôvodu slabej úrovne žiakov v skupine, chorobnosti žiakov.... 

- v októbri sa p. uč. Hlobeňová zúčastnila semináru ANJ v Nitre na tému ŠkVP a testovanie 

-  p. uč. Blahunková zorganizovala v novembri zájazd do Viedne  

- V decembri sa uskutočnil na našej škole DOD a p. uč Švecová s p. uč. Pilkovou pripravili 

aktivity s dotykovou tabuľou pre deti v predškolskom veku a pre deti I. stupňa; prítomné deti 

a rodičia si mohli pozrieť i výstavku projektov prác detí, ktoré pripravila pani uč. Švecová s 

deťmi. 

- organizácia súťaže Expert – december, zodpovedná p. uč. Švecová zúčastnilo sa ho 20 

žiakov, dozorkonajúca vyučujúca bola p. uč. Pilková 

 

Výsledky Experta 2011: 

6. ročník:   K. Šútovská: 8. miesto v rámci Slovenska z 434 žiakov /p. Švecová/ 

7. ročník:  M. Liška: 70. miesto z 593 žiakov  /p. Švecová/ 

8. ročník:  J. Jenčík: 66. miesto z 460 žiakov  /p. Švecová/ 

                 A. Vykukelová: 73. miesto z 460 žiakov /p. Švecová/ 

                 N. Patrik: 93. miesto z 460 žiakov /p. Švecová/ 

9. ročník:  A. Elchison: 81. miesto z 515 žiakov   /p. Švecová/ 

                 F. Ričány: 81. miesto z 515 /p. Hlobeňová/ 

                 M. Kořistová: 93. miesto z 515 /p. Hlobeňová 

Výsledky do 100. miesta v rámci Slovenska sú vynikajúce. 

 

 - Víťazi okresného kola v anglickom jazyku:  

   AJ:   II. miesto   1A  Michal Liška 7. A (p.uč. Švecová) 

            II. miesto   1B  Jana Počuchová  8. A  (p. uč. Švecová) 

            I. miesto    1C  Elchison Anton 9.A (p.uč.Švecová) automatický postup 

 

   NJ:   I. miesto 1A  Sabina Gangurová 6.A (p. uč. Blahunková)  

                       II. miesto 1B   Jakub Lacika 8.A  (p. uč. Blahunková 

- p. uč. Švecová bola porotkyňou v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. 

- výborné výsledky sme dosiahli na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku:  

II.miesto: ANTON ELCHISON IX.A, kategória  1C  /pripravovala p. uč. Švecová/ 

- vynikajúce výsledky v nemeckom jazyku v krajskom kole obsadila: I. miesto: SABINA 

GANGUROVÁ VI. A, kategória 1C /pripravovala p. uč. Blahunková/ 

- na celoslovenskom kole olympiády v nemeckom jazyku sa S. Gangurová /VI.A/ umiestnila 

na IV. mieste  /pripravovala p. uč. Blahunková/ 

 

- v máji sa konala v DU Školská akadémia, anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk 

bol zastúpený formou scénok, pásma, piesní, riekaniek 

- I. stupeň: Look at the leguana 1. ročník /p. uč. Kaffelová/ 
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                      Piesne a rečňovanky v SJ a AJ 2. ročník /p. uč. Kollárová/ 

- II. stupeň: V. ročník: Všedný deň mačacej rodinky: pásmo: p. uč. Hlobeňová ANJ 

                       VII. ročník: Kamenná polievka a Priatelia: scénky: p. uč. Švecová  ANJ 

                       VI. a VII. ročník: Rýmovačky a pieseň v ruskom jazyku p. uč. Klčová 

                       VI. ročník: Vieš počítať? Pásmo v nemeckom jazyku: p. uč. Blahunková 

                    VII. ročník: Pásmo vo francúzskom jazyku : Osobnosti z francúzskej    

                                        histórie: p. uč. Petrášová 

   

-  v máji sa p. uč. Kollárová, Kaffelová a Švecová zúčastnili semináru v Piešťanoch na tému 

lexika na ZŠ, organizované vydavateľstvom Oxford  

- p. Pilková sa v júni zúčastnila konferencie ELT forum v BA  

-  využitie PC učebne na utvrdenie učiva a tvorivých projektov  

- práca s videom, DVD/ I-tools/ CD 

- využívanie multimediálnej učebne so zakúpeným softwarom – p. uč. Švecová, Petrášová, 

Blahunková a Pilková 

- všetky vyučujúce aktualizovali učebne NJ a  AJ a multimediálnu učebňu /výstavky 

halloweenská, vianočná, projektov.../, nástenky na chodbách 

- na škole prebieha krúžok Angličtina hrou pod vedením p.uč. Gregoričkovej pre II. stupeň a p. 

uč Šišková pre I. stupeň 

a pod vedením p. uč. Blahunkovej Nemčina hrou pre II. stupeň 

- p. uč. Gregoričková má na starosti objednávanie učebníc a časopisov  

- prebehli vzájomné hospitácie jednotlivých vyučujúcich podľa potreby 

- p. uč Švecová je uvádzajúcou učiteľkou p. uč. Pilkovej 
- dopĺňali sme učivo dostupnou doplnk. literatúrou a časopismi Hurrá /Nj/ a Hello  

/AJ/       

- žiaci tvorivo a samostatne pracovali na projektoch, scénkach, rozhovoroch podľa učebných 

plánov  

- spolupracovali sme s vydavateľstvom Oxico a Oxford, navštívil nás i zástupca Sugarbooks 

a navrhol spoluprácu, objednali sme si od neho PZ za akciové ceny 6€ 

- žiaci 6.A, 7.C, 8.A, 9.A sa v júni zúčastnili divadelného predstavenia Peter Black 

v anglickom jazyku v DU pod vedením triednych učiteľov, akciu zorganizovala: p. uč 

Švecová.  

- medzipredmetové vzťahy boli dodržané /Internet vo výučbe + využitie skicára na I. stupni 

a projekt cez PC , práca s dotykovou tabuľou, DVD, I-Tools, zahrnutie do výučby hudobnú 

výchovu - piesne, výtvarnú výchovu - dizajn, matematiku - numerické úkony, zemepis - práca 

s mapou.../ 

- rozdelenie čiastkových úloh bolo dodržané 

- p. uč Pilková absolvovala adaptačné vzdelávanie pod vedením p. uč. Švecovej, ukončila ho 

otvorenou hodinou v 3.B a záverečnou teoretickou skúškou 

- p. uč Kaffelová navštevuje Európsky projekt vzdelávania učiteľov – STU BA 

- p. uč. Šišková navštevuje Štátnu jazykovú školu TN: 2. ročník, získala Osvedčenie 

o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou /A2 SERR jazyková prírprava kvalifik. uč. I. 

stupňa, certifikát z ANJ úroveň A2 /CEFR/ 

- deti zhotovovali vlastné pozdravy / valentínske, veľkonočné, pozdravy z dovolenky.../ pod 

vedením všetkých vyučujúcich 

- prekladali sme súvislé texty z časopisov  podľa náročnosti a vedomostí žiakov, komunikovali 

na jednotlivé témy  a tak rozširovali slov. zásobu žiakov, zlepšovali prácu so slovníkom, 

čítanie s porozumením 

- využívali sme PC miestnosť na zhotovovanie projektov, vyhľadávanie informácií, 

precvičovanie gramatických časov, slovnej zásoby, žiaci sa testovali cez internetové stránky, 
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využívali sme PC slovníky pri samostatnej a tvorivej práci, využívali sme webové stránky 

s cvičeniami /www.helpforenglish..cz ..../ 

- na spestrenie sme využívali  multimediálnu učebňu a pracovali so zakúpeným 

softwarom, pripravovali si i vlastné cvičenia a aktivity na utvrdenie učiva cez USB kľúč 

- deti zhotovovali projekty na témy: 

 

AJ 

I.stupeň:  

1. ročník: Moje oblečenie, obrázkový slovník /p. Kaffelová/ 

            2. ročník:  Pokus klíčenie - /p. Kollárová/ 

            3. ročník: ZOO – p. uč. Šišková 

4. ročník: Môj dom/byt – p. uč. Gregoričková  

                 Deň Zeme – p. uč Gregoričková/Švecová/Hlobeňová/Pilková 

                 Módna prehliadka, Predpoveď počasia – p. uč. Švecová 

                 Deň matiek/otcov –p. uč. Hlobeňová/Gregoričková/Pilková 

 

II. stupeň:  

            V. ročník: Moja škola: program dňa - p. Gregoričková,  

                    Prihláška do športového centra: vedieť vyplniť kartičku  

                              p. uč. Gregoričková 

      List kamarádovi -  p. Gregoričková 

                             Čo robíme cez víkend – p. uč. Gregoričková 

                 Menu, Opis osoby /p. Hlobeňová/ 

 

VI. ročník: Môj denný program, Sprievodca po Piešťanoch/BA – p. uč. Švecová 

                    Triedime odpad – p. uč. Gregoričková 

                    Moje obľúbené zviera - p. uč. Gregoričková 

 

                     

VII. ročník: Náš koncoročný výlet a veľkonočný projekt, Opis spolužiaka   

                    /p. uč. Švecová/ 

                     Porozprávaj o svojej krajine - p. uč. Gregoričková 

                     Lámači rekordov - p. uč. Gregoričková 

 

 

 VIII. ročník: Zdravá výživa a Príbeh o Delle reprodukcia: p. Švecová 

                        Londýn- história-súčasnosť /list kamaratovi/: p. Gregoričková 

                        Mail priateľovi - p. uč. Gregoričková 

                        Moja rodina - p. uč. Gregoričková 

 

 

IX. ročník: Moje "budúce" povolanie/ ambície – p. Gregoričková  

                  Ako sa dostanem….? - p. uč. Gregoričková 

          Formy komunikácie, Krajina, kt. ma zaujala – p. uč. Švecová 

 

FJ – p. Petrášová 

 

Rodokmeň ( Moja rodina )  ( 6.A)  

Moja izba (  7.A) 

Režim dňa ( 7.A) 

Francúzske sviatky ( 7.A) 



 22 

Francúzski vynálezcovia ( 9-A) 

Životné prostredie a jeho ochrana ( 9.A) 

Valentínske a veľkonočné pozdravy    ( 6.A, 7.A. 9.A) 

 

-  Práca s interaktívnou tabuľou: 

Farby a čísla ( doplňovačky) 

Oblečenie ( osemsmerovka) 

Prezentácie ( potraviny, pamiatky Paríža, rodina, športy, počasie a poveternostné stavy, 

ročné obdobia a mesiace, určovanie času, miestnosti v dome, dopravné prostriedky...) 

 

    - Štúdium dokumentov na  www.oskole.sk, www.zborovna.sk, www.francaisfacile.com, 

                                      www.education.vic.gov.au 
    -  Tvorba vlastných prezentácií a testov 

NJ – p. Blahunková 

 

VI. ročník: Obľúbené zviera 

VII. ročník: Vysnívaná dovolenka 

VIII. ročník: Recepty 

IX. ročník: Komunikácia 

 

RJ – p. Klčová 

 

VI. ročník: Režim dňa 

VII. ročník: Exkurzia po meste 

 

- jednotliví vyučujúci viedli so žiakmi konverzácie z reálneho života podľa úrovne a 

schopností detí + podľa uč. osnov na rôzne témy: /Moje prázdniny, Moje zvieratko, 

Rozprávanie o sebe, o rodine..../. 

- vyučujúce si zhotovovali vlastné pomôcky a testy podľa vlastnej potreby.  

- na spestrenie hodín sme zaraďovali do výučby súťaže ako Kufor, Milionár, Riskuj, 

      Bingo, Slimáka atď. Žiaci sú súťaživí a veľmi radi súťažia formou hier. 

- zároveň sme zaraďovali do vyuč. procesu drámu – reprodukcia príbehov z učebníc 

-     na I. stupni vyučujúcekladú dôraz na  fonetickú stránku jazyka. 

      -     vyučujúce sa snažili, čo najviac aktívne zapájať do vyuč. procesu žiakov, preto často  

             využívali prácu vo dvojiciach a prácu v skupinách. /čítanie dialógov, príbehov  z  

       učebníc/ 

- v nejazykových triedach sme sa snažili o individuálny prístup k slabším žiakom     

a v jazykových triedach čo najviac využívať schopnosti talentovaných žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oskole.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.education.vic.gov.au/
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4.4.4  Vyhodnocovacia správa PK – SJL za  šk. rok 2011 – 2012 

 
V marci sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hollého pamätník. 

Víťazi v jednotlivých kategóriách:    Poézia II. kategória : Michaela Petrášová ( 7.A) 

                                                           Próza II. kategória: Gregor Koprna ( 5.A) 

                                                           Poézia III. kategória : Eva Pavlovičová ( 9.B ) 

                                                           Próza  III. kategória : Jana Počuchová ( 8.A) 

V okresnom kole získali naši žiaci vo svojich kategóriách  pekné umiestnenia: 

Eva Pavlovičová – 1. miesto, Michaela Petrášová – 3. miesto a Gregor Koprna – 2. miesto. 

Žiačka Eva Pavlovičová postúpila do krajského kola, kde sa neumiestnila na prvých troch 

miestach. 

Žiaci našej školy sa zapojili aj tento rok do súťaže Európa v škole. Aj tu sme dosiahli ako škola 

veľmi pekné úspechy. Žiačky 8.A – Michaela Matečná a Erika Sláviková  svojou literárnou 

prácou obsadili 1. miesto v rámci okresu Piešťany. 

V marci prebehlo aj Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka. Počet testovaných 

žiakov  zo SJL ( 9.A , 9.B ) bol 46. Priemerný počet bodov školy bol 14,15 a percentuálna 

úspešnosť školy bola 56,61 % , pričom celoslovenská percentuálna úspešnosť dosiahla 

54,47%. Môžeme teda skonštatovať,  že naši žiaci sa ocitli nad celoslovenským priemerom.   

Ďalšou súťažou boli Štúrove a Hollého rétorické Drahovce. Našu školu reprezentovali Marco 

Rapant a Gregor Koprna. V tejto súťaži sme neobsadili žiadne miesto. 

Mesto Kežmarok vyhlásilo aj tento rok súťaž pre mladých pisateľov – Literárny Kežmarok.  

Žiačky našej školy – Jana Počuchová  a Alexa Dvorská sa zapojili do tejto súťaže a každá 

poslala dve svoje prozaické práce. Do dnešného dňa sme nedostali výsledkovú listinu. 

Redakčná rada školského časopisu spolu so žiakmi z novinárskeho krúžku aktívne pracovali na 

príprave  3 čísel  časopisu Naša 5-ka. V rámci oceňovania  piešťanských škôl Talenty 2012 

získal náš časopis 2.miesto. 

Vyučujúce SJL sa aktívne zapojili aj do prípravy Školskej akadémie ( 3.ročník) , ktorá sa 

konala 10. 5.2012 v Dome umenia. 

Spolupracovali sme s Mestskou knižnicou v Piešťanoch a ako škola sme sa zapojili do 

čitateľského maratónu. 

Na hodinách literatúry sme kládli dôraz hlavne na rozvoj čitateľskej gramotnosti, pracovali 

sme aj s mimočítankovou a doplnkovou literatúrou, využívali sme multimediálnu učebňu na 

PC prezentácie , žiakov sme  viedli  k tvorbe projektov. 

V máji prišli nové učebnice SJ a Literatúry pre 9. ročník. Vyučujúce sa dohodli na postupe pri 

vypracovávaní  ŠkVP pre SJL 9.ročník.  

Žiaci ročníkov 5.-9. napísali  výstupné koncoročné testy zo SJL a výstupné diktáty a taktiež 

kontrolné slohové práce podľa rozpisu ŠkVP v jednotlivých ročníkoch. 

Z predmetu SJL v II. polroku 2011/2012 neprospeli 2 žiaci: Jozef Toráč ( 6.B) a Róbert Kopp ( 

8.B). Žiak Toráč vykoná v mesiaci august opravné skúšky. Róbert Kopp opakuje  

8. ročník, nakoľko neprospel z viac ako 2 vyuč. predmetov. 
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4.4.5  Vyhodnocovacia správa spoločenskovedných predmetov  
 

1. Všetci vyučujúci pracovali podľa časovo – tematických plánov, ktoré mali vypracované 

v súlade so štandardom, učebnými osnovami, ŠVP  

a s implementovanými prierezovými témami. 

Známky boli v termíne uzatvorené, neprospel z D Peter Kopp – 7.B. Opravné skúšky  

budú 27.8.2012. 

2. Krúžková činnosť bola ukončená 22. júna 2012. 

Vedúci krúžkov odprezentovali výsledky žiakov v súťažiach, kultúrno-spoločenských a 

športových súťažiach a hlavne na úspešnej Školskej akadémii 10.5.2012 v Dome umenia 

v Piešťanoch. 

 

3. Vzájomné hospitácie členov PK sa uskutočnovali aktuálne a podľa rozvrhu 

4. Priebežne boli využívané všetky odborné učebne. 

 

5. Súťaže  

   

DEJ: 

 1.2. Dejepisná olympiáda , Mgr. Kollár, Mgr. Gajdošech 

  obvodné kolo: 1. miesto Ján Matulík – 9.A 

  krajské kolo: 8. miesto Ján Matulík – 9.A 

 

  úspešní v obvodnom kole: Benko, Nováčik, Berlanský, Kopál, Líška 

 

GEG: 

 7.2. Geografická olympiáda , Mgr. Netriová 

  okresné kolo: 1. miesto Jakub Berlanský – 7.A 

     2. miesto Gregor Koprna – 5.A 

     3. miesto Ján Matulík – 9.A 

  krajské kolo: 

    úspešní riešitelia: Berlanský, Matulík 

VYV: 

 Hasičská technika kedysi a dnes , Mgr. Petríková 

  III. kategória: 1. miesto Tomáš Valach – 7.B 

  

  iné súťaže: 

   Talenty 2012 – bez umiestnení 

   Úcta k starším – bez umiestnení 

   Olympijské hry - pohľadnice – bez umiestnení 

HUV: 

 Putujeme za ľudovou piesňou, Mgr. Klčová – v okresnom kole 

Slávik Slovenska – bez umiestnenia 

 

Technická olympiáda, Mgr. Bolješik 

  okresné kolo: 3. 7. miesto 

 

 

 

TEV: 

31.1. Stolný tenis, Mgr. Uherčík 

  okresné kolo: 1. miesto - chlapci 
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    1. miesto - dievčatá 

 

  Gymnastika, Mgr. Klčová 

  krajské kolo: 1. miesto – kat. B dievčatá 

    2. miesto – kat. C chlapci 

    3. miesto – kat. C dievčatá 

   Celoslovenského kola sa dievčatá nezúčastnili. 

 

Vybíjaná, Mgr. Klčová 

3. miesto v skupine 

 

Futbal, Mgr. Uherčík 

  okresná súťaž: 4. miesto 

 

Orientačný beh 

  3. miesto – chlapci 

  4. miesto – dievčatá 

 

Atletické preteky 

  3. miesto – dievčatá 

  3. miesto – chlapci 

 

 

 

Moravianska Venuša 

  2. miesto – V. ZŠ 

  za 5. roč. najúspešnejší: Z. Bogárová 5.A, T. Zubáková 5.B 

 

Piešťanské hry, Mgr. Uherčík, Mgr. Klčová 

  2. miesto – V. ZŠ 

 

Hádzaná 

  okresné kolo: 2. miesto – dievčatá 

     2. miesto – chlapci 

 

Volejbal 

  okresné kolo: 3. miesto – staršie dievčatá 

     3. miesto – starší chlapci 

 

Basketbal 

  mestská liga: 4. miesto – mladší žiaci 

 

 

 

 

6.  Exkurzie : 

Beckov – 5.A  Mgr. Zemanová , Mgr. Petríková  

   -história hradu (OBN, DEJ) 

 

           Trenčín – 9.B  Mgr. Madlová   

- história hradu (DEJ , OBV) 
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 Brno – 9.A  Mgr. Kollár, Mgr. Kazík 

- Špilberg, prehliadka mesta (DEJ,OBV) 

 

 Lešná – 7.A  Mgr. Petrášová 

   - environmentálna výchova 

 

 Lignano-Taliansko – 6.A,  Mgr. Netriová, Mgr. Petríková, Mgr. Uherčík             -  

škola v prírode 

 

      Tesárske Mlyňany – 5.B, 7.C  Mgr. Bolješik, Mgr. Švecová 

   -environmentálna výchova 

 

 Jaslovské Bohunice – 9.A, 9.B Mgr. Bolješik, Mgr. Škyrtová 

   -environmentálna výchova 

 

 

 

 

V Piešťanoch 27.6. 2012 

     Správu vypracovala: Mgr. M. Zemanová  

                vedúca PK 

 
 

 

               

4.4.6 Vyhodnotenie práce predmetovej komisie prírodovedných  

predmetov v školskom roku 2011/2012:   

 
1. Všetci členovia PK pracovali podľa vypracovaných časovo-tematických plánov 

v súlade so ŠVP 2011/2012. Do plánov boli zaradené i prierezové témy jednotlivých 

predmetov, krúžkové činnosti a exkurzie. 

2. Polročná klasifikácia: 

   -z matematiky neprospeli:  M. Strečanská – 9.B 

      F. Gireth – 8.B 

      P. Hložka – 8.B 

      D. Števík – 8.B 

      S. Valková – 8.B 

      R. Kopp – 8.B 

      J. Toráč – 6.B 

  -zo zemepisu neprospel:  M. Michalec – 9.B 

3. Vzájomné hospitácie členov PK sa uskutočňujú podľa potrieb vyučujúcich. 

4. V záujme skvalitnenia výučby sú využívané počítačové učebne, odborné pomôcky  

a zhotovovanie projektov. 

  -žiačky 6.A a 6.B absolvovali i besedu „Čas premien“ pod vedením Mgr. 

Čápovej 

  -žiaci 5. a 6. ročníka boli zapojení do súťaže „Mladý hasič a záchranár“,  

    organizovala mestská knižnica 
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5. Exkurzie: 

-v rámci geografie Mgr. D. Netriová uskutočnila exkurziu na Havran, kde žiaci 6.A   

pracovali s mapou a buzolou 

-v rámci biológie navštívila Mgr. L. Madlová so žiakmi 9.B SZŠ v Piešťanoch, kde si 

žiaci prezerali odborné učebne a laboratória tejto školy. 

6. Krúžková činnosť: 

 V školskom roku 2011/2012 členovia PK vedú nasledovné krúžky: 

  -Poznaj a chráň – Mgr. L. Madlová 

  -Matematika hrou – Mgr. A . Kazík 

  -Matematika jednoducho – Mgr. A. Bolješik 

  -Nebojme sa matemaiky – Mgr. D. Škyrtová 

7. Žiaci 9. Ročníka boli na cvičeniach z matematiky pod vedením Mgr. D. Škyrtovej 

a Mgr. A. Kazíka pripravovaní na KOMPARO 2011/2012, ktoré absolvovali počas 

novembra 2011. Zúčastnilo sa 46 žiakov, priemerná úspešnosť bola 41,5 %, 

celoslovenský priemer bol 42,6 %. 

8. Súťaže: 

Matematická olympiáda: 

  Školského kola Matematickej olympiády sa zúčastnilo:  

   -5. ročník: 4 žiaci, z toho 3 žiaci postúpili do obvodného kola 

   -9. ročník: 4 žiaci, z toho 2 žiaci postúpili do obvodného kola 

  Obvodného kola Matematickej olympiády sa zúčastnili s umiestnením: 

   -5. ročník:  1. miesto – M. Potúčková 

     4. miesto – G. Koprna 

     6. miesto – L. Pečnerová   

   -9. ročník: 1. miesto – M. Benko 

2. miesto – L. Bačová 

Pytagoriáda: 

 Školského kola Pytagoriády sa zúčastnilo: 

  -5. ročník:  zúčastnených – 15 žiakov 

     úspešných – 8 žiakov 

     percentuálna úspešnosť – 53,3 %  

    -umiestnenia: 

     1. miesto: M. Studený – 5.A 

     2. miesto:  G. Koprna – 5.A 

     3. miesto:  Š. Cagala – 5.A 

   -6. ročník: zúčastnených – 14 žiakov 

     úspešných – 3 žiaci 

     percentuálna úspešnosť – 21,4 %  

    -umiestnenia: 

     1. miesto: B. Motyčka – 6.A 

     2. miesto:  Ch. Čmarada – 6.A 

     3. miesto:  N. Ščevko – 6.A 

   -7. ročník: zúčastnených – 18 žiakov 

     úspešných – 2 žiaci 
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     percentuálna úspešnosť – 11,1 %  

    -umiestnenia: 

     1. miesto: R. Kopál – 7.A 

     2. miesto:  K. Zubáková – 7.C 

   -8.ročník:  zúčastnených – 9 žiakov 

     úspešný – 1 žiak 

     percentuálna úspešnosť – 11,1 %  

    -umiestnenia: 

     1. miesto: P. . Nikolas – 8.A 

 

4.4.7  Vyhodnotenie práce výchovného poradcu v šk. roku 2011 -2012 
 

V  tomto  školskom roku pracoval  na  našej  škole na čiastočný úväzok aj školský 

psychológ,   preto  sa  pracovná   náplň  výchovného   poradcu  sústredila   hlavne 

na rozmiestnenie žiakov deviateho ročníka.  

Celý  proces  rozmiestnenia žiakov deviateho ročníka  sa uskutočnil  spracovaním  

v programe  Proforient. Termíny stanovené harmonogramom na začiatku šk. roka 

boli dodržané. Dochádzku v deviatom ročníku ukončilo 46 žiakov z toho 21dievčat.   

Záujem  žiakov  v priebehu  šk.  roka  bol  veľmi  rôznorodý,  žiaci  menili  odbory 

vzhľadom na meniace sa  kritériá  prijímania  žiakov na stredné školy.  Každý  žiak 

mal  možnosť okrem  dvoch  prihlášok,  podať si  tretiu  prihlášku  na taký študijný  

odbor, kde  sa vyžaduje  talentová skúška. Túto  možnosť využilo10 žiakov deviateho 

ročníka a ôsmy žiaci ôsmeho ročníka. Tieto prihlášky boli odoslané vo februári.  

Prijatí boli traja žiaci. V druhej polovici januára bola prevedená schôdza za účasti 

rodičov žiakov deviateho ročníka  a výchovných  poradcov  stredných  škôl a stredných 

odborných učilíšť  z  Piešťan.  

Účasť  rodičov   bola  85%.  Výchovný   poradca  a   zástupcovia   stredných   škôl  

informovali  rodičov o študijných  a učebných  odboroch  a  aj  o  kritériách prijatia   

na stredné školy. 

Všetky základné údaje o žiakovi sú zakomponované  v programe  ŠVS Piešťany – 

Proforiente,  ktorý   je  zakódovaný heslom,  pod  dozorom  výchovného poradcu. 

Z tohto programu boli vytlačené prihlášky aj zápisné lístky.   Prihlášky podpísané 

zákonným zástupcom, žiakom a potvrdené lekárom odovzdali žiaci do 20.4. 2011  

výchovnému  poradcovi.  Prihlášky  boli  odoslané  alebo doručené  osobne   pred 

stanoveným  termínom 20. apríl. Celkom  boli  odoslané   prihlášky  na  22.   škôl. 

Prijímanie  na  stredné  školy  prebehlo  bez  prijímacích  pohovorov,   ktoré   boli  

na všetkých stredných školách zrušené. Prijímací proces bol  neprehľadný  hlavne  

z dôvodu prijatia na obidve školy a nutnosti sa rozhodnúť a zaniesť zápisný lístok 

na jednu školu.  Z tohto dôvodu  potom  prijímanie trvalo dlhšie,  ale  všetci  žiaci 

boli prijatí v prvom kole. 

Na Gymnázium  P.  de  Coubertina  v Piešťanoch boli prijatí  z piateho ročníka  

4 žiaci z toho 2 dievčatá.   

K dnešnému dňu 2. 7. 2012 sú všetci žiaci prijatí na stredné školy. 

Žiaci  8.ročníka, ktorých  je  46, majú  všetci vypracovaný  v programe Proforient  

zavádzací  list, vypísanú prihlášku, pripravenú na odoslanie na OPPP. 

14  žiakov má  záujem  o gymnaziálne   štúdium, 27 žiakov má záujem o štúdium 

na stredných  odborných  školách, 5 žiakov  o štúdium  na učňovských odboroch. 
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4.4.8   Hodnotenie projektu Škola podporujúca zdravie za školský 

rok 2011/2012 
 
      Projekt Škola podporujúca zdravie je vypracovaný podľa  odporúčaní III. Národnej 

konferencie ŠPZ a Svetovej zdravotníckej organizácie Zdravie 21 .  

Rešpektujeme pokyny Ministerstva školstva SR najmä v oblasti humanizácie školstva .  

V rámci projektu aj v tomto roku pracoval žiacky parlament. 

Celá práca žiackeho parlamentu bola zameraná na eliminovanie nežiaducich vplyvov, na 

zamedzenie šírenia šikanovania, na kontrolu fajčenia a pitia alkoholu a predovšetkým na 

sledovanie atmosféry v jednotlivých triedach, ako aj na organizáciu školských podujatí.  

Aktivisti žiackeho parlamentu sa pravidelne stretávali . Žiacky parlament v tomto šk. roku  

riadila  Klaudia Čechová, podpredsedníčkou bola Terézia Štorková .   

Žiaci pracovali v záujmových krúžkoch – športových, tanečných, výtvarných, jazykovedných, 

prírodovedných, turistických, enviromentálnom, v redakčnej rade školského časopisu a web 

krúžku. 

 V tesnej spolupráci s protidrogovým krúžkom Zóna M sa nám darilo zvládať negatívne 

javy, najmä fajčenie  a požívanie alkoholu. 

Počas tohoto školského roka žiaci 8. ročníka vypracovali projekt Pomoc africkým deťom, kde 

sa nám podarilo vyzbierať asi 400 eur pre deti z Kene. 

      V prvom polroku sme uskutočnili niekoľko akcií.  

V rámci Svetového dňa zvierat sme vyzbierali na našej škole finančnú / 56,60 eur/ aj 

materiálnu pomoc pre opustené zvieratá v Piešťanskom útulku. Naši žiaci aktívne spolupracujú 

so Slobodou zvierat a  pomáhajú zamestnancom útulku so starostlivosťou o opustené zvieratá. 

Prváčikovia navštívili s tr.učiteľkami v rámci projektu Objav mlieko Poľnohospodárske 

družstvo Veľké Hoste (spolupráca s Ligou proti osteoporóze).V októbri v rámci multikultúrnej 

výchovy sa deti zabavili na Halloween party. Zdravotníci sledovali najmä stravovanie žiakov. 

K ukážke zdravého stravovania patrili aj výstavy zdravej výživy.  

V rámci enviromentálnej výchovy sa deti s projektom Žabka zúčastnili záchrany žiab na 

Striebornici. Deti  4. ročníka sa zúčastnili zaujímavého výletu do Rakúska, kde pozorovali 

chránené druhy živočíchov . Školu v prírode absolvovali žiaci 4. ročníka vo Vysokých Tatrách. 

Žiaci II. stupňa sa niekoľkokrát stretli na zaujímavých besedách – s pracovníkmi polície, s 

lekármi. 

V predvianočnom období sme mali možnosť sledovať vystúpenie divadelného krúžku a 

výchovný koncert Súkromnej umeleckej školy v Piešťanoch. Žiaci opäť súťažili vo viazaní 

vianočnej väzby. Žiakov 1.stupňa prišiel potešiť Mikuláš. Deti spolu s vyučujúcimi navštívili 

vianočnú výstavu na ZSŠOaS a Hotelovej akadémii v Piešťanoch. 

      Na pravidelných stretnutiach protidrogových aktivistov žiaci riešili konkrétne 

problémy našej školy. Zdravotníci a peer aktivisti sledujú negatívne javy v jednotlivých 

triedach a riešia ich spolu s koordinátorom prevencie závislostí – Mgr. Netriovou.  

Učitelia a pracovníci školy sa zabávali na slávnostnom posedení pri kapustnici s dobrou 

hudbou .  

      Mladší aj starší žiaci sa pripravovali a zúčastňovali olympiád, vedomostných  a 

športových súťaží.  

 Vo februári sme si spomenuli na tých, ktorých máme radi formou Valentínskej pošty. 

Fašiangové obdobie sme zakončili karnevalom pre I. stupeň.  

Učitelia sa stretli spolu s bývalými pracovníkmi školy na posedení v reštaurácii Semafor. 
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 V apríli sme sa zapojili do zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov a podporili sme tak 

financovanie nových prístrojov v boji s touto chorobou.Takisto sme prispeli v Deň belasého 

motýla na zbierku pre ľudí trpiacich svalovou dystrofiou. 

 Máj bol vyvrcholením vedomostných a športových  súťaží. Žiaci úspešne 

reprezentovali školu v atletických pretekoch Moravianska Venuša. Úspešní boli naši futbalisti 

a basketbalistky, ako aj  gymnasti. 

Koncom školského roka sme zorganizovali zber starého papiera. Podarilo sa nám vyzbierať 

5888 kg. 

Takmer všetky triedy sa spolu s triednymi učiteľmi vybrali na školské a poznávacie výlety a 

exkurzie. 

Významnou mierou prispieva k zdravému životnému štýlu strava v školskej jedálni, 

ktorá je vďaka nadštandardným vzťahom s dodávateľmi obohatená o rôzne druhy šalátov a 

mliečne výrobky. 

 Úzka bola spolupráca s pani psychologičkou Mgr. Danou Obuchovou. Aktívnou 

účasťou na vyučovacích hodinách diagnostikovala správanie a učenie najmä problémových 

žiakov. Pomáhala odstraňovať negatívne javy v problémových triedach. 

 Väčšina učiteľov sa v tomto školskom roku zúčastnila ďalšieho vzdelávania. 

Vďaka spomínaným aktivitám sa nám darí podporovať žiakov v ich výkonoch, 

udržiavať dobré vzťahy v úrovni žiak-žiak aj učiteľ-žiak. Aj pracovná aktivita učiteľov je 

výborná a pokojná. 

 

 

4.4.9  Vyhodnotenie protidrogovej prevencie za školský rok 
2011/2012 

Relaxačno – vzdelávací program „ Žiak“ bol zameraný na prevenciu chorôb a prevenciu 

závislostí.  

Úlohou plánu i v tomto školskom roku bolo v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa  

zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi. 

Zamerali sme sa najmä na prevenciu rizikového správania žiakov v období dospievania.  

Prevenciu drogových závislostí sme realizovali ako integrálnu súčasť výchovno – 

vzdelávacieho procesu. V rámci prevencie sme propagovali zdravý životný štýl, organizovali 

voľno – časové aktivity, športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy. 

Priebežne sme monitorovali správanie sa detí a ich zmeny. Všímali sme si výchovné 

problémy. Ktoré sme následne riešili na úrovni  rodiny, triednych kolektívov, školského 

psychológa, školskej psychologickej poradne . 

Program bol z výchovno – vzdelávacieho hľadiska vypracovaný na základe ankety, zameranej 

na zistenie úrovne vedomostí a závislosti na škole.  

Cieľ programu bolo: Získať dôveru žiakov a poskytnúť im objektívne informácie 

adekvátne veku. Naučiť žiakov riešiť svoje problémy bez návykových látok a stresu. 

Predchádzať problémom s akoukoľvek závislosťou. Vytvoriť skupinu žiakov, ktorí budú 

schopní nielen podať pozitívne informácie z oblasti  protidrogovej prevencie, ale stanú sa 

zároveň sprostredkovateľmi pri riešení konfliktových a problémových situácií v škole. 

 

Zamerali sme  sa na prevenciu chorôb a závislostí, zdravotnú telesnú a rodinnú výchovu, 

výchovu peer – aktivistov. Snažili sme sa poskytnúť žiakom pozitívne vzory ako zlepšiť kvalitu 
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svojho života. Okrem toho dôvodu, je to častá absencia detí z dôvodu chorôb. Vo väčšina sa 

jednalo o choroby dýchacieho aparátu, alergie a oslabenia imunitného systému. Preto sme 

vypracovali program aj pre školu v prírode pri mori, kde sme do blokov skĺbili vzdelávaciu, 

zdravotnú a záujmovú činnosť /tvorivé dielne a kultúrne programy/. 

 

 Ďalšie aktivity v rámci prevencie závislostí a javov sociálnej patológie 

 

 

 Prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka 

 

 Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – šikanovanie 

 

 Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – domáce násilie 

 

 Tvorba plagátov a výtvarných prác 

 

 Realizovanie prevencie v rámci výchovných predmetov ako etická výchova výtvarná 

výchova, geografia, biológia .  

 

 Spolupráca s CVPP a PPP pre ZŠ 

 

 Využívanie videoprogramov s programom prevencie 

 

 Využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané na formovanie, či 

zmenu postoja k drogám 

 

 Informovanie rodičov o rizikách závislosti a sociálnej patológie 

 

 Využívanie nástenných novín 

Peer program – príprava rovesníkov: 

- boli vyškolení aktivisti z každej triedy 

- aktivisti pravidelne monitorovali situáciu v triedach 

- zamerali sme sa na správne formovanie postojov rovesníkov 

- pravidelné riešenie problémov a hodnotenie situácie, správna komunikácia 

- príprava všetkých aktivít oblasti primárnej prevencie 

- spolupráca so školským parlamentom v rámci  Školy podporujúcej zdravie 

- pomáhali pri všetkých akciách usporiadaných  školou 

Besedy, prednášky stretnutia s odborníkmi  

Týždeň proti fajčeniu a alkoholu 

– prečo je dobré nefajčiť 

– alkohol a spoločnosť 

– popularita a úspešnosť 

– každý deň nie drogu, ale šport – športové súťaže medzi triedami 

– témy : riziko a zábava, dobrodružstvo a život 

– vychádzky do prírody 

– všetko pre zdravie 
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– besedy – zamyslenie sa nad otázkami - „drogy v mojom  okolí“, ochorenia 

zapríčinené používaním drog, závislosť, smrť, kriminalita a drogy 

Zdravá výživa –  „ Staraj sa o svoje telo a svoju myseľ“      

Aktivity na pestovanie humánneho cítenia: 

- pomoc zvieratkám  finančná zbierka pre  „Piešťanský útulok „ 

- pomoc chorým – Deň narcisov 

- enviromentálna výchova – besedy a prednášky  

Projekt  „Žiak “ :  Letný relaxačný  pobyt pri  mori v Taliansku 

Pre žiakov zaradených do tretej zdravotnej skupiny,  / predovšetkým chorých na horné 

dýchacie cesty a s porušením imunity, pre žiakov so slabším finančným zabezpečením/ kedy 

nemôžu ísť s rodičmi, odmena pre najaktívnejších žiakov  školského parlamentu a peer 

aktivistov.  

a/ Propagácia – možnosť zapojenia do PEER programu: 

cez zástupcov tried žiackeho parlamentu  

b/Motivácia – možnosť získať schopnosti vedieť sa orientovať v medziľudských vzťahoch, 

možnosť získať skúsenosti s práce v skupine, naučené uplatniť v bežnom živote aj v škole,  

možnosť absolvovať praktický výcvik so skupinou žiakov v prírodnom prostredí pri mori 

a upevniť vedomosti v oblasti biológie, geografie, dejepisu , chémie, fyziky a cudzích jazykov. 

Získanie základných poznatkov: príprava PEER aktivistov na praktickú prácu so skupinou 

z hľadiska komunikácie: 

– výhody zdravého životného štýlu 

– návrhy, námety, tréning komunikácie, odmietnutie – spôsoby odmietnutia, teoretický slovník, 

pevný životný postoj, orientácia v medziľudských vzťahoch, naučené plniť v bežnom živote, 

vedieť kam smerujem, postoje k iným, relaxácia 

Príprava a organizácia  letného preventívneho programu v prírode 

Rozdelenie úloh 

Kontrola prípravy 

c/ oboznámenie rodičov a žiakov s podmienkami a možnosťami projektu, s bezpečnosťou 

a organizačným zabezpečením 

Úspešne zrealizované od 22 6. – 1. 7. 2012 v Taliansku  Lignano Sabiadoro. 

Spolupráca: 

Pedagogicko - psychologická poradňa : Centrum výchovy a psychologickej prevencie 

Piešťany A. Trajana č.9, Piešťany 921 01, č. tel. 033/7745423  

Spolupráca s mestskou políciou: besedy, prednášky 

5. ročníky – tabakizmus 

6.ročníky  - alkoholizmus 

7. ročníky - návykové drogy, závislosti na počítačových hrách a iné 

8. ročníky - šikana 
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9. ročníky :  zákon a právo po ukončení základnej školy 

Päť žiakov sa zúčastnilo  výchovno – relaxačného tábora usporiadaného MsP Piešťany  

Spolupracovali sme s rôznymi zložkami, ktoré majú v programe protidrogovú prevenciu 

a pokračovali sme vo vytváraní informačnej a vzdelávacej pomoci. Úzko sme spolupracovali 

so školským psychológom najme pri diagnostike tried, ktorá nám pomáhala najmä v piatom 

ročníku pri prechode žiakov na druhý stupeň. Ďalej s mestskou knižnicou, v rámci 

profesionálnej orientácie  so strednými školami v Piešťanoch a inými odbornými 

organizáciami.  

Primárna prevencia sa týkala vytvorenia komplexných podmienok  predchádzaniu vzniku 

sociálno –patologických javov. V poslednom čase vznikajú nové prejavy – ako neadekvátne 

používanie mobilných telefónov, závislosti na   internete, hrách. Vznikli problémy, týkajúce sa 

detí vo vyšších ročníkoch – ako je návšteva podnikov vo večerných hodinách, zlé vzory 

správania v rodinách a v niektorých prípadoch dokonca nevhodné rodinné prostredie. 

Vzhľadom na vzniknuté problémy aj na našej škole, sa budeme snažiť spolu s vedením školy, 

učiteľmi aj rodičmi odstrániť tieto rušivé vplyvy, ktoré zasahujú do harmonického chodu 

školy.  

 

 

4.4.10 Vyhodnotenie plnenia Plánu výchovy k manželstvu          

a rodičovstvu  v školskom roku 2011/2012 
 
Koordinátor : Mgr.Obstová Zita 

 

      Pedagogickí pracovníci počas školského roka plnili vytýčené ciele, ktoré boli  zamerané  na 

výchovu sociálne,    morálne a emocionálne zrelých osobností tak,  aby boli schopní správať sa  

a  konať  v súlade s etickými normami a hodnotami uznávanými danou  spoločnosťou v oblasti 

rodinného,  manželského a sexuálneho života. 

 

Žiaci získavali systematické poznatky na odbornej úrovni,  boli orientovaní na  hodnoty 

manželského a rodinného života ,  učili sa v simulovaných situáciách riešiť problémy,  ktoré sa 

vyskytujú v bežných životných situáciách.  Žiaci boli vedení k správnej orientácii v javoch 

dnešnej kultúry . Vhodne boli usmerňovaní pri výbere životného štýlu a boli upozornení na 

zodpovednosť za svoje správanie a konanie. 

 

Na prvom stupni boli témy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu realizované v predmetoch 

prvouka a prírodoveda,  na hodinách čítania,  v rámci výchovných predmetov a na triednickych 

hodinách. Ťažiskom bola etická a náboženská výchova .Vhodne boli využívané témy 

z projektu Cesta k emocionálnej zrelosti  a doporučené témy k určenému obsahu.  Pedagogickí 

pracovníci formovali sociálne zručnosti v interakcii s inými, rozvíjali sebavedomie 

a zodpovednosť,  poskytovali prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca,  

o zmenách v puberte. 

 

Na druhom stupni ťažiskom výchovy k manželstvu a rodičovstvu bola etická a náboženská 

výchova, prírodopis, občianska výchova,  literárna výchova a triednické hodiny.  Pedagogickí 

pracovníci sa zamerali predovšetkým na sebauvedomenie každého žiaka , na rozvíjanie 

tolerancie a zodpovednosti,  na pochopenie lásky ako základnej zložky sexuality. Pozornosť 

bola venovaná poukázaniu na negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné 
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zdravie.  Boli využívané témy  z projektu  Cesta k emocionálnej zrelosti.  Zaujímavá  sa 

ukázala práca v multimediálnej učebni v oblasti sexuálnej výchovy . 

  

V praxi sa vyskytujú prejavy agresivity a šikanovania,  tieto problémy sú riešené podľa 

metodického pokynu pri problémoch so šikanovaním. Žiaci boli oboznámení s postupmi pri 

riešení týchto javov a boli v rôznych formách usmernení na vhodné reakcie. 

Boli uskutočnené naplánované akcie podľa Plánu  VMR. 

V oblasti VMR bola rozvíjaná úzka spolupráca pedagogických pracovníkov s rodičmi 

a školskou psychologičkou. 
 

 

4.4.11  Vyhodnotenie činnosti environmentálnej výchovy za školský 

  rok 2011/2012 
 

Žiaci v tejto oblasti sa zaoberali: 

- venovali sa úprave okolia školy, ošetrovali zeleň v okolí školy, v triedach, v spoločných 

priestoroch školy 

- na hodinách biológie poznávali rôzne druhy živočíchov, hovorili o spôsobe ich života, 

ochrane, význame pre človeka a prírodu, o najznámejších druhoch, zhotovovali 

i v triedach nástenky, pripravovali projekty 

- žiaci na hodinách biológie, triednických hodinách hovorili o zdravom stravovaní, ktoré 

zodpovedá ich vekovej kategórii, boli informovaní i o vážnych ochoreniach, ktoré 

môžu vzniknúť počas nesprávneho stavovania, v rámci zdravého stravovania sa 

zúčastnili i výstavy ovocia na SZŠ v Piešťanoch, usporiadali výstavu v škole, zhotovili 

v triedach nástenky 

- pozornosť sme venovali i ochrane pitnej vody, jej význame pre človeka, šetrení, žiaci sa 

učili poznávať i druhy prameňov v prospech človek, v rámci exkurzie žiaci navštívili 

i prameň v piešťanských kúpeľoch a zistili, aký význam má pre zdravie človeka, veľká 

pozornosť sa venovala i ochrane podzemných vôd, žiaci zhotovili viaceré projekty 

- žiaci počas tohto obdobia separovali odpad do pripravených nádob, hovorili o význame 

separovania a o ďalšom využití týchto surovín, z odpadových látok na hodinách 

technickej výchovy zhotovili i ozdobné predmety, ktoré vystavovali v triedach 

- žiaci počas vyučovania sa oboznámili so stavbou sluchových orgánov na hodinách 

besedovali o škodlivosti nadmerného hluku počas prestávok , o škodlivosti počúvania 

hlasnej hudby a o ochrane sluchu  

- počas besedy poznávali ihličnaté dreviny , hovorili o ich vzniku význame pre človeka , 

určovali živé prírodniny 

- v rámci  „ Dňa Zeme „ sa žiaci deviateho a šiesteho ročníka zúčastnili besedy , súťaží 

na SZŠ v Piešťanoch , navštívili i odborné učebne , skleníky , sady , pri tejto príležitosti 

bola na škole zhotovená i výstava predmetov z odpadového materiálu a nástenky  

- žiaci sa zapojili i do akcie sledovanie života vtáctva , prostredníctvom internetu 

reagovali na hniezdenie lastovičiek ,boli zhotovené i nástenky zo života nášho vtáctva  

- na hodinách biológie a krúžku žiaci poznávali liečivé rastliny , učili sa ich správne 

zberať , sušiť a ich význame pre ľudský organizmus , zhotovili i herbáre z liečivých 

rastlín  

- za účelom poznávania prírodnín bola v školských priestoroch zhotovená i výstava bylín 

, kde si žiaci mali možnosť overiť svoje vedomosti z poznávania týchto rastlín  



 35 

- žiaci 9.B triedy navštívili Jaslavské Bohunice , kde mali odbornú prehliadku a výklad 

o výrobe elektrickej energie a rádioaktivite  

- ku konci školského roku bol na škole zorganizovaný i zber papiera , do ktorého sa 

zapojili jednotlivé ročníky , najlepší jedinci boli v zbere vyhodnotení. 

 

5. Učebný plán v škol. roku 2011/2012 
  5.1. Výber učebných plánov na I. a II. stupni 

 

 

ŠtVP +ŠkVP 

Vzdelávacia 
oblasť  

ročník  
1. 2. 3. 4. 5. 

 
6. 
 

7. 8. 9. 
Spolu  

Predmet 

Jazyk 
a komunikácia  

SJL  8/8 6/6 6/6 6/6 4/4 4/4 5/5/5 5/5 5/5 103 

ŠkVP 2/2 2/2 3/3 2/2 1/1 1/1    22 

prvý cudzí 
jazyk-AJN, 
NEJ 

  3/3 3/3 3/3 3/3 3/3/3 3/3 3/3 45 

ŠkVP 1/1 2/2   1/0 1/0 1/0/0 1/0  10 
druhý cudzí 
jazyk-NEJ , 
FRJ, RUJ, ANJ 

     1/1 1/1/1 1/1 2/0 9 

ŠkVP      1/1 1/1/1 1/1  7 

Cvičenia zo 
SJL 

       0/1 1/1 3 

Príroda 
a spoločnosť  
 

prírodoveda  1/1 1/1 1/1      6 

ŠkVP 1/1         2 

vlastiveda   1/1 1/1 1/1      6 

ŠkVP    1/1      2 

Človek 
a príroda  

fyzika       1/1/1 2/2 2/2 11 

ŠkVP           

chémia       1/1/1 1/1 2/2 9 

ŠkVP           

biológia      1/1 1/1 1/1/1 1/1 1/1 11 

ŠkVP     1/1 1/1 1/1/1 1/1  9 

Človek 
a spoločnosť  

dejepis     1/1 1/1 1/1/1 1/1 2/2 13 

ŠkVP       1/1/1 1/1  5 

geografia      1/1 1/1 1/1/1 1/1 1/1 11 

ŠkVP     1/1 1/1 1/1/1 1/1  9 

občianska 
výchova  

    1/1 1/1 1/1/1 1/1 1/1 11 

ŠkVP           

Človek 
a hodnoty   

ETV/NAV   1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1  1/1 17 

ŠkVP        1/1  2 

Matematika  a 
práca 

matematika 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 4/4/4 4/4 5/5 70 

ŠkVP   1/1 2/2 2/2 2/2 0/1/1  0/1 17 
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s informáciami INF 0 0 0 0 1/1 1/1    4 

ŠkVP       1/1/1 1/1 1/1 7 

INV  1/1 1/1 1/1      6 
ŠkVP           

Človek a  svet 
práce  

PRV    1/1      2 
ŠkVP           

svet práce         1/1/1   3 
ŠkVP           

Technika        1/1 1/1 4 

ŠkVP           

Tvorba 
životného 
prostredia 

    1/2 0/1    4 

Umenie 
a kultúra  

výtvarná 
výchova  

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1  1/1 17 

ŠkVP 1/1 1/1 1/1       6 

hudobná 
výchova  

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1  1/1 17 

ŠkVP           

výchova 
umením 

       1/1  2 

ŠkVP           

Zdravie 
a pohyb  

telesná 
výchova  

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2/2 2/2 2/2 38 

ŠkVP           

SPOLU ŠtVP 

SPOLU ŠkVP 

17/17 
  5/5 

18/18 
  5/5 

20/20 
  5/5 

21/21 
  5/5 

19/19 
7/7 

21/21 
7/7 

25/25/25 
  6/6/6 

24/24 
 7/7 

30/29 
 2/2 

415 
105 

SPOLU  ŠkVP+ŠtVP 22/22 23/23 25/25 26/26 26/26 28/28 31/31 31/31 32/31 520 

 

 

 

Žiaci 1. -8. ročníka sa učia podľa ŠkVP. 

IX. ročník - ide podľa variantu-9.A- UP s RVJ v 3.-9.roč.,9.B- VARIANT 2 
 

 

6. Počet zamestnancov a kvalifikačné predpoklady pedagogických 

zamestnancov 
 
V školskom roku 2011/2012 pracovalo na škole spolu:   54  zamestnancov, z toho: 

- pedagogických zamestnancov:           38 

- nepedagogických zamestnancov:            7 

- zamestnanci školskej jedálne:            8 

- školská psychologička             1 
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7. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 
    - Anglický jazyk pre začiatočníkov a mierne pokročilých a12 učiteľov vzdelávanie v IKT 

      organizovaný OZ Humand hold, 

   - kvalifikačné  štúdium ANJ - 3 vyučujúce 1. stupňa, 

- Modernizácia vo vyučovacom procese - 4  učitelia 

- Aktualizačné vzdelávanie – 15 učiteľov 

- Adaptačné – 2 učitelia 

 

 

 

        8. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

  
 

 

 

NÁZOV  AKCIE 

 

Organizátor 

 

 

Miesto konania 

 

Počet 

detí 

 

1. Na kolesách proti rakovine Mesto Piešťany Dom umenia 136 

2. Halloween ZŠ Mojmírova ZŠ Mojmírova 50 

3. Výstava – „Zdravá výživa ZŠ Mojmírova ZŠ Mojmírova 267 

 

4. 

 

Ozbrojené zložky deťom 

Polícia SR, Ozbrojené 

zložky 

 

Vojenské 

múzeum 

 

390 

5. Výchovný  koncert- Hudba 

k filmom 

ZŠ Mojmírova Dom umenia 380 

6. Divadelné predstavenie- 

Veľkí herci malým deťom, 1.-

4.r 

ZŠ Mojmírova Dom umenia 130 

7. Divadelné predstavenie- 

Divadlo J. Palárika Trnava, 

2.A,B 

ZŠ Mojmírova DJP Trnava 45 

8. Enviromentálna výchova 

MUNTech- 3.a 4.ročník 

Združenie miest a obcí 

Slovenska 

Námestie 

Slobody PN 

ZŠ Mojmírova 

 

86 

9. Divadelné predstavenie .A. 

Bagára Nitra 

ZŠ Mojmírova DJB Nitra 43 

10. Bábkové divadlo – Agentúra 

Beruška -1.-4.r. 

ZŠ Mojmírova ZŠ Mojmírova 185 

11. Beseda so spisovateľom – 3. 

A, 3.B 

Mestská knižnica Kursalón 45 

12. Vianočný koncert ZUŠ Dom umenia 280 

13. Mikuláš deťom ZŠ Mojmírova, 1.-4.r ZŠ Mojmírova 185 

14. Koncert „Rytmy života“ ZŠ Mojmírova Dom umenia 340 

15. Výstava – Veľká noc doma ZŠ Mojmírova, ŠKD ZŠ Mojmírova 150 

16. Prevencia závislosti 

a negatívnych javov - 

prednáška 

ZŠ Mojmírova + 

Ms P Piešťany 

ZŠ Mojmírova  

250 

17.    45 
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Školské projekty a partnerstvá 

cez internet 

NSS Žilina ZŠ Mojmírova  

18. Fašiangový karneval ZŚ Mojmírova ZŠ Mojmírova 180 

19. Európskej únii záleží na tom, 

ako žijeme 

Mesto Piešťany Fontána 48 

20. Pobozkajme ropuchu ZŠ Mojmírova Striebornica 50 

21. Divadlo v ANJ ZŠ Mojmírova Dom umenia 200 

22. Pansophia – vzdelávací 

program  

ZŠ Mojmírova MsK Piešťany 440 

23. Mestská knižnica - beseda ZŠ Mojmírova MsK Piešťany 21 

24. Deň narcisov - zbierka Liga proti rakovine ZŠ Mojmírova 400 

25. Čistenie brehov Váhu Mesto Piešťany Okolie Váhu 70 

26. Deň Zeme SZŠ SZŠ 50 

27. Beseda- Čas premien -

6.ročník 

Bratislava ZŠ Mojmírova 52 

28. Filmové predstavenie – 

Eurotour 

ZŠ Mojmírova Kino Fontána 73 

29. DOD -  stredné školy ZŠ Mojmírova Stredné školy v 

Piešťanoch 

46 

30. Význam podnikania Rakovice ZŠ Mojmírova  

46 

31. Sexuálna výchova – 

prednáška 

ZŠ Mojmírova- MuDr. 

Gleso 

ZŠ Mojmírova  

21 

32. Pomôžme deťom v Afrike – 

humánny projekt 

ZŠ Mojmírova ZŠ Mojmírova 400 

33. Deň slnečníc Združenie –skleróza 

multiplex 

 

ZŠ Mojmírova 

 

400 

34. Starostlivosť o stromčeky ŠKD ZŠ Mojmírova 25 

35. Virtuálna knižnica Učiteľ. zbor, + žiaci ZŠ Mojmírova 230 

36. Svetový deň zvierat Sloboda zvierat ZŠ Mojmírova 400 

37. Vianočný program pre 

dôchodcov 

OZ PŠaV Mojmírova ZŠ Mojmírova 25 

37. Články do Piešťanského 

týždňa 

ZŠ Mojmírova Piešťanský 

týždeň 

4 

38. TV Karpaty /  ZŠ Mojmírova TV Karpaty 3 

 

39. 

Program na OLKS MsKS Pred Domom 

umenia 

0 

40. Deň otvorených dverí ZŠ Mojmírova ZŠ Mojmírova 120 

 

41. 

 

Vitajte, predškoláci 

ZŠ Mojmírova, MŠ 

Staničná, MŠ Zavretý 

kút 

 

ZŠ Mojmírova 

 

82 

42. 
Školská akadémia 

ZŠ Mojmírova 

 

Dom umenia 300 

43. Zázračný oriešok MsK Fontána 50 

 

44. 

Výstava – Predmety 

z odpadového materiálu 

ZŠ Mojmírova ZŠ Mojmírova 280 

45. Program ku Dňu matiek Únia nevidiacich Semafór 3 

 

 

 



 39 

 

     9. Projekty 

 
 

Porč. 

NÁZOV  VYPRACOVANÉHO 

PROJEKTU 

 

Cieľ projektu Meno pedagóga-

garanta projektu 

1. Oblasť vzdelávania Skvalitnenie IKT  Mgr. Žačok 

2. Otvorená škola -Infovek  Mgr.Žačok 

3. Škola podporujúca zdravie Zdravý životný štýl Mgr. Kaffelová 

4. Mliečna liga Zdravý životný štýl Mária Kaclíková 

5. Detský čin roka  Mgr. Obstová 

6. Ovocie do škôl- Poľnohospodárska 

agentúra 

Zdravá výživa a pitný 

režim 

Mgr. Kollár 

7. Výchova k manželstvu a rodičovstvu  Mgr. Obstová 

8. Protidrogová prevencia PEER PROGRAM Mgr. Netriová 

    

 

 

10. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

 

 10. 1 Inšpekčná činnosť  
        V školskom roku 2011/2012 nebola v našej škola vykonaná inšpekcia. 

        

 

     

10. 2  Finančná kontrola  
 
 V školskom roku 2011/2012 nebola v našej škola vykonaná finančná kontrola. 

  

 

 

 

 

 

 

10. 3  Vnútroškolská  kontrola 
 

     Cieľom vnútroškolskej kontroly je získanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch  

práce zamestnancov školy a konzultačno-poradenská služba v záujme odstránenia nedostatkov. 

 

Zameranie vnútroškolskej kontroly: 

- priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, 

- kontrola pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť zápisov), 

- rozbor žiackych písomných prác, 

- účasť na zasadnutiach MZ a PK, 

- účasť na akciách žiakov, 

- účasť na zasadnutí Žiackeho parlamentu, 
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- riaditeľské vedomostné testy, 

- kontrola interiéru a areálu školy,  

- účasť na RZ podľa potreby, 

- riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy. 

 

Priama hospitačná činnosť  vo výchovno-vyučovacom procese je rozdelná podľa aprobácie 

(príbuznosti) medzi riaditeľom a zástupkyňami školy nasledovne: 

 

Riaditeľ školy  -  spoločensko-vedné predmety, jazyky 

 

Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie – Primárne vzdelávanie a ŠKD 

 

Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie a  II. stupeň – prírodovedné predmety 

 

     Výchovno-vzdelávací proces kontrolovalo vedenie školy hospitačnou činnosťou. Túto sme 

rozdelili na kontrolnú, orientačnú a tematickú. Kontrola obsahovala plnenie základných 

povinností pracovníkov vyplývajúcich z pracovného poriadku, úroveň a výsledky výchovno-

vyučovacieho procesu vrátane výchovy mimo vyučovania. Kontrolovali sme aj dodržiavanie 

pedagogického taktu vo vzťahu učiteľ – žiak, aby bol v súlade s „Dohovorom o právach 

dieťaťa“.  Na škole využívame v tomto smere rozhovory, nepriame a priame pozorovanie, 

účasť na zasadnutiach MZ a PK, riaditeľské previerky (SJL a MAT), kontrolu povinnej 

dokumentácie, úroveň dozorov, správanie žiakov, kontrola dochádzky pedagogických 

a nepedagogických pracovníkov, dodržiavanie pracovného poriadku a plnenie svojich 

povinností vyplývajúcich z pracovnej náplne. NUCEM vykonal v  9. ročníkoch MONITOR 

z matematiky a  zo slovenského jazyka, ,Prípravné testovanie 9. ročníkov KOMPARO 

z matematiky a  zo slovenského jazyka.  

 

Výsledky MONITORU 9 v škol.r. 2011/2012 

 
MATEMATIKA 

 
Počet žiakov riešiacich 

test 

Priemerný počet  

získaných bodov na žiaka 

Úspešnosť celkovo v % 

 

 

 

46 

 

14,35 

 

71,74 

 
Percentil školy: 91,17 

 
SLOVENSKÝ JAZYK 

 
Počet žiakov riešiacich 

test 

Priemerný počet  

získaných bodov na žiaka 

Úspešnosť celkovo v % 

 

 

 

46 

 

14,15 

 

56,61 
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Percentil školy: 64,6 

11. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY   

      ŠKOLY     

 

Objekt školy tvoria pavilóny „A“, „B“, v ktorých sa nachádza 22 tried, pavilón mimoškolskej 

činnosti (školský klub detí) spojený s vývarovňou a jedálňou a telocvičňa. K areálu školy patria 

aj 2 samostatné ihriská, bežecký atletický ovál a multifunkčné ihrisko s umelým povrchom. 

V nevyhovujúcom stave sú okenné rámy v pavilónoch, podlahy v triedach a vonkajšia omietka 

budov. Areál školy nie je oplotený, do objektu vnikajú cudzie osoby a páchajú škody na 

majetku školy. Nevyhovujúce sú aj sociálne zariadenia školy.  

 

 

12.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

 

 Dotácia 

Mzdy a poistné 544458,-  € 

Prevádzka              109133,- € 

Hmotná núdza     870,-  € 

Dopravné                  4808,-  € 

Vzdelávacie poukazy                11811,-  € 

Vlastné príjmy                38219,-  € 

  

Príjmy z predaja služieb /Banka/                   7540,- € 

2 % dane                   1775,- € 

Žiaci zo soc. nevýhod. prostredia                    200,-  € 

  

 

 Projekt celkovej rekonštrukcie školy je už vypracovaný a schválený zriaďovateľom. 

V minulom školskom roku boli použité finančné prostriedky v nasledujúcich oblastiach: 

- učebnými pomôckami boli doplnené kabinety Tv, Cj a ŠKD 

- vybavenie 2 tried novým školským nábytkom 

- zdravotná služba – mesačný paušál 

- boli vykonané pravidelné revízne kontroly 

- notebook 2 ks 

- dataprojektor 2 ks 

- skrine do tried 2 ks 

- 1x PC  

 

 

Školská jedáleň: 

- čistiace prostriedky, opravy a údržba kuchynských zariadení 

- umývačka riadu 

- servis veľkokuchyn. zariadenia 

-  

 

Školský klub detí: 

- zakúpenie všeobecného materiálu / farbičky, papier, ceruzky, fixy ..../ 

- zakúpenie hier a kníh, CD, DVD 
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13. Koncepčný zámer rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie    

jeho plnenia 

     

 

- pokračovali sme v systéme vyučovania cudzích jazykov v triedach s RvCJ  

- reforma školského vzdelávacieho systému pokračovala v 4. a 8. ročníku 

- od 3. ročníka sme umožňovali žiakom výučbu predmetu práca s počítačom formou 

nepovinného predmetu alebo krúžku 

- pracovalo športové stredisko so zameraním na stolný tenis 

- žiakom 9. ročníka sme umožnili predprípravu na monitorovanie z M a SJ formou testov 

Komparo 

- prijali sme opatrenia na zamedzenie náznakov šikanovania, agresívneho správania žiakov 

ako aj možnosti prieniku drog do školy 

- sledovali a vyhodnocovali sme dochádzku žiakov, v náznakoch záškoláctva sme 

postupovali podľa platných predpisov,  

- talentovaných žiakov sme zapájali do predmetových súťaží a olympiád 

- s integrovanými žiakmi sa pracovalo podľa individuálnych plánov a hodnotení boli podľa 

platných predpisov 

- formou vzdelávacích poukazov sme zapájali žiakov do činnosti krúžkov – doučovacie, 

cudzie jazyky, športové, internetový, turistický, džudo, atď. 

- žiaci pracovali v školskom parlamente a v projektoch Infovek , Zdravá škola, „Žiak“ – 

protidrogová prevencia 

- školská psychologička pracovala s deťmi vyžadujúcimi jej starostlivosť, spolupracovala 

s rodičmi aj pedagógmi školy. 

 

 

 

14. Oblasť, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky 

 
 Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti výučby cudzích jazykov, o čom svedčia 

umiestnenia  našich žiakov v olympiádach cudzích jazykov, tak isto výučba profilových 

predmetov ( 100 %-ná kvalifikovanosť a odbornosť vyučujúcich) je na dobrej úrovni. 

Využíva sa multimediálna učebňa. 

 Testovanie 9 – lepšie výsledky zo Sj a M ako celoslovenský priemer 

 Škola reaguje na požiadavku súčasnosti – rozvíjať úroveň vedomosti v oblasti IKT. 

 Starostlivosť o integrovaných žiakov. 

 Dobrým výsledkom našej školy je úspešné, bezproblémové prijímanie našich žiakov na 

stredné školy a ich ďalšie uplatnenie sa.  

 Veľkú pozornosť venujeme rozvoju športovej zdatnosti žiakov. Zapájame žiakov do 

športových súťaží   a v okresnej „Školskej športovej súťaži“ naša škola získala 2.  

miesto. 

 

Nedostatky: 

 

 Veľkým problémom je náš školský areál, resp. jeho údržba – kosenie, likvidácia 

opadaného lístia (množstvo stromov a kríkov), sneh v zimnom období a pod. 
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 Areál je neoplotený – vnikanie cudzích elementov. 

  Škola nemá špeciálnu učebňu fyziky a chémie, nevyhovujúca školská knižnica 

 Vyhnité okenné ráme, nebezpečenstvo úrazu žiakov, vysoká energetická náročnosť 

 Nevyhovujúce tabule a podlahy v triedach, soc. zariadenie v pavilóne „B“ a „C“ 

 Sú to všetko nedostatky z plánovanej (rok 2011) ale doposiaľ neuskutočnenej 

komplexnej rekonštrukcie školy 

 

 

 

15. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
 

Dôsledným  uplatňovaním psychohygienických zásad vo vyučovacom procese sme odbúravali 

u žiakov stres, hlavne v období pred klasifikáciou.  Dodržiavali sme plán písomných  prác  zo 

SJL a MAT. Na ostatných predmetoch sme nerobili celohodinové písomné práce. Vzhľadom 

na veľkú absenciu žiakov vedenie školy, Rada RZ a pedagogická rada sa riadi podľa  

Metodického  pokynu – zák. 281/2002 o zanedbaní povinnej školskej dochádzky: 

a) neprítomnosť  žiaka  v  škole  ospravedlňuje  jeho  zákonný  zástupca   najviac 3  po  sebe  

nasledujúcich dní, 

b) neprítomnosť viac ako 3 dni vyžaduje lekárske potvrdenie  o  chorobe,  alebo  iný  úradný 

doklad, 

c) pod  zanedbávaním  povinnej  školskej  dochádzky  na účely zastavenia prídavku na dieťa  

      rodičovi,   sa   rozumie   stav,  keď   dieťa  má  neospravedlnenú   neúčasť  na   vyučovaní  

      v kalendárnom  mesiaci  viac  ako 15  vyučovacích  hodín. Škola   oznámi   zanedbávanie  

      školskej dochádzky dieťaťa mestu, Úradu práce,  sociálnych   vecí a  rodiny podľa miesta 

      trvalého pobytu rodiča.  

     Ďalej sme vypracovali opatrenia pre neprospievajúcich a slabo prospievajúcich žiakov:  

- doučovanie zabezpečí vyučujúci, 

- pohovor s triednym učiteľom, výchovným poradcom, školskou psychologičkou a žiakom, 

- pohovor triedneho učiteľa s rodičmi, 

- vyšetrenie u školskej psychologičky 
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16. Voľnočasové aktivity školy 

Krúžková – záujmová  činnosť školy 2011/2012  

Por. 

č.  

Názov krúžku Počet detí 

navštev. 

krúžok 

Priezvisko pedagóga,   

ktorý vedie krúžok 

1. Turistický 16 Mgr. Babulíková 

2. Turistický 17 Mgr. Obstová 

3. Zábavná mat. 13 Mgr. Čaničová 

4. Basketbalový 12 Mgr. Kollárová 

5. Basketbalový 17 Mgr. Šišková 

6. Zumba 25 Mgr. Kaffelová 

7. Mladý záchranár 28 Mgr. Vavrová 

8. Tvorivé písanie 8 Mgr. Chlepková 

9. SJL do vrecka 25 Mgr. Petrášová 

10. Cvič. v škole a v prírode 29 Mgr. Netriová 

11. Matematika hrou 27 Mgr. Kazík 

12. Výtvarný krúžok 10 Mgr. Petríková 

13. Matem. jednoducho 30 Mgr. Bolješik 

14. Jazykové hry 16 Mgr. Zemanová 

15. Poznaj a chráň 13 Mgr. Madlová 

16. Nemčina hrou 9 Mgr. Blahunková 

17. Mediálna výchova 9 Mgr. Kovalíková 

18. Stolnotenisový 26 Mgr. Uherčík 

19. ANJ –konverzácia 8 Mgr.Gregoričková 

20. Nebojme sa matematiky 17 Mgr. Škyrtová 

21. Škola hrou 20 Mgr. Sobotová 

22. Šikovné ruky 20 Mária Veselá 

23. Výtvarný 15 Anna Kubešová 

24. Dramatický 25 Diana Sixtová, 

Grznárová Lucia 

25. Pohybové hry 23 Nina Klčová 

26. Športový 15 Mgr. Vaculová 

27. Rybársky 7 p.Heler 

28. Basketbalový 4.-6.roč. 17 Mgr. Klčová 

29. Novinársky 13 Mgr. Pilková 
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17. Spolupráca s inými organizáciami 
 

Škola aktívne spolupracovala v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo 

vyučovania s týmito partnermi: 

Mestský úrad Piešťany 

Materské školy – Staničná, Zavretý kút 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

AHOJ –centrum 

Základné školy v Piešťanoch 

Stredné školy v Piešťanoch 

Policajný zbor SR 

Mestská polícia 

Spolupráca so špecifickými organizáciami a združeniami – SČK, Slovenský zväz ochrancov 

prírody, Združenie technických a športových činností, Motoristický klub, Požiarna ochrana, 

Rybársky zväz, Zväz záhradkárov,  

Športové kluby 

Mestské kultúrne inštitúcie – Mestská knižnica, Dom umenia, Kino Fontána, výstavné siene, 

Balneologická múzeum,... 

 

 

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

2011/2012 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 30.08.2012. 

 

 

 

 

 

Piešťany 30.10.2012                                                              Mgr. Rudolf Kollár   

                                                                                                        riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

Rada školy pri Základnej škole, Mojmírova ulica 98, Piešťany prerokovala Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 na 

svojom zasadnutí dňa 30.08.2012 a odporúča ju na schválenie. 

 

 

          Mgr. Margita Petrášová 

         Predseda RŠ 
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