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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. 033/7735212     033/7735211                

 

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

 

1.5  Údaje o zriaďovateľovi školy 

        Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45  Piešťany 

 

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

        Mgr. Margita Petrášová  zástupkyňa riaditeľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

        Mgr. Jana Chlepková  zástupkyňa riaditeľa pre primárne vzdelávanie 

 

1.7  Rada školy a iné poradné orgány školy 
 

1.7.1 Rada školy 

 

Aktuálne zloženie rady   školy  v šk. roku 2018/2019 

 

 Meno a priezvisko 

Pedagogickí 

zamestnanci 

   Mgr. Andrea Baďurová 

   Mgr. Peter Žačok 

Nepedagogický 

zamestnanec       

   Mária Kaclíková 

Rodičia 

 

Miroslava Hábeková 

Mgr. Zuzana Mĺkva 

Martina Gregoričková 

Ing. Andrej Hrebík 

Delegovaní 

zástupcovia 

zriaďovateľa 

 

PaeDr. Elena Skovajsová 

Mgr. Ján Stachura 

Ing.Mgr. Michal Bezák 

Mgr. Martin Cifra 

 

        

  
Rada školy sa v školskom roku 2018/2019 zišla 1-krát. Členovia RŠ prerokovali plán práce školy na 

školský rok 2018/2019, rozpočet školy, ŠkVP, Deň otvorených dverí, Školskú akadémiu, vzdelávacie 

poukazy a rôzne aktivity žiakov v škole /výlety, exkurzie, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, 

šport a zbery/.  

 

 

 

 

 



1.7.2 Rozšírené vedenie školy 

 
Predsedníčka OZ            Mgr.  Lenka Kaffelová 

Školská psychologička                  Mgr. Jana Kolláriková 

Výchovný poradca                  Mgr.  Jana Petríková 

Vedúca ŠJ                             Mária Kaclíková 

Koordinátor drogovej prevencie     Mgr.  Lenka Karabčíková 

Koordinátor výchovy k manž. a rod.     Mgr.  Soňa Filová 

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:             p.Melicherová  

Hospodárka:    p. Kiššková 

Členovia:    p. Ákossyová   

       p. Kučerová 

                p. Tabačková 

     p. Gregoričková  

     p. Šišková 

                                     p. Dudíková 

 

          

1.7.4 Komisie na škole 

 

 
Stravovacia komisia 

Predseda:     Mgr. Mária Kollárová 

Členovia:              Mária Kaclíková 

   Mgr. Peter Žačok 

            Martina Gregoričková 

            Dana Ondrejková 

Komisia pre integráciu 

Predseda: Mgr. Rudolf Kollár                                                                 

Mgr. Margita Petrášová     

                   Mgr. Jana Chlepková         

Mgr. Jana Kolláriková 

Mgr. Jana Petríková                    

                                  triedni učitelia  

 

Komisia o sprístupnení informácií  

 

Predseda:       Mgr. Rudolf Kollár       

Členovia:                      Mgr. Lenka Kaffelová 

     Mgr. Jana Chlepková  

     Mgr. Margita Petrášová              

                         
 

Inventarizačná komisia 

Predseda:      Mgr. Kollár Rudolf                

Členovia :     Mgr. Margita Petrášová                                

                               Anna Babulíková 



 

 

 

Vyraďovacia komisia 

Predseda:          Mgr. Kollár Rudolf 

Členovia:           Mgr. Margita Petrášová             

                              Anna Babulíková 

 

Likvidačná komisia 

Predseda:                     Anna Babulíková                          

Členovia:            Mgr. Lýdia Madlová                      

                                     Marián Paulovič     

 

Mzdová komisia    

Predseda :           Anna Babulíková 

Členovia:  Mgr. Lenka Kaffelová 

   Mgr. Jana Chlepková   

   Mgr. Margita Petrášová             

            

 
Komisia BOZP 

 
Predseda:      Mgr. Jaroslav Uherčík                       

Členovia:      Mgr. Margita Petrášová              

                              Anna Babulíková  

           Marián Paulovič 

           Mária Kaclíková 

       

 

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. 

ročníka. Na zasadnutiach sa zúčastňujú zástupca školy, prípadne pozvaní pracovníci školy – pedagogickí 

alebo nepedagogickí, hostia mimo školy, podľa potreby nastolenej témy. Žiacky parlament sa schádza 

pravidelne 1x mesačne, z každého rokovania sa píše zápisnica. Pracuje podľa vopred vypracovaného 

plánu práce, prerokovávajú 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. Lenka Kaffelová                                        

Členovia:                 Anna Babulíková 

           Nina Klčová 

 

Činnosť odborového zväzu 

Na škole pracuje odborový zväz, ktorý má z 56 zamestnancov školy 13 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, normatívoch, používaní sociálneho fondu a pod. Dostali ponuky na rekreácie počas 

prázdnin, príspevky zo sociálneho fondu podľa potreby, sociálnu výpomoc. Zorganizovali sme aj 



návštevu divadelného predstavenia v DAB v Nitre. S vedením školy sa spolupracovalo pri tvorbe novej 

kolektívnej zmluvy a pracovného poriadku školy.  

 

 

2. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY  

        
     Školský  rok  2018/2019 sa  začal 01. 09. 2018 - vyučovanie  začalo 03. 09. 2018 ukončený bol 

30.06.2019. V školskom roku 2018/2019 navštevovalo  školu 544 žiakov /284 dievčat/ , z toho na I. 

stupni 266 žiakov – 11 tried , na II. stupni 278  žiakov – 11 tried.  

Na škole pracovalo 10 oddelení školského klubu, v ktorých bolo 241 detí. 

Školu  navštevovalo 43 integrovaných žiakov, ktorí sa vzdelávali podľa 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 2018/2019 bolo do 1. ročníka zapísaných 80 žiakov. Pre 5 žiakov  pedagogicko-
psychologická poradňa odporučila odklad školskej dochádzky o jeden školský rok . Rodičia dvoch žiakov 
požiadali o zastavenie prijímacieho konania z dôvodu prijatia do špeciálnej školy. Do 1. ročníka nastúpilo 
celkovo 45 žiakov (1 v zahraničí).  Z kapacitných dôvodov škola nemohla prijať 28 žiakov.  
 

3. 2  Počet  deviatakov,  ich   úspešnosť  na  prijímacích pohovoroch a  prijatí na 

štúdium na stredné školy    
 

     V školskom roku 2018/2019 si podávalo prihlášku na stredné školy 37 žiakov 9. ročníka. Stredné 

školy pri prijímaní brali do úvahy výsledky monitoru, priemer známok a výsledky prijímacích skúšok. 

Úspešnosť prijatia 100 %.  

 

 

 

3. 3 Rozmiestnenie prijatých  deviatakov 
 

Konečné rozmiestnenie žiakov 9. ročníkov na stredné školy 

v školskom roku 2018 – 2019 

 

Celkový počet končiacich žiakov:  37 -  16 dievčat – 9.ročník 

                                                         8 - 4 dievčatá  -  8.ročník 

 7 - 4 dievčatá  -   5. ročník     

 

                      

 

Stredná škola                                        celkom Dievčatá 

Gymnáziá                                                8 5 

Umelecké školy                                        2 0 

Zdravotnícke školy                                   4 3 

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ             2 2 

Ekonomické, obchodné SOŠ                   9 4 

Pedagogické školy                                    0 0 

Technické, dopravné SOŠ                          10 0 

SOŠ a SPŠ ostatné                                             2 2 

 

                     



Na bilingválne gymnáziá bolo prijatých šesť žiakov z ôsmeho ročníka, z toho dve dievčatá. Jedna 

žiačka bola prijatá na Obchodnú akadémiu v Trnave. Z piateho ročníka prijali šesť žiakov na 8. ročné 

gymnázium v Piešťanoch a jednu žiačku na Tanečné konzervatórium v Trnave.  

                                                                                                                  

 

 

4. VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 

 

4. 1  Vedomostná úroveň žiakov primárneho vzdelávania  

 
Prospelo s vyznamenaním: 177 

Prospelo veľmi dobre: 16 

Prospelo: 69 (z toho 1. ročník  -68 žiakov a 2.-4. ročník 1 žiak) 

Neprospelo: 0 

Neklasifikovaní: 4 

 

 

Trieda   SJL ANJ MAT INF PRV PDA VLA PCV HUV VYV TSV ETV/

NBK 
Celk 

prospech 

1.A I. 1,00 1,0 1,0 

 

1,0 - 1,0 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,00 

II. 1,00 1,21 1,04 1,0 - 1,0 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,04 

1. B I. 1,00 1,17 1,13 1,0 - 1,0 - - . 1,0 1,0 1,0 abs. 1,04 

II. 1,00 1,26 1,04 1,13 - 1,04 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,06 

1.C I. 1,00 1,09 1,0 1,05 - 1,0 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,02 

II. 1,0 1,14 1,09 1,09 - 1,09 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,05 

2. A I. 1,0 1,37 1,05 1,11 - 1,16 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,08 

II. 1,05 1,52 1,0 1,26 - 1,31 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,14 

2.B I. 1,0 1,25 1,0 1,05 - 1,0 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,03 

II. 1,0 1,14 1,0 1,1 - 1,0 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,03 

2.C I. 1,0 1,26 1,0 1,04 - 1,0 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,04 

II. 1,0 1,30 1,0 1,09 - 1,0 - - - 1,0 1,0 1,0 abs. 1,05 

3. A I. 1,0 1,4 1,08 1,12 1,0 - 1,08 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 abs. 1,07 

II. 1,0 1,4 1,04 1,12 1,0 - 1,04 1,04 1,0 1,0 1,0 1,0 abs. 1,06 

3. B I 1,0 1,46 1,08 1,42 1,0 - 1,13 1,17 1,0 1,0 1,0 1,0 abs. 1,13 

II. 1,0 1,3 1,17 1,48 1,0 - 1,04 1,09 1,0 1,0 1,0 1,0 abs. 1,11 

3. C I. 1,0 1,25 1,04 1,38 1,0 - 1,13 1,25 1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,12 

II. 1,04 1,63 1,17 1,5 1,0 - 1,04 1,13 1,0 1,0 1,0 1,0 Abs. 1,15 

4. A I. 1,0 1,4 1,15 1,2 1,0 - 1,15 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 abs. 1,11 

II. 1,0 1,45 1,15 1,15 1,0 - 1,05 1,15 1,0 1,0 1,0 1,0 abs. 1,09 

4.B I. 1,09 1,39 1,22 1,28 1,0 - 1,11 1,39 1,0 1,0 1,0 1,0 abs. 1,13 

II. 1,09 1,5 1,28 1,56 1,0 - 1,28 1,28 1,0 1,0 1,0 1,0 abs. 1,18 

4.C I. 1,0 1,35 1,3 1,2 1,0 - 1,15 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 abs. 1,09 

II. 1,0 1,3 1,3 1,2 1,0 - 1,15 1,05 1,0 1,0 1,0 1,0 abs. 1,1 

 

 



 

4.2 Vedomostná úroveň žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania 

 
Prospelo s vyznamenaním:  128 

Prospelo veľmi dobre:  82 

Prospelo:   60                          

Neprospelo:  4 

Neklasifikovaní:  4 

. 
 

 

 

 

Polr

. 

 

sprá

v 

PREDMETY   

 

SJL 

 

ANJ 

 

NEJ/ 

FRJ/ 

RUJ 

 

DEJ 

 

GEG 

 

MAT 

 

FYZ 

 

CHE 

 

BIO 

 

THD 

 

VYV 

 

HUV 

 

TSV 

 

OBN 

 

INF 

 

NBK 

Celkový 

prospech 

bez správ 

 

5.A 

 

I. 1,00 1,75 1,54 - 1,33 1,58 1,92 - - 1,71 1,08 1,25 1,21 1,00 a 1,00 1,00 1,36 

II. 1,00 1,92 1,56 - 1,60 1,52 2,16 - - 1,60 1,00 1,32 1,32 1,04 a 1,00 1,19 1,44 

 

 

5.B 

I. 1,00 2,08 1,80 - 1,44 1,44 2,32 - - 1,80 1,00 1,44 1,32 1,00 a 1,00 1,07 1,48 

II. 1,08 2,04 1,80 - 1,56 1,68 2,36 - - 1,80 1,00 1,40 1,24 1,00 a 1,00 1,33 1,52 

 

 

5.C 

I. 1,00 2,35 2,13 

 

- 1,65 1,61 2,57 - - 2,10 1,00 1,61 1,04 1,04 a 1,00 1,07 1,58 

II. 1,04 2,38 1,95 - 1,71 1,57 2,33 - - 1,90 1,00 1,48 1,33 1,00 a 1,05 1,14 1,57 

 

6.A 

I. 1,00 1,93 1,74 - 1,33 1,44 1,78 1,85 - 1,3 1,00 1,19 1,07 1,00 1,70 1,07 1,00 1,39 

II. 1,00 2,04 1,59 - 1,41 1,48 1,85 1,93 - 1,3 1,00 1,22 1,3 1,07 1,48 1,11 1,00 1,41 

 

6.B 

I. 1,00 2,27 1,88 - 1,81 1,62 2,08 1,73 - 1,46 1,00 1,31 1,08 1,04 1,62 1,04 1,00 1,50 

II. 1,12 2,12 1,85 - 1,73 1,58 2,08 1,96 - 1,35 1,00 1,35 1,00 1,20 1,54 1,04 1,00 1,49 

 

7.A 

I. 1,00 2,24 2,10 1,59 2,21 1,69 2,31 2,34 2,10 1,76 1,00 1,28 1,00 1,07 1,34 1,62 1,06 1,67 

II. 1,00 2,00 1,93 1,72 1,86 1,59 2,38 1,55 2,07 1,69 1,00 1,21 1,00 1,03 1,55 1,00 1,12 1,54 

 

7.B 

I. 1,41 2,33 2,59 1,78 2,48 2,22 2,41 2,81 2,26 2,37 1,00 1,30 1,00 1,04 2,22 1,56 1,11 1,90 

II. 1,24 2,52 2,22 1,96 2,00 1,89 2,41 2,11 2,44 2,15 1,00 1,41 1,00 1,00 1,89 1,00 1,06 1,75 

 

8.A 

I. 1,19 2,33 1,96 1,81 2,00 2,07 2,44 2,70 2,41 1,81 1,04 1,59 1,11 1,08 1,52 1,47 1,00 1,76 

II. 1,11 2,33 1,93 2,00 1,70 1,74 2,52 2,33 2,56 1,71 1,04 1,44 1,04 1,21 1,37 1,15 1,00 1,68 

 

8.B 

I. 1,11 2,21 2,11 2,07 1,82 2,18 2,24 2,43 2,57 1,96 1,04 1,57 1,07 1,08 1,79 1,32 1,00 1,78 

II. 1,11 2,25 2,00 2,21 1,68 1,89 2,25 2,07 2,43 2,00 1,04 1,32 1,04 1,08 1,29 1,04 1,00 1,51 

 

9.A 

I. 1,00 2,00 1,88 1,92 1,92 1,79 2,54 2,04 2,54 1,88 - - - 1,1 1,33 1,42 1,15 1,80 

II. 1,08 2,17 1,58 1,96 1,79 1,88 2,5 2,21 2,33 1,88 - - - 1,05 1,21 1,21 1,1 1,76 

 

9.B 

I. 1,54 3,08 2,31 2,46 2,31 2,46 3,38 2,47 3,23 2,23 - - - 1,42 2,46 2,54 1,00 2,36 

II. 1,38 3,00 2,15 2,69 2,77 2,58 3,15 3,00 3,08 2,54 - - - 1,25 2,62 2,08 1,00 2,48 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. 3  Prehľad zapojenia žiakov do súťaží a predmetových 

        olympiád  

 
 

Základná škola Mojmírova 98, Piešťany  
PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY   a postupové súťaže  2018 / 2019 

Krstné meno 

a priezvisko žiaka 

Názov súťaže Umiestnenie  
(nie iba prvé tri miesta) 

Pripravil (titul, krstné meno 

a priezvisko učiteľa) 
Okr. Kraj Celo

slov. 

Alexandra Fábryová Olympiáda zo slovenského jazyka 3.   Mgr. Iveta Hrubošová 

Dominik Svorad Olympiáda ANJ 2.   Mgr. Sylvia Švecová  

Miroslava Tabačková Olympiáda z MAT 3.    PaedDr. Helena Pavelková 

Natália Tupová Olympiáda z DEJ 2.   Mgr. Vladimír Gajdošech 

Olívia Kučerová Hollého pamätník 1.   Mgr. Jana Petríková 

Tamara Kraváriková Hollého pamätník 3.   Mgr. Margita Petrášová 

Natália Tupová Olympiáda z MAT 2.   PaedDr. Helena Pavelková 

Tomáš Matečný Olympiáda z MAT 1.   Mgr. Miriama Jankechová 

Filip Orlovský Pytagoriáda P4 3.   Mgr. Lenka Kaffelová 

Marek Burík Pytagoriáda P3 1.   Mgr. Jana Chlepková 

Zuzana Sopková Pytagoriáda P3 3.   Mgr. Jana Chlepková 

      

OSTATNÉ SÚŤAŽE      

Klára Halová Šaliansky Maťko 3.   Mgr. Jana Bartošová 

Alexandra Fábryová Piešťany očami detí 1.   Mgr. Iveta Hrubošová 

Timea Svetlíková Piešťany očami detí 2.   Mgr. Iveta Hrubošová 

Klára Viola Müllerová Vianočná pohľadnica 1.   Mgr. Jana Petríková 

Adrián Kamenický Vianočná pohľadnica 2.   Mgr. Jana Petríková 
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 INÉ   SÚŤAŽE   
2018 / 2019 

Názov súťaže 

 

napríklad 

Meno a priezvisko žiaka Titul, krstné meno 

a priezvisko učiteľa 

Poč. 

detí 

Umiestnenie – nie iba prvé tri miesta 

Mestské Okresné   Krajské Celoslo-

venské 

Súťaž v moderných tancoch Arthur Hallo, Laila Neymayer, 

Ema Mišíková 

  1.    

Súťaž v moderných tancoch Alexandra Orviská, Anetta 

Bartovicová  

  2.    

 

 ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE   
2018 / 2019 

Názov súťaže Meno a priezvisko žiaka Meno a priezvisko 

učiteľa 

Poč.detí Umiestnenie ( iba prvé tri miesta) 

Mies-

tne 

Okresné Krajské Celoslov. 

Cezpoľný beh Leo Gregorička, Martin Žilinka, 

Tadeáš Hnilka 
Mgr. Jaroslav Uherčík   3.   

Stolný tenis - dievčatá Romana Zelenayová, Timea 

Svetlíková, Katarína Šišková 

 

Mgr. Jaroslav Uherčík   1.   

Stolný tenis - chlapci Daniel Brenessel, Oliver 

Uličný, Jakub Mokráň 

a Samuel Daniš   

 

Mgr. Jaroslav Uherčík   2.   

Vybíjaná- mladšie žiačky Družstvo dievčat Mgr. Ľubica Klčová   1.   

Vybíjaná – najmladší žiaci Družstvo dievčat Mgr. Mária Slezáková   2.   
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Gymnastika- chlapci C Adam Komarňanský, Tomáš 

Joštic, Lukáš Joštic Lukáš 

Božík, Radovan Jánoš, Alex 

Šesták  

Mgr. Jaroslav Uherčík   1. 1.  

Gymnastika A Družstvo dievčat Mgr. Lenka Kaffelová   2.   

Gymnastika A Družstvo chlapcov Mgr. Lenka Kaffelová   2.   

Gymnastika A Talpaš Maroš Mgr. Lenka Kaffelová   1.   

Gymnastika A Helena Drličková  Mgr. Lenka Kaffelová   1.   

Gymnastika - jednotlivci Ema Pekarovičová Mgr. Ľubica Klčová   1.    

Malý futbal- mladšie žiačky  Isabella Brandhuber, Tamara 

Kusendová, Tamara 

Kusendová, Martina Malinová, 

Viktória Brunovská, Klára 

Viola Müllerová, Mia 

Kizeková, Tamara Kraváriková, 

Sofia Bakošová 

Mgr. Ľubica Klčová   2.   

Hádzaná - chlapci Dávid Jurčík, Dušan Auda, 

Filip Mydla, Erik 

Komarňanský, Daniel 

Brenessel, Martin Urminský, 

Dominik Svorad 

Mgr. Jaroslav Uherčík   3.   

Malý futbal – staršie žiačky Brunovská, Kizeková, 

Mišagová, Pániková, 

Spišáková, Svetlíková, Šišková, 

Školková, Šnajdárová, 

Zelenayová 

Mgr. Ľubica Klčová   2.   

Orientačný beh - chlapci David Jurčík, Dušan Auda, Leo 

Gregorička, Tadeáš Hnilka 
Mgr. JaroslavUherčík   2.   

Bedminton Daniel Brennesel a Oliver 

Uličný 

Mgr. Jaroslav Uherčík   2.   
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4.4 VYHODNOCOVACIE SPRÁVY MZ A PK A PROJEKTOV 

 

 

Správa o činnosti MZ 1.stupňa ZŠ v šk. roku 2018/20189 
 

Vedúca MZ: Mgr. Gabriela Čaničová 

Šk. rok: 2018/2019 
 

1. Vyučujúci: 
 

1.A – Mgr. Kollárová 

1.B – Mgr. Baďurová 

1.C – Mgr. Drahovská 

 

2.A – Mgr. Ondrejková 

2.B – Mgr. Čaničová 

2.C – Mgr. Hinerová 

3.A – Mgr. Lendvayová 

3.B – Mgr. Bartošová 

3.C – Mgr. Chlepková 

 

4. A – Mgr. Kaffelová 

4. B – Mgr. Drahová 

4. C – Mgr. Slezáková 
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2. Plnenie opatrení a plánu hlavných úloh      

 

 dôsledne sme dodržiavali učebné plány a učebné osnovy platné pre školský rok 

2018/2019 pre všetky predmety, ŠVP a ŠkVP, pokyny POP na šk. rok 2018/2019 a 

vzdelávacie štandardy, 

 v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠVP 

a ŠkVP, 

 podporovali v rodičoch ochotu spolupracovať so školou, zapájali ich do organizovania  

akcií, na RZ a konzultáciách spoločne s rodičmi riešili výchovno-vzdelávacie 

nedostatky, ale aj úspechy žiakov, 

 monitorovali sme sociálnu klímu v triedach, snažili sme sa vytvárať podmienky pre 

tvorivú a motivujúcu atmosféru, využívali sme možnosť spolupráce soškolskou 

psychologičkou, 

 v rámci filmových a divadelných predstavení  a iných kultúrnych podujatí sme žiakov 

viedli k slušnému a spôsobnému správaniu sa na kultúrnych podujatiach. 

 výtvarné a estetické cítenie si žiaci rozvíjali prostredníctvom rôznych tematických 

výzdob v triedach a na našich chodbách. 

 prírodovedno - vlastivedné vedomosti sme získavali exkurziami, návštevami múzeí – 

Bratislava, Bradlo, Kúpeľný ostrov, Nitra, Lodenica v Bratislave, Smolenice, 

Zveropark. 

 navštevovali sme divadelné predstavenia, využívame činnosť žiackej a mestskej 

knižnice, 

 venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých 

predmetoch, kládli sme dôraz na čítanie s porozumením, formovali ich literárny vkus 

výberom vhodnej mimočítankovej literatúry a časopisov  pre jednotlivé ročníky, 

 realizovali sme úlohy z prierezových tém: ENV, MV, MKV, OSR, OŽZ, DV, TP, FG 

a PZ v praktických činnostiach vo výchovno-vzdelávacom procese, 

 realizovali sme rôzne formy aktivít zameraných na podporu rozvoja finančnej  

gramotnosti žiakov, 

 v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠVP 

a ŠkVP, 

 aktívne sme chránili žiakov pred nežiadúcimi vplyvmi  a prejavmi násilia , šikanovania, 
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fyzického a psychického týrania predchádzali všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu, 

 priebežne sme monitorovali správanie sa žiakov a zmeny bezodkladne riešili so 

zástupcami rodičov, 

 využívali sme vo vyučovaní informačné a komunikačné technológie, využívali sme na 

hodinách inovatívne metódy a formy práce, neustále podporovali sme rozvoj kreativity, 

myšlienkových operácií, predstavivosti a vôľových vlastností, 

 venovali sme pozornosť nadaným a talentovaným žiakom, ako aj slaboprospievajúcim, 

žiakom zo sociálne znevýhodneného  prostredia, dodržiavali sme zásady ich hodnotenia 

a viedli potrebnú dokumentáciu, 

 naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom vyžadujúcim 

si osobitnú starostlivosť a  aktívne sme spolupracovali s CPPPaP, 

 sledovali sme inovácie v základných pedagogických dokumentoch a následne ich 

aplikovali  do praxe, 

 vo zvýšenej miere sme zapájali žiakov do pohybových aktivít rôznymi športovými 

súťažami v rámci školy , aj mesta, 

 matematické schopnosti žiakov sa rozvíjali v súťažiach: Pytagoriáda, Maksík,  

 vytvárali sa podmienky pre žiakov na osvojenie si metód individuálneho štúdia, 

aktívneho prístupu  nadobúdania poznatkov z príručiek, encyklopédií, kníh a internetu, 

 rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti 

detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v 

oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov 

k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 

prostredia, 

 v rámci multikultúrnej výchovy sme využívali výročia a štátne sviatky na posilňovanie 

mravných, kultúrnych a národných hodnôt, národného povedomia, 

 organizovali sme bohatú záujmovú činnosť podľa ponuky, 

 monitorovali sme úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávali ich 

dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov sme prijali opatrenia na ich 

odstránenie, 

 rozvíjali sme pohybové schopnosti detí, motivovali deti a žiakov k pohybovej aktivite, 

dávali žiakom priestor na tvorivé aktivity, 

 spolupracovali sme s vyučujúcimi 2. st.  pri prechode žiakov 4. ročníka k nim 
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3. Stav a úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu  

 
       Všetci vyučujúci 1. stupňa prebrali učivo vo všetkých predmetoch v súlade s tematicko 

výchovno – vzdelávacími plánmi, učebnými osnovami, štátnym vzdelávacím a školským 

programom  ISCED 1 a rozvíjali u žiakov všetkých sedem kľúčových kompetencií. 

Pedagogickými skúsenosťami, aplikáciou nových poznatkov,  zodpovedným prístupom k práci, 

variabilitou metód a foriem práce sa snažili, čo najefektívnejšie riadiť edukačný proces. 

Niektoré hodiny boli odučené  v počítačovej učebni s interaktívnou tabuľou. Žiaci si 

pripravovali  rôzne projekty na prírodovedu, vlastivedu, slovenský jazyk a literatúru. Tvorili 

krátke príbehy a básničky, prezentovali poznatky získané samostatným štúdiom. Aj napriek 

snahe učiteľov sa vyskytujú nedostatky v písomnom a ústnom prejave, matematických 

zručnostiach. Postupne využívajú dané skúsenosti a rozvíjajú čitateľskú gramotnosť na 

hodinách slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy. Zapájajú žiakov do súťaží, projektov 

a záujmových činností. 

 

 

4. Plnenie plánu a úloh MZ 
V tomtopolroku sme mali 4 zasadnutia MZ , plán činnosti MZ sa dôsledne dodržiaval.  

Na 1. zasadnutí bol schválený plán práce, doplnené a skompletizované tematické výchovno – 

vzdelávacie plány. Boli rozdelené úlohy jednotlivým členom MZ, navrhnuté akcie pre žiakov 

a vytýčenie hlavných akcií pre rodičov.  

Na 2. zasadnutí boli prediskutované  výchovno  – vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok, 

aktuálne problémy tried. Učitelia 1. ročníka nás informovali o adaptácii svojich žiakov 

v škole. Vyučujúci sa uzniesli, že žiaci 3. ročníka sa zúčastnia plaveckého výcviku. Dohodli 

sme rozdelenie povinností na prípravu 50. výročia školy.  

Na 3. zasadnutí sme vyhodnotili prácu a správanie sa žiakov za I. polrok šk. roka 2018/2019. 

Dohodli sme sa na zrušení fašiangového karnevalu a prediskutovali ako viesť deti k zdravému 

životnému štýlu. V spolupráci s ŠKD sme si rozdelili úlohy na akciu „Andersenova noc“ a 

plánovali akcie Zápis do 1. ročníka, Deň matiek, športové súťaže.  

Na 4. zasadnutí sme riešili výchovno – vzdelávacie problémy jednotlivých tried, naplánovali 

sme akcie na nasledujúci školský rok a dohodli priebeh fungovania letnej ŠKD v našej škole. 
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5. Javová analýza polročných previerok 
 

  

Okrem predpísaného počtu písomných previerok sa na kontrolu žiackych vedomostí 

a zvládnutie učiva často prevádzali matematické a gramatické rozcvičky. Pedagógovia 

pripravovali klasifikované práce,  rôzne hravé, logické i tvorivé cvičenia a úlohy, ktoré taktiež 

poukazovali na hĺbku a správnosť osvojenia si vedomostí. Nácvičnými diktátmi sa usilovali 

precvičiť a utvrdiť preberané učivo, kontrolnými diktátmi si mali možnosť overiť získané 

vedomosti. 

 

6. Účasť na súťažiach 
 Šaliansky Maťko, okresné kolo – I. kategória: 3. miesto Klára Halová z 3.B.  

 Pytagoriáda, školské kolo–úspešní riešitelia: 

 3. ročník: Maroš Špacír, Zuzana Sopková, Marek Burík, Oliver Mikuš, 

Tomáš Tamajka, Tamara Matečná 

 4. ročník: Tobias Tamajka, Filp Orlovský, Matúš Angelovič, Samuel 

Šiška, Samuel Kolník, Paulína Fomenková, Dominik Matula 

Okresné kolo – úspešní riešitelia: 

 3. ročník:Marek Burík (1. miesto), Zuzana Sopková (3.miesto), Maroš 

Špacír, Tamara Matečná, Oliver Mikuš 

 4. ročník: Filip Orlovský (3. miesto), Tobias Tamajka, Samuel Šiška 

   Piešťany očami detí: medzi ocenených sa dostala Sára Noščáková 4.C a Nela 

Sedláková 4.A 

 Vybíjaná – okresné kolo 2. miesto  

 Hollého pamätník  - školské kolo 

Próza:  

1. Eliška Hrebíková 4.A 

2. Nikoleta Munková 3.C 

3. Karolína Gonová 4.B 

Poézia:  

1. Samuel Šiška 4.B 

2. Tarja Timkovičová 4. C 

3. Filip Parker 3.C 

 Gymnastický štvorboj  

Najmladší žiaci a žiačky – 2. miesto OK 



 17 

Maroš Talpaš a Helena Drličková – najlepší jednotlivci okresu Piešťany 

 Piešťanská Kinderiáda:  

V poradí škôl sme skončili na 3. mieste. Reprezentovali nás: 

1. ročník:  Olívia Kabátová, Martin Adamča (2. a 3. miesto) 

2. ročník: Laura Tóthová (dve 1. miesta), Lukáš Marek (2.miesto) 

3. ročník: Tamara Táborská (1., 2. miesto), Oliver Mikuš (1. a 3. miesto) 

4. ročník: Karolína Gonová (1. miesto), Martin Hlavna 

5. ročník: Timea Táborská (1. a 2. miesto), Lukáš Pavlíček (3. miesto) 

 

Výsledky žiakov v súťažiach sú primerané ich schopnostiam. Na udržanie si tohto trendu, 

prípadne na zlepšenie je potrebné viac sa venovať  talentovaným žiakom a veľkú pozornosť 

treba venovať aj výberu žiakov v triednych kolách. Viac pozornosti treba venovať aj výtvarným 

a literárnym súťažiam. 

 

7. Celoškolské aktivity aj v spolupráci s ŠKD 
 Haloween  

 Vianočné trhy 

 Deň zvierat 

 Andersenova noc 

 Zápis do 1. ročníka 

 MDD 

 Didaktické hry 

 

8. Hospitačná činnosť 
Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na plnenie základných povinností učiteľa 

a triedneho učiteľa, dodržiavanie školského poriadku a pracovných náplní, úroveň a výsledky 

výchovno-vzdelávacieho procesu, úroveň a výsledky výchovy mimo vyučovania, dodržiavanie 

detských práv, dodržiavanie základných pravidiel BOZ a PO, pedagogická dokumentácia 

triedneho učiteľa a vychovávateľa.  

Hospitácie vykonávala pani zástupkyňa Mgr. Jana Chlepková.  

Vyučujúce spoločne v každom ročníku pripravili kontrolné diktáty, polročné a koncoročné  

testy pre daný ročník,  ktoré konzultovali s vedúcou MZ. 
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9.Exkurzie a mimoškolské aktivity 

 
SEPTEMBER   

 Netradičné otvorenie školského roka 

 Bradlo, papiernička Petrus – exkurzia 4.A, B, C 

 Zdravá výživa, tvorivé dielne – 4.B 

 Čo čaká na prváka – Navšteva Ms Knižnice – 1. A, B, C  

OKTÓBER 

 Bratislava – lodenica, exkurzia 4.B, 3.A 

 Kúpeľný ostrov a centrum – exkurzia 4.A, B, C 

 Svetový deň zvierat  

 Zmysly človeka – tvorivé dieľne 1.B 

 Národné testovanie prvákov z pohybových schopností – 1.A,B,C 

 

NOVEMBER 

 Staré divadlo K. Spišáka – Nitra 2.A, C, 3.B, C 

 Beseda s lesníkmi . 3.B 

DECEMBER 

 Korčuľovanie na mestskom klzisku – 4.A,C 

 Súťaž v stavaní stavieb zo snehu  3.A,B,C, 4.A,B,C 

JANUÁR 

 Okresné kolo Šaliansky Maťko 

FEBRUÁR 

 Valentínska pošta 

 Ekotopfilm. Premietanie filmu .- Elktrárňa Piešťany 

 Luskáčik . baletné predstavenie v DU Piešťany 

MAREC 

 Marec mesiac knihy – čítaj s porozumením a podľa toho sa obleč (black and 

white, Mexiko, Divadlená streda) 

 Buďme kamaráti – interaktívna prednáška o handikepovaných deťoch 

 Beseda s T. Revayovou – MsK 

 

APRÍL 

 Exkurzia do Včelárskej záhrady Smolenice 2. A, C 

 Bajaja – divadelné predstavenie Nová scéna Bratislava – 3.A, 3.B 

MÁJ 

 Zber papiera  

 Zápis do 1. ročníka 

 Škola v prírode – Terchová 

 Zber odpadu v okolí školy 

 I. sv. prijímanie 
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 Vystúpenie skupiny historického šermu Bojník 

JÚN 

 MDD 

 Divadlo Nitra – prváci, 2.A,B 

 Mestský park Nitra . Minizoo 2.B 

 Zveropark Žarnovica – 2.A, 2.B 

 Červený Kameň – 3.A, 3.B 

 Smolenice, Jaskyňa Driny – 3.C 

 Bratislava – plavba loďou, team Up – 4.A, 4.C 

  

10. Opatrenia do ďaľšieho školského roku 

 
 dbať na dôsledné osvojenie pravopisu 

 neustále zlepšovať čitateľskú zručnosť a komunikatívnosť  žiakov  využívaním aj 

mimočítankovej literatúry, besedami, zážitkovým čítaním v knižnici, tvorbou referátov 

a projektov.                                               

 rozvoj rečových zručností v ústnej i písomnej forme 

 zapojenie žiakov do literárnych súťaží 

 zlepšenie grafického prejavu 

 

Matematika 

 venovať pozornosť talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do matematických 

súťaží 

 na vyučovacích hodinách riešiť divergentné úlohy s cieľom ďalšieho rozvíjania 

logického myslenia 

 v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní geometrických 

útvarov, dôsledne dbať na to, aby žiaci pri rysovaní používali ostrú ceruzku 

 

Vlastiveda 

 vedieť sa orientovať na mape 

 vedieť samostatne pracovať s učebnicou, PZ a mapou 

 naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach 

 poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti 

 

Prírodoveda 
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 v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy 

a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základnými metódami 

a spôsobmi skúmania skutočnosti 

 

Na všetkých predmetoch: 

 

 Pre zlepšenie správania zaradzovať do vyuč. procesu vých. programy, spolupracovať so 

šk. psychologičkou, špec. pedagogičkou  a rodinou.  

 Viesť žiakov k sebahodnoteniu.    

 

 

 Vzájomnou komunikáciou s rodičmi vplývať na odstránenie nedostatočnej prípravy 

a kontroly  na vyučovanie.  

 Na hodinách ešte  vo väčšej miere využívať didaktickú techniku, IKT, dostupné 

pomôcky a doplnkovú literatúru. 

 Zvýšiť spoluprácu s pedagógmi slovenského jazyka a matematiky, jednotne sa 

dohodnúť na učive, ktoré by mali mať zvládnuté do 5. Ročníka.                                                                                  

 Individuálny prístup k žiakom, spolupráca s rodičmi pri riešení výchovno- 

vzdelávacích problémov 

 zlepšenie domácej prípravy, systematické precvičovanie učiva, viesť žiakov 

k disciplíne, sebahodnoteniu a zodpovednosti 

 

Hodnotiacu správu za školský rok 2018/2019 vypracovala: 

Vedúca MZ: Mgr. Gabriela Čaničová 
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 Správa o činnosti ŠKD v šk. roku 2018/2019 

 
 

Činnosť ŠKD vychádzala z Plánu práce na šk. rok 2018/2019 a riadila sa Plánom 

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

pre školy a školské zariadenia na šk.rok 2018/2019. 

 

V šk. roku 2018/2019 pracuje v ŠKD 10 oddelení, v ktorých bolo zapísaných ku dňu 

1.2.2019 237 žiakov  1 - 4 ročníka. S deťmi pracuje 10 kvalifikovaných vychovávateliek. 

ODDELENIE VYCHOVÁVATEĽKA POČET ŽIAKOV TRIEDY 

1. Mgr. Ľuba Sobotová 23 1.A 

2. Anna Kubešová 21 1.B 

3. Petra Korvin 20 1.C 

4. Bc. Zuzana Žáková 24 2.A+ 

5. Mgr. Monika Vejmolová 26 2.B + 4.A 

6. Linda Detony 24 2.C + 4.A 

7. Nina Klčová 24 3.A  

8. Mgr. Andrea Vaculová 23 3.B 

9. Mgr. Lucia Grznárová 25 3.C + 4.B 

10. Michaela Šišková 27 4.B + 4.C 

 

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. 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, športovo – rekreačnej ). Zvýšenú pozornosť sme venovali esteticko – výchovnej 

činnosti.  

Odpočinková činnosť bola zameraná na relaxáciu po vyučovaní počúvaním hudby, 

rozprávok, rozhovormi s deťmi atď. 

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

systematickej a pravidelnej príprave na vyučovanie. 

Počas celého šk. roka 2018/2019 boli plnené všeobecné úlohy pre vychovávateľky v ŠKD 

- Účasť na všetkých akciách poriadaných školou 

- Spolupráca s  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: 

 

- vyzdobili pavilón B, C kreatívnymi prácami detí 

- v rámci spoločensko-vednej oblasti výchovy sa vychovávateľky niekoľko hodín 

v jednotlivých oddeleniach venovali prednáške spojenej s filmovou dokumentáciou na 
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tému predsudky, diskriminácia, rasizmus, tolerancia. Deti boli počas diskusie veľmi 

aktívne, s vychovávateľkami a medzi sebou navzájom, veľmi dobre spolupracovali. 

- účastnili sa viacerých  výtvarných workshopov  s piešťanskou keramikárkou pani 

Janou Bayer,  

- v marci sa po prvý krát zapojili  do medzinárodného projektu s názvom „Noc 

s Andersenom“, bohatý program, ktorý deťom pripravili s účasťou spisovateľa 

detských kníh,  hudobníka Braňa Jobusa, deti a rodičia veľmi ocenili 

- v každom oddelení vychovávateľky tvorili s deťmi krásne darčekové predmety ku Dňu 

matiek, neskôr ku Dňu otcov 

- zorganizovali turnaj vo vybíjanej žiakov jednotlivých ročníkov, olympiádu ŠKD 

-  zúčastnili sa školských výletov 

- úspešný školský rok ukončili veľkou „Beach party“, v priestoroch oddychovej zóny 

a ihriska, kde sa deti dosýtosti vytancovali pod taktovkou DJ ZIPA, súťažili 

o najvtipnejší plážový outfit 

- za  vianočné trhy ŠKD, z ktorých vyzbieraná suma bola venovaná neziskovej 

organizácii Dobrý anjel, sme na Talentoch roka 2019, od Mesta Piešťany získali 

ocenenie v kategórii  Humánny čin roka 

V 2. polroku šk. roku 2018/2019 sa uskutočnili 2 zasadania MZ v termínoch a programe 

podľa plánu práce MZ. 

 

V Piešťanoch dňa 29.6.2019 

 

Vypracovala: Mgr. Lucia Grznárová 
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  Vyhodnocovacia správa CJ za  2018/2019 

 
PK Anglický jazyk pre 1.stupeň ZŠ – Vyhodnocovacia správa 

 

V školskom roku 2018/2019 vyučovalo na prvom stupni 7 vyučujúcich.  

Vedúca PK – Mgr. Kaffelová, vyučujúce Mgr. Baďurová, Hinerová, Kollárová, Slezáková, 

Adamčová a Mičutková. 

Vyučujúce vzájomne spolupracovali, žiakov motivovali najmä hrou. Do vyučovacích hodín 

zaraďovali prvky dramatizácie a kooperatívneho vyučovania. Výučba prebiehala 

v priateľskom duchu s cieľom navodiť príjemnú atmosféru na každej vyučovacej hodine. 

Žiaci  sa učili z učebníc  First Friends a Family and Friends. Všetky triedy odoberali aj 

anglický časopis Hello Kids. 

Pani učiteľky Kaffelová a Slezáková sa zúčastnili seminárov organizovaných Oxford 

University Press. Všetky semináre boli prínosom ku skvalitneniu výučby našich žiakov. 

So žiakmi sme sa zúčastnili projektu Európsky deň svetových jazykov. Deti II.A triedy 

zaujala beseda s anglicky hovoriacim oteckom, pánom Chippom, ktorý deťom porozprával 

o živote v Indii aj o práci na zaoceánskej lodi. 

Počas materskej dovolenky p. uč. Bučkovej dočasne prebrala a knihy a pracovné zošity 

kontroluje vedúca PK Mgr. Kaffelová. 

Vedúca PK poďakovala vyučujúcim za dobre odvedenú prácu počas školského roka. 

 

 

        Zapísala Mgr. Lenka Kaffelová 

 

PK Anglický jazyk pre 2.stupeň  

 
v PK CJ II: stupeň v tomto šk. roku pracovalo 7 pedagógov 

-  používali sme  doplnkovú literatúru, nachádzajúcu sa v našej školskej knižnici 

a prostredníctvom nej rozširovali slov. zásobu žiakov, gramatické väzby a precvičovali 

kompetencie podľa ŠVP A1 a A2 a všetky 4 jazykové zručnosti s dôrazom na rozprávanie 

- požiadavky o materiálne zabezpečenie z peňazí ZRŠ pre ANJ, NEJ  sú splnené okrem 

nákupu nábytku do kabinetu a tabule do učebne ANJ, presúva sa to na šk. rok 2019/20 

- tematické plány sa splnili /maximálne niektoré s 2-týždňovým sklzom – choroba, náročnosť 

učiva, slabšie skupiny, školské akcie, pomalšie tempo, integrovaní žiaci/.  

- stále sa využívali formy medzipredmetových vzťahov / piesne, riekanky,básne, práca so 

slovníkmi, s mapou, reálie, spoznávanie krajín EÚ/. 

- vyučujúce sa snažili o individuálny prístup žiakom a diferencovaný prístup v jednotlivých 

skupinách. Integrovaní žiaci boli vzdelávaní podľa špeciálne zhotoveného plánu IVVP 

/34žiakov/ konzultovaného so školskou psychologičkou/.Zároveň sme sa snažili využiť 

schopnosti talentovaných žiakov. 

- čiastkové úlohy sa plnili, viď plán práce. 

- v septembri sme si pripomenuli význam Dňa Európskych jazykov. Žiaci V. ročníka:  

5.A/B/C s p. uč. Ďugovou, Adamčovou a Mičutkovou sa zúčastnili divadelného predstavenia 

v anglickom jazyku v DU dňa 24.9. 2018 Bold rabbit a žiaci 8. ročníka: 8.A a 8.B s p. uč . 

Karabčíkovou a p. uč. Žovákom, sa zúčastnili predstavenia The Heroes. Zorganizovali p. uč. 

Ďugová a Švecová. Okrem toho si každá vyučujúca pripravila súťaže ku Dňu Európskych 

jazykov. 

- v októbri sme s deťmi oslavovali Halloween. Oboznámili sme sa, kedy sa Halloween 

oslavuje, aké sú jeho symboly, čo je to Jack-o´- Lantern, čo hovoria deti, keď chodia z domu 

do domu a čo tieto slová znamenajú. Vyplnili sme dotazník, osemsmerovky. 
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- používali sme doplnkovú literatúru, nachádzajúcu sa v našej školskej knižnici 

a prostredníctvom nej rozširujeme slov. zásobu žiakov, gramatické väzby a precvičujeme 

všetky 4 jazykové zručnosti 

- p. Karabčíková a Ďugová zorganizovali  zájazd do Viedne, ktorý sa uskutočnil v decembri, 

zúčastnili sa ho trieda 5.A a 8.A s p. uč. Ďugovou, Kollárovou a p. uč. Uherčíkom. Deti si 

pozreli Technické múzeum, Time travel museum, pozreli si vianočné trhy  

- Vyučujúce dopĺňajú učivo o články a texty z časopisov: R & R a Hello – p. uč.Adamčová 

Ďugová, Gregoričková a Švecová  

- v decembri prebehli školské kolá olympiád v anglickom pod vedením pani uč. Švecovej, 

Ďugovej a postúpili na okresné kolo OANJ: 

 AJ:   VII. miesto       1A Adela Sedláčiková 7. A (p. uč. Ďugová)   

                         II. miesto       1B Dominik Svorad 9.A  (p. uč. Švecová)                   

           
- p. uč. Mičutková /ANJ/ a p. uč. Karabčíková /NEJ/ boli porotkyne v okresnom kole 

olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. 

 

- súťaže Expert prebehla v decembri, zodpovedná p. uč. Švecová zúčastnilo sa ho 23 žiakov 

z toho 5 si vybralo tému: „Do you speak English?“ a 3 žiaci boli úspešní v rámci 

Slovenska. Najlepšie umiestnenie mal žiak S. Daniš 8.A 71. miesto. M. Šintal 7.A 82. miesto; 

L. Horvátová 88. miesto 

 

- p. uč. Mičutková a p. uč. Žovák sa zúčastnili v januári semináru s názvom: Grow with 

Harmony and Pilgrims 2019 v Trnave, organizovala to Jazyková škola Harmony Academy 

s.r.o.  

- dňa 31.1. 2019 sa žiaci 8.A S. Daniš, T. Telinčiaková a L. Majeská zúčastnili súťaže Spell 

& Tell na Gymnáziu J. B. Magina vo Vrbovom, z ôsmich tímov sme skončili na IV. mieste. 

Pripravovali: p. uč Ďugová a p. uč Žovák.  

-  Leila Niemeyer 7.A automaticky postúpila do krajského kola do kategórie 1C (p. uč. 

Karabčíková), ale neumiestnila sa úspešne 

- p. uč. Ďugová sa zúčastnila webináru na tému CLIL a objektívne hodnotenie 

- v máji p. uč. Karabčíková, Pavelková sa zúčastnili exkurzie Carnuntum, v Rakúsku 

s triedou 6.A  

- v máji boli p. uč. Ďugová a Mičutková na výlete vo Viedni, Podmorský svet a Prírodovedné 

múzeum s triedou 9.A 

- p.  uč Ďugová zorganizovala zájazd do Amsterdamu, Londýna, ktorý sa uskutočnil v júni 

a zúčastnili sa ho žiaci 5.- 9. ročníka: 52 žiakov, ako pedagogickí dozor boli p. uč. 

Karabčíková, Mičutková a p. uč. Žovák, žiaci boli z výletu nadšení, veľmi veľa videli, zažili 

a uvedomili si, ake je dôležité učiť sa CJ. 

-žiakov sme viedli k sebahodnoteniu a kritickému a spravodlivému hodnoteniu svojich 

spolužiakov. 

- všetci vyučujúci si zhotovovali  vlastné pomôcky a testy podľa vlastnej potreby okrem 

vstupných testov, ktoré boli v jednotlivých ročníkoch rovnaké.  

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

schopností detí ,robili rozhovory podľa uč. osnov na témy: /Moje prázdniny: letné, vianočné, 

Ja a rozprávanie o mne, Voľný čas, Opis zvieraťa, Ja a moja rodina, U lekára, Nakupovanie, 

Vianoce, Halloween, V obchode, reštaurácii, zvyky a tradície v angl./nemecky/ hovoriacich 

krajinách, atď./ 

- všetci vyučujúci aktualizovali učebne NJ, AJ /výstavky halloweenská, vianočná, projektov.../, 

nástenka na chodbe A pavilón, zodpovedná p. uč. Gregoričková 
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- p. uč. Ďugová mala na starosti objednávanie učebníc a prac. zošitov pre II. stupeň a časopisy 

R & R 

- p. uč Gregoričková mala na starosti objednávky časopisov Hello Kids pre deti a pre 

vyučujúcich  Hello  

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

Slimáka, 5 proti 5 atď. Žiaci sú súťaživí a veľmi radi súťažia formou hier a ani si 

neuvedomujú, že sa učia cudzie jazyky. Zároveň sme zaraďovali do vyuč. procesu drámu – 

reprodukcia príbehov z učebníc... 

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

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

súťaže/ 

- v júni sme sa všetky členky PK CJ zúčastnili školenia s p. uč. Žačokom ohľadne dochádzky 

ohľadne elektronickej triednej knihy  

 

 

- deti pod dohľadom vyučujúcich zhotovovali  projekty na témy: II. stupeň II. polrok 

 

 

ANJ: 

p. Ďugová: 

5. roč.: Moja rodina, Zombie rodina 

6. ročník: Môj obľúbený recept: príprava jedla 

7. ročník: Londýn, NY, Superhrdinovia 

8. ročník: Tinedžeri a ich problémy 

 

p. Adamčová 

5. ročník: Môj domáci miláčik 

6. ročník: pohľadnica s dovolenky 

 

p. Gregoričková: 

5. ročník: Moja izba, Piešťany 

7.roč. Výlet do Londýna, Zachráňme planétu 

9.roč. Anglicky hovoriace krajiny 

 

p.uč. Mičutková: 

7. ročník: Recenzia obľúbeného filmu, Slovensko 

 

p. Švecová: 

5. roč. Moja izba, Opis osoby 

6. ročník: Môj obľúbený recept 

7. ročník: Školské pravidlá 

8. ročník: Zdravá výživa 

9. ročník: Náš výlet/exkurzia 

 

p. uč. Žovák: 

8. ročník: Tinedžeri a ich problémy 

9. ročník: Môj obľúbený film, seriál 

 

NEJ 

p. Karabčíková: 

http://7.ro/
http://9.ro/
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7. ročník: Slovensko 

8. ročník. Recept 

9. ročník:Životné prostredie 

 

          

Na záver by som chcela všetkým vyučujúcim CJ poďakovať za ich odvedenú prácu 

a námahu za celý rok a prajem im príjemné a oddychové leto. 

 

 

Zapísala vedúca PK CJ  Mgr. Švecová S.                        v Piešťanoch dňa 26. 6.  2019 
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Vyhodnocovacia správa PK – SJL za  šk. rok 2018 / 2019 

 
Členky PK: Mgr. Iveta Hrubošová, Mgr. Margita Petrášová, Mgr. Jana Petríková, Mgr. Oľga 

Kovalíková ,         Mgr. Gabriela Mičutková  

V rámci práce PK SJL sme sa počas celého školského roka 2018/2019 zameriavali na plnenie 

úloh, ktoré boli prerokované a stanovené na prvom zasadnutí komisie dňa 30.8.2019, a to 

najmä na  

 rozvoj žiackej tvorivosti a podporu rozvoja talentu žiakov zapájaním žiakov do súťaží 

v tvorivom písaní 

 vedenie žiakov k nadobudnutiu sebavedomia pri vystupovaní na verejnosti a získaniu 

kultivovaného prejavu 

 podporu čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia  

 využívanie inovatívnych metód a foriem vyučovania SJL, uplatňovanie progresívnych 

metód a foriem práce so zameraním na rozvoj komunikačných kompetencií žiakov 

a prácu s informáciami 

 zabezpečovanie prípravy na celoslovenské certifikované testovanie žiakov 5. ročníka 

a žiakov 9. ročníka  

 individuálny prístup pri  vzdelávaní žiakov so ŠVVP  a spoluprácu s poradenským 

zariadením, ktoré ich má v starostlivosti, ako aj so školskom psychologičkou 

 rozvíjanie medzipredmetových vzťahov zakomponúvaním problematiky ochrany 

životného prostredia, šikanovania, protidrogovej prevencie, tolerancie a vzájomnej 

znášanlivosti, rasovej diskriminácie, úcty k starším do literárnej a slohovej zložky 

predmetu 

 realizáciu školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

a organizovanie súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko a súťaže v prednese 

poézie a prózy Hollého pamätník 

 aktívnom zapojení žiakov do osláv 50. výročia založenia školy 

 

Rozdelenie vyučovania v šk. r. 2018/2019: 

 Mgr. Iveta Hrubošová – 5.A, 8.B, 9.B 

 Mgr. Margita Petrášová – 6.A, 6.B 

 Mgr. Jana Petríková- 7.B, 9.A 

 Mgr. Kovalíková – 7.A, 8.A 

 Mgr. Gabriela Mičutková – 5.B, 5.C 

 

 

1. Rozvoj žiackej tvorivosti a podpora rozvoja talentu žiakov, vystupovanie na 

verejnosti a rozvoj kultivovaného prejavu 

 

 V októbri sme  zorganizovali školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

Víťazka školského kola, Alexandra Fabryová, žiačka 9.B triedy, postúpila do okresného 

kola olympiády, ktoré sa konalo  28.11.2018. V okresnom kole získala 3.miesto.  
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 Žiaci sa zapájali do literárnych súťaží – žiaci prvého i druhého stupňa sa úspešne zapojili 

do súťaže Piešťany očami detí. V kategórii PRÓZA získala Alexandra Fabryová, 

žiačka 9.B, 1.miesto a v kategórii POÉZIA získala Timea Svetlíková, žiačka 8.B, 

2.miesto. 

 

 Zapájali sme sa do recitačných súťaží. V decembri na škole prebehlo školské kolo súťaže 

Šaliansky Maťko. Víťazky v jednotlivých vekových kategóriách postúpili do okresného 

kola súťaže, ktoré sa konalo v januári 2019.  Na treťom mieste v okresnom kole  sa 

umiestnila žiačka 1.stupňa Klára Halová. 

 

 V marci sme zorganizovali školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hollého 

pamätník. Víťazky školského kola reprezentovali školu v okresnom kole súťaže v CVČ 

Ahoj. V kategórii starších žiakov a žiačok získala za prednes poézie 1.miesto Olívia 

Kučerová (7. B) a v kategórii mladších žiakov a žiačok získala za prednes prózy 3.miesto 

Tamara Kraváriková (6. B). Olívia Kučerová postúpila do krajského kola súťaže. 

 

 Mnohé žiacke práce boli prezentované v časopise Naša 5-ka, ktorý pripravoval v rámci 

žurnalistického krúžku Mgr. Peter Žačok. Na jeho príprave sa pod vedením p. učiteľa 

podieľali žiaci v redakčnej rade časopisu, no samozrejme, našli si v ňom miesto aj 

príspevky od iných žiakov. 

 

2. Príprava žiakov piateho a deviateho ročníka na celoslovenské testovanie  T5 a T9 

 

 Vyučujúce sa sústredili na prípravu žiakov piateho a deviateho ročníka na Testovanie 5 

a 9. Na škole fungoval pod vedením Mgr. Hrubošovej krúžok slovenského jazyka 

a literatúry pre žiakov deviateho ročníka. 

 

 Deviataci sa v rámci prípravy na T9 zúčastnili testovania v rámci projektu KOMPARO. 

 

 T5: 28.novembra 2018 prebehlo celoslovenské testovanie žiakov v predmetoch SJL 

a MAT. Testovaných bolo 70 žiakov piateho ročníka našej školy. Priemerná úspešnosť 

školy v predmete SJL bola 62,2%. Národný priemer bol 58,4% - rozdiel priemernej 

úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 3,8%.  

 

 T9: 3. a 4. apríla 2019 prebehlo celoslovenské testovanie žiakov v predmetoch SJL 

a MAT. Testovaných bolo 37 žiakov deviateho ročníka. Priemerná úspešnosť školy 

v predmete SJL bola 59,4%. Národný priemer bol 62,3% - rozdiel priemernej úspešnosti 

školy oproti národnému priemeru bol  – 2,93%.  

 

3. Uplatňovanie individuálneho prístupu pri  vzdelávaní žiakov so ŠVVP (špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami)  a zabezpečovanie spolupráce s poradenským 

zariadením, ktoré ich má v starostlivosti, ako aj so školskom psychologičkou. 
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Vyučujúce predmetu slovenský jazyk a literatúra sa venujú žiakom so špeciálnymi 

vzdelávacími potrebami. Sú triedy, kde sú štyria či piati začlenení  žiaci. Väčšinou sa ich 

špeciálne potreby týkajú predmetu slovenský jazyk a literatúra.  Vyučujúce sa snažia 

zohľadňovať ich potreby a uplatňovať individuálny prístup, sú  v úzkom kontakte so 

školskom psychologičkou, konzultujú s ňou, prípadne so psychologickou poradňou, 

výkony žiakov a ich špecifické potreby.  

 

4. Zorganizované mimoškolské akcie – účasť na kultúrno-spoločenských akciách, 

divadelných a filmových predstaveniach 

Rozvíjanie medzipredmetových vzťahov 

 

 Členka PK SJL, Mgr.Oľga Kovalíková, v spolupráci s ďalšími pedagógmi, sa v októbri 

a novembri veľkou mierou podieľala na príprave osláv 50. výročia založenia školy a do 

príprav aktívne zapájala aj žiakov. Išlo o prípravu informačných materiálov 

pripravovaných pri príležitosti osláv a prípravu programu slávnostnej akadémie, ktorá sa 

konala 7.11.2018.  

 

 Žiacke výstupy z hodín slovenčiny a literatúry boli celoročne prezentované na nástenkách 

školy (zodpovedná p. uč. Hrubošová), v triedach a v školskom časopise. 

 

 4.apríla 2019 sa žiaci 9.B, 9.A, 8.B zúčastnili v Bratislave na Novej scéne divadelného 

predstavenia 

PUNK ROCK.  

 

 28.mája 2019 sa 70 žiakov piateho ročníka zúčastnilo exkurzie na  Nitriansky hrad.  

Vďaka odbornému výkladu lektorov si žiaci mohli spojiť vedomosti z hodín dejepisu 

a literatúry s konkrétnym miestom. 

 

5. Výsledky koncoročných písomných prác (výstupných testov) 

 

Trieda A B C 

5. 74,04% 69,44% 64,56% 

6. 74,60% 74,00% x 

7. 76,48% 71,20% x 

8. 82,32% 67,43% x 

9. 87,20% 77,80% x 

 

 

 

V Piešťanoch 27. júna 2019           Mgr. G.Mičutková, vedúca PK   SJL                                
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Vyhodnocovacia správa PK – spoločenskovedných predmetov za 

školský rok 2018/2019 
 

 

1.polrok šk. roka 2018/2019 

 

I. Všetci členovia PK pracujú podľa časovo-tematických plánov, v súlade so ŠkVP 

2018/2019. V plánoch sú implementované prierezové témy: ENV, MDV, MUV, RLK, 

TBZ, DOV, OZO, VMR, OSR, NŠFG a prevencia proti šikanovaniu – aplikované na 

vyučovacích hodinách, v krúžkovej činnosti a na vých. exkurziách. Zapájajú sa do 

projektu Zdravá škola. 

II. Polročná klasifikácia – zo spoločenskovedných predmetov absolvovali všetci žiaci 

a neprospeli 2 z DEJ a OBN /Sofia Balogová – 8. A, Rebeka Behanová – 9. B/, 

neklasifikovaný 1 z DEJ /Tomáš Beták – 8. B/. 

III. Vzájomné hospitácie sa uskutočnili podľa aktuálnych tém a časových možností. 

Vykonané hospitácie: hospitujúci - Mgr. Kollár – vyučujúci – Hrubošová /ETV/ 12. 10. 

                                                      - Mgr. Gajdošech               – Žovák /NBK/ 22. 10.  

IV. Na vyučovanie boli využívané multimediálne a počítačové učebne. 

V. Krúžková činnosť: - Stolný tenis /TSV/ Mgr. Uherčík 

- Športové hry /TSV/ Mgr. Klčová 

- Školský časopis /TSV/ Mgr. Žačok 

      V krúžkoch bola pravidelná činnosť od 1. 10. 2018 / 2 hod. týždenne. 

VI. Exkurzie: - 12. 10. Vojenské historické múzeum - Piešťany – 9. A /Gajdošech/ 

                        - 16. 10. Aurelium - Bratislava – 6. B /Matulíková, Petríková/ 

                        - 11. 12. Viedeň – Technické múzeum, Time travel – 5. A, 8. A /Karabčíková,  

                           Ďugová, Uherčík/ 

                       

VII. Športové súťaže:  

1. Cezpoľný beh žiakov ZŠ, obvodné kolo /25. 9. 2018 - Lodenica PN/. Trojčlenné 

družstvo žiakov a žiačok bez medailového umiestnenia: Lea Šnajdárová /7. m/, T. 

Mĺkva /14. m/, A. Školková /16. m/, Izabela Brandhuber /21. m/. Chlapci: T. Gregorička, 

T. Hnilka, J. Jánsky. 

2. Šach – CVČ PN – bez umiestnenia na prvých pozíciách:  6. 11. 2018 – dievčatá: Linh 

LeGia , Le Linh Chi, Viktória Hargašová a Diana Mitošinková. 7. 11. 2018 - chlapci: 

Adam Talpaš, Filip Mihalik a Dalibor Špacír. 

3. Basketbal žiaci – 13. 12. 2018 – 8. miesto okres: Dominik Drobný, Tomáš Gregorička, 

Marko Gvozdenovič, Radoslav Jánoš, Erik Komarňanský, Dominik Košťál, Dušan 

Auda, Pavol Müller a Matúš Šintál. 

4. Basketbal žiačky – 19. 12. 2018 - 5. miesto v okrese: Alexandra Školková, Lea 

Šnajdárová, Mariana Bučková, Chiara Fajmonová, Isabela Brandhuber, Sandra 

Holičová, Tamara Kusendová a Martina Pániková. Dve výborné hráčky boli v tom čase 

zranené: R. Zelenayová a E. Schlosserová. 

5. Florbal  - 20. 12. 2018 Hralo sa v skupinách, žiaci vyhrali 2. miesto v svojej skupine, 

postúpili do semifinále okresného kola, ktoré odohrajú 7. 3. 2019. Hrali: D. Auda, 
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Drobný, P. Hudcovič, D. Jurčík, Jakub Korvín, M. Kúdela, S. Rebro, T. Truhlík, M. 

Urminský a M. Vašina. 

6. Florbal – 20. 12. 2018 Žiačky sa umiestnili v skupine na 1. mieste a postúpili do 

semifinále okr. kola, ktoré odohrali dňa 25. 1. 2019, umiestnili sa na 5. mieste/družstiev 

bolo 13, naše dievčatá vyhrali z piatich zápasov štyri: A. Školková, A. Grnáčová, N. 

Grnáčová, T. Teličiaková, M. Pániková, S. Spišáková, S. Kleščová, R. Zelenayová, L. 

Horvátová a M. Tabačková. 

7. Stolný tenis - 9. 1. 2019 okr. kolo žiačky – 1. miesto, postup na kraj: R. Zelenayová, 

Timea Svetlíková, Katarína Šišková. 

8. Stolný tenis - 10. 1. 2019 okr. kolo žiaci – 2. miesto: D. Brenessel, Oliver Uličný, Jakub 

Mokráň a S. Daniš.   

9. Bedminton – 29. 1. 2019 – okr. kolo žiaci – 2. miesto Daniel Brennesel a Oliver Uličný. 

Žiačky – 4. miesto Chiara Mišagová, Kristína Galandáková, Terézia Mĺkva. 

 

VIII. Olympiády: - Technická olympiáda – okr. kolo /29. 11. 2018/ – Malina 8. A, 

                                                                        Truhlík 9. B (4. miesto) /Uherčík/ 

                              - Dejepisná olympiáda – školské kolo /14. 12. 2018/ – postupujú:  

                                                                         6. roč. Železňáková /Gajdošech / 

                                                                         7. roč. Rössler, Tupová /Gajdošech/ 

                                                                         8. roč. Malina, Šnajdárová /Gajdošech /                                                                                                   

                                                                         9. roč. Gregorička, Janoviak /Gajdošech / 

IX. Iné aktivity: - VYV – Šikana očami detí - Lea Bobeková (2. miesto) 

                                                                         - Tamara Kusendová (3. miesto) 

                                        – Vianočná pohľadnica - Adrian Kamenický (2. miesto) 

                                                                              - Klára Mülerová (1. miesto) /Petríková/ 

                            - celoškolská akcia - /7. 11. 2018/ žiaci 2. stupňa si pripravili kultúrny  

                               program k 50. výročiu vzniku ZŠ – Kino Fontána /Kovalíková, Žačok/ 

                            - ETV – detský čin roka - 15. 11. 2018 /Hrubošová/ 

                            - OBN – Prednášky zamerané na prevenciu drogových závislostí – Mestská   

                                          polícia Piešťany /Husáková/ 

 

2. polrok šk. roka 2018/2019 

 

I. Všetci vyučujúci pracovali podľa časovo-tematických plánov, ktoré mali vypracované 

v súlade so štandardom, učebnými osnovami, ŠkVP s implementovanými prierezovými 

témami. Známky boli v termíne uzatvorené. 

II. Koncoročná klasifikácia – zo spoločenskovedných predmetov absolvovali všetci žiaci 

a neprospeli 3 /Tomáš Beták – 8. B, Rebeka Behanová, Ema Schloserová – 9. B/ z DEJ. 

III. Krúžková činnosť bola ukončená 12. 6. 2019. Vedúci krúžkov odprezentovali výsledky 

práce so žiakmi v súťažiach, kultúrno-spoločenských a športových akciách. 

IV. Vzájomné hospitácie členov PK sa uskutočňovali aktuálne a v súlade s rozvrhom hodín. 

Uskutočnili sa 4 zasadnutia členov PK spoločenskovedných predmetov počas školského 

roku 2018/2019. 

V. Všetky odborné učebne boli priebežne využívané. 

VI. Školenia pedagogických zamestnancov: 11. 3. 2019 – školenie prvej pomoci/Gajdošech/ 
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                                                                    25. 3. 2019 – školenie BOZP. 

VII. Environmentálna výchova bola sledovanou súčasťou všetkých predmetov v rámci 

Technickej výchovy – čistota areálu školy, tried, zber papiera, kvetinová výzdoba tried. 

22. apríla – Deň Zeme – výstavka žiackych prác z recyklovaných materiálov v A pavilóne 

/pripravila Mgr. Madlová/. 

VIII. Olympiády: - Dejepisná – okr. kolo /14. 2. 2019/ 

                                                     - 6. roč.   - 12. miesto: Viktória Železňáková /Gajdošech/                        

                             - 7. roč.   - 2. miesto: Natália Tupová /Gajdošech/ 

                                            - 12. miesto: Viktória Rössler /Gajdošech/ 

                              - 8. roč.   - 5. miesto: Lea Šnajdárová /Gajdošech/ 

- 6. miesto: Matúš Malina /Gajdošech/ 

                              - 9. roč.   - 7. miesto: Tomáš Janoviak /Gajdošech/ 

                                             - 10. miesto: Tomáš Gregorička /Gajdošech/ 

                           - kraj. kolo /21. 3. 2019/ 

                              - 7. roč.   - 11. miesto: Natália Tupová /Gajdošech/ 

IX. Exkurzie:    - 25. 4. Aurelium Bratislava – 6. B /Matulíková, Petríková/ 

- 25. 4. Sereď, Múzeum holokaustu - 9. A, B /Karabčíková, Gajdošech/ 

- 9. 5. Carnuntum – 6. A /Pavelková, Karabčíková/ 

- 22. 5. Stredné Považie – 7. A /Filová, Karabčíková/ 

- 28. 5. Nitra –  5. A, B, C /Mičutková, Ďugová, Adamčová/ 

- 31. 5. Trnava – 5. B /Matulíková, Petríková/ 

- 9. 5. Podmorský svet, Viedeň – 9. A /Švecová, Ďugová/ 

- 12. 6. Turistika Malé Karpaty – 8. B /Žačok, Žovák/ 

- 12. 6. Prúdy Váh – 8. A /Uherčík, Klčová/ 

- 13. 6. Hrad Beckov, Trenčín – 7. A, B /Gajdošech, Pavelková/ 

- 14. 6. Bratislavský hrad – 9. B /Karabčíková, Jankechová/ 

 

X. Iné aktivity: VYV – Záložka do knihy, návrh na obal ŽK, návrhy na talenty,   

                                  Protidrogový plagát – 3. miesto - Kusendová, Bobeková. /Petríková/ 

                      HUV – 13. 3. – Putujeme za ľudovou piesňou /Lendvaiová/ 

           5. 2. – Dom Umenia – žiaci 5., 6., 7. ročníka sa zúčastnili baletného 

predstavenia – Luskáčik. 

DEJ – 17. 5. – Bojník – prezentácia renesančnej kultúry, žiaci 2. stupňa 

                            THD – 22. 4. - Deň Zeme /Madlová/ 

    OBN – spoločenská výchova – Kultúrne podujatia 

- regionálna výchova – Múzeá, pamätné miesta 

- Návšteva mestské úradu v Piešťanoch /Jobusová/ 

- Prednášky organizované Mestskou políciou 

Piešťany – v rámci koordinácie prevencie drogových 

závislostí – II. stupeň – téma: alkoholizmus, tabakizmus, 

nelátkové závislosti. /Karabčíková/ 

- 30. 1. – prednáška o holokauste, beseda 

s olympískimi reprezentantmi /Karabčíková, Gajdošech/ 

 

XI. Športové súťaže: 

1. LVZ žiakov siedmych ročníkov – ved. Mgr. Jaroslav Uherčík –17. - 22. 2. 2019, 

miesto: Zuberec. 
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2. 6. 3. 2019 -  krajské kolo stolný tenis  žiačky 4. m: Kristína Hubináková, Timea 

Svetlíková, Katarína Šišková, Romana Zelenayová /p. Uherčík/ 

3. 7. 3. 2019 -  finále OK žiakov vo florbale, 5. m: Patrik Hudcovič, Jakub Korvín, Matej 

Kúdela, Simon Rebro, Tomáš Truhlík, Matúš Vašina, David Jurčík a Dušan Auda /p. 

Uherčík/ 

4. 8. 3. 2019 – OK vybíjaná ml. žiačky 1. m, postup do KK: Sofia Bakošová, Lea 

Bobeková, Marianna Bučková, Emma Bušíková, Sandra Holičová, Katarína 

Klampárová, Tamara Kraváriková, Tamara Kusendová, Klára Viola Müllerová, Lea 

Pálešová, Tamara Rubaninská, Timea Serdelová, Timea Táborská, Viktória  

Purchartová, Vanessa Žuffová, Izabela Katarína Brandhuber  /p. Klčová/ 

5. 12. – 13. 3. 2019 Zimná Kalokagatia, celoštátne kolo mladších žiakov v snowboard-

crosse – Tadeáš Nedielka 3. m a v snowboard-slalome – Tadeáš  Nedielka 3. m. 

6. 21. 3. 2019 – OK volejbal žiačky 5. m: Liana  Bendová, Izabela Boriková, Martina 

Hargašová, Alexandra  Školková,  Lea  Šnajdárová, Chiara Mišagová, Chiara 

Fajmonová, Tamara Rubaninská  /p. Klčová/ 

7. 26. 3. 2019 – OK volejbal žiaci 2. m: Daniel  Brenessel, Samuel Daniš, Viktor  Gulan, 

Radoslav  Jánoš, Erik  Komarňanský, Daniel Košťál, Pavol Múller, Tomáš 

Gregorička, Filip Mydla, David Jurčík a Dušan  Auda /p. Uherčík/ 

8. 28. 3. 2019 – OK gymnastický štvorboj st. žiaci 1. m, postup do KK: Lukáš Božík, 

Radoslav Jánoš, Adam Komarňanský, Lukáš  Joštic, Tomáš  Joštic a Alexander  

Šesták /p.Uherčík/ 

9.  29. 3. 2019 – OK gymn.štvorboj ml.žiačky 3. m: Ema Pekarovičová /tiež v kateg. 

jednotlivkýň 1. m postup do KK/, Timea Višňovská, Nela Votavová, Alexandra 

Svetlíková a Laura Mlynárová. Staršie žiačky 4. m: Lea Šnajdárová, Timea 

Svetlíková, Nataša Antalová/ 3. m jednotlivkyňa Liana Bendová a Izabela Boriková 

/p. Klčová/ 

10.  9. 4. 2019 – OK malý futbal ml. žiačky / školský pohár Slov. sporiteľne/ 2. m : 

Izabela Katarína Brandhuber, Sofia Bakošová, Viktória Brunovská, Mia Kizeková, 

Katarína Klampárová, Tamara Kusendová, Martina Malinová, Klára Viola Múllerová, 

Tamara Rubaninská /p. Klčová/ 

11.  16. 4. 2019 – KK vybíjaná ml. žiačky 4. m: S. Bakošová, L. Bobeková, M. Bučková, 

E. Bušíková, S. Holičová, K. Klampárová, T. Kraváriková, T. Kusendová, K. V. 

Múllerová,  L. Pálešová, T. Rubaninská, T. Serdelová, T. Táborská, V. Žuffová,  /p. 

Klčová/. 

12.   16. 4. 2019 – OK hádzaná st. žiačky 1. m, postup do KK: Lea Šnajdárová, Viktória 

Purchartová, Izabela Brandhuber, Natália ŠWandríková, Tamara Teličiaková, Nina 
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Grnáčová, Martina Pániková, Chiara Fajmonová, Chiara Mišagová, Petra Cingelová 

a Emma Schlosserová /p. Klčová/ 

13.  30. 4. 2019 KK gymnastický štvorboj st. žiaci 1. m, postup na MS SR : Lukáš Božík, 

Radoslav Jánoš, Adam Komarňanský, Lukáš  Joštic, Tomáš  Joštic 

a náhradník  Alexander  Šesták /p. Uherčík/ 

14.   2. 5. 2019 – KK hádzaná st. žiačky 4. m: Lea Šnajdárová, Viktória Purchartová, 

Izabela Brandhuber, Natália ŠWandríková, Tamara Teličiaková, Nina Grnáčová, 

Martina Pániková, Chiara Fajmonová, Chiara Mišagová, Petra Cingelová a Emma 

Schlosserová /p. Klčová/ 

15.   6. 5. 2019 OK hádzaná st. žiaci 3. m: D. Brenessel, David Jurčík, Filip Mydla, Dušan 

Auda, Radován Jánoš, Erik Komarňanský, Branislav Pešek, Dominik Svorad, Tomáš 

Truhlík a Martin Urminský /p. Uherčík/ 

16.  10. 5. 2019 – OK malý futbal ml. žiaci / školský pohár Slov. sporiteľne/ 5. m: Lukáš 

Gešvandtner, Luka Gvozdenovič, Patrik Hudcovič, Šimon Petényi, Oliver Petráš, 

Martin Podhorský, Alexander Šesták, Adam Talpaš /p. Uherčík/ 

17.  15. 5. 2019 – OK malý futbal CUP st. žiačky 2. m: Viktória Brunovská, Mia 

Kizeková, Romana Zelenayová, Chiara Mišagová, Sabina Spišáková, Alexandra 

Školková, Lea Šnajdárová, Natália Šandriková, Timea Svetlíková, Katarína Šišková 

a Martina Pániková /p. Klčová/ 

18.  15. 5. 2019 – MS SR v Dubnici nad Váhom - gymnastický štvorboj st. žiakov 6. m: 

Lukáš Božík, Radoslav Jánoš, Adam Komarňanský, Lukáš  Joštic, Tomáš  Joštic 

a náhradník  Alexander  Šesták /p. Uherčík/ 

19.   21. 5. 2019 – OK malý futbal CUP- st. žiaci 7. m: Dobroslav Buček, Kristian 

Dirnbach, Viktor Gulan, Marko Gvozdenovič, Radoslav Jánoš, Mark Petroman, 

Dominik Svorad / p. Uherčík/. 

20.   27. 5. 2019 – OK orientačný beh/ v mestskom parku/, žiačky 4. m: Lea Šnajdárová, 

Timea Svetlíková, Tereza Mĺkva a Mária Müllerová. Žiaci 2. m: Tomáš Gregorička, 

David Jurčo, Dušan  Auda a Tadeáš Hnilka. 

21.  3. 6. 2019 OK atletiky desiatich najlepších atlétov školy – celkové umiestnenie školy 

na  2. m: Martin Žilinka /1m-60m-postup na KK,3m-300m, 1m-štafeta/, Martin 

Urminský /1m-štafeta/, Stanislav Galandák /2m-diaľka,3m-60m, 1m-štafeta/, David 

Jurčík /1m-štafeta/, Tomáš Gregorička,  Tadeáš Hnilka,  Matej Pobjecký, Jakub 

Jánsky, Erik Komarňanský /3m-kriket/, Lukáš Joštic /1m-výška,postup do KK/. 

Desať najlepších atlétiek školy, celkové poradie školy na 2. m: Simona Kusá, Liana 

Bendová /3m-výška/, Alexandra Školková /2m-guľa/, Lea Šnajdárová /2m-kriket, 2m-

800m/, Martina Pániková, Timea Táborská, Viktória Purchartová /2m-60m,1m-

diaľka/, Ema Schlosserová /1m-guľa-postup do KK/, Natália Kučerová. 
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22.  4. 6. 2019  54. ročník piešťanských hier v atletike ZŠ – 2. m: ml. žiaci: Adam Talpaš 

/3m-60m/, Simon Petényi, Patrik Hudcovič, Dominik Košťál /2m-kriket/, Alexander 

Gallo, Alex Šesták, Marek Vagač., st. žiaci: Martin Urminský /1m v štafete/, Martin 

Žilinka /1m-60m,3m-300m,1m v štafete/,Stanislav Galandák /2m-diaľka, 3m-60m,1m 

v štafete/, Tomáš Gregorička, Matej Pobjecký, Erik Komarňanský /3m-kriket/, David 

Jurčík /1m v štafete/, mladšie žiačky: Viktória Purchartová /1m-diaľka, 2m-60m/, 

Sofia Bakošová, Emma Bušíková, Izabella Katarína Brandhuber /2m-kriket/, Lenka 

Bílená, Barbora Baranovská, Viktória Brunovská, Sandra Holičová, Marianna 

Bučková, Timea Táborská. Staršie žiačky: Simona Kusá, Liana Bendová, Alexandra 

Školková, Lea Šnajdárová /2m-kriket, 2m-800m/, Martina Pániková, Natália 

Šandríková. 

23.  5. 6. 2019 KK atletika, bez umiestnenia: Ema Schlosserová /guľa/, Lukáš Joštic 

/výška/, Martin Žilinka /60m/. 

24.  13. 6. 2019  Kinderiáda v Moravanoch n/Váhom: súťaž ml. žiakov ZŠkôl  

v atletických disciplínach, naša škola na 3. m: Lukáš Pavlík /3m-60m/, Timea 

Táborská /1m-diaľka,2m-60m/. 

Športovci roka: Lea Šnajdárová a Daniel Brenessel. 

 

 

V Piešťanoch 28. júna 2019.                                           Vypracoval: Mgr. Vladimír Gajdošech 
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Vyhodnotenie práce predmetovej komisie prírodovedných 

predmetov v školskom roku 2018/2019 

 
   Predmetová komisia Prírodovedných predmetov pracovala v tomto školskom roku 

v zložení: 

pp. A. Berlanská – matematika, L. Madlová- biológia, S. Filová – biológia a geografia, H. 

Pavelková – matematika, M. Jankechová – matematika a fyzika, Š. Matulíková – chémia 

a fyzika, P. Žačok- informatika 

 

 1. Členovia komisie pracovali v jednotlivých predmetoch podľa časovo-tematických 

plánov, ktoré boli zostavené v súlade s ŠVP 2018/19 aj inovovaným ŠVP pre 5. až 8. ročník. 

Do učebných plánov boli zaradené i prierezové témy jednotlivých predmetov, besedy, 

projekty, vyhľadávanie informácií na internete a exkurzie. Koncoročná klasifikácia prebehla 

v súlade s klasifikačným poriadkom, do klasifikácie boli zahrnuté aj koncoročné písomné 

práce z matematiky. 

Neprospievajúci žiaci: 9.B Schlosserová E. – FYZ, MAT 

                                     9.B Behanová R.      – CHE, FYZ 

                                     8.B Beták T.             – CHE, FYZ 

                                     8.A Balogová S.       – CHE, MAT 

 2. K integrovaným žiakom členovia komisie pristupovali v zmysle doporučení CPPP 

a P a v rámci svojich možností – individuálne, pripravovali im osobitné písomné práce, 

dovolili im využívať kompenzačné pomôcky. 

 3. Príprava na Testovanie 9 pod vedením p. uč. Pavelkovej v 9.A a 9.B úspešne 

pokračovala až do samotného testovania. Bolo testovaných 37 žiakov. Žiaci našej školy 

dosiahli úspešnosť 66,5%, pričom celoslovenský priemer bol 63,13 %, čo je veľmi dobré. 

V prvom polroku boli testovaní aj žiaci 5. ročníka z matematiky, kde dosiahli priemernú 

úspešnosť63%. Celoslovenský priemer bol 59,3%. 

 4. Práca s talentovanými žiakmi takisto priniesla svoje výsledky: 

Matematická olympiáda OK – 5. roč. Tomáš Matečný    5.A         1. – 4. miesto 

                                                 7. roč. Natália Tupová      7.B         2. miesto 

                                                 9. roč. Miroslava Tabačková  9.A   3. – 4. miesto 

Pytagoriáda OK – 5. roč. Adrián Šebo           5.B     5. miesto 

                                         Adrián Kamenický 5.B     ÚR 

                              7. roč. Natália Tupová      7.B      ÚR 

Biologická olympiáda – OK teoreticko-praktická časť – Bianca Stašová 9.A   ÚR 

Fyzikálna olympiáda  OK – 7. roč. Natália Tupová   7.B  4. miesto 

                                                         Matej Pobjecký  7.A  ÚR 

                                          - z vyšších ročníkov sa zúčastnili žiaci N. Kučerová 9.A a Branislav 

Peťko 8.B, ale neboli úspešní riešitelia 

 

 5. Pre skvalitnenie výučby sa využívali odborné učebne, didaktické pomôcky, počítače 

a dataprojektory, zhotovovanie projektov a ich prezentácia počas vyučovania v triede alebo na 

chodbe pavilónu A. Mohli sme vidieť výstavu – Huby, Zelenina, Herbáre. Spolu so žiakmi 
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ich pripravili pp. uč. Madlová a Filová. Počas hod. chémie žiaci pripravovali projekty na témy 

z oblasti Chémie bežného života, ktorú odprezentovali v triede pred spolužiakmi a boli 

ohodnotení. V decembri sa žiaci 7. a 8. roč. zúčastnili Prezentácie zaujímavých experimentov 

z fyziky a chémie v školskej telocvični (organizovala p.uč. Jankechová) a žiaci 6. ročníka 

pracovali v tvorivej dielni Elektrárne Piešťany, kde si vyrábali aj vyskúšali Vedecké hračky. 

Organizovali to pp. uč. Jankechová a Matulíková. V apríli žiaci 6.B s p. uč. Matulíkovou  

navštívili Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave. V máji sa žiaci 6. ročníka zúčastnili 

výstavy Deň fascinácie rastlinami v VÚRV. Na hodinách informatiky žiaci využívali e-

učebnice Akadémia Alexandra, počas vyučovacích hodín sa zapojili do celosvetovej akcie 

CODE HOUR a žiaci 9. ročníka vytvárali www stránky na zvolený školský predmet. 

 

  

 

 

Správu spísala: Mgr. Š. Matulíková  
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Vyhodnotenie práce výchovného poradcu v šk. roku 2018 /2019 
 

   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 a žiakov ôsmeho a piateho 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 

37 žiakov z toho 16 dievčat. 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  dve prihlášky na taký študijný odbor, 

kde  sa vyžaduje  talentová skúška. Túto  možnosť využilo 12 žiakov deviateho ročníka a sedem 

žiakov ôsmeho ročníka. Tieto prihlášky boli odoslané vo februári. Všetci žiaci boli prijatí 

z deviateho ročníka. Z ôsmeho ročníka boli prijatí ôsmi žiaci, z toho štyri dievčatá. V druhej 

polovici decembra bola prevedená schôdza za účasti rodičov  žiakov  deviateho  ročníka   

a výchovných   poradcov  stredných  škôl   z  Piešťan.  

Účasť  rodičov   bola  90%.  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 10. 4. 2019 výchovnému  poradcovi.  Prihlášky  boli  odoslané  

alebo doručené  osobne   pred stanoveným  termínom 20. apríl 2019. Celkom  boli  odoslané   

prihlášky  na  11 škôl. Prijímanie  na  stredné  školy  prebehlo v dvoch termínoch 13. a 16. mája 

2019  na všetkých stredných školách . 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. V druhom kole prijímacích pohovorov boli dodatočne 

prijaté dve žiačky z dôvodu ich neprospievania. Na bilingválne gymnáziá boli prijatí z ôsmeho 

ročníka šiesti žiaci a z toho dve dievčatá. Jedno dievča bolo prijaté na Obchodnú akadémiu 

v Trnave a jedno dievča na SOŠ v Rakoviciach na dvojročné  štúdium. Na 8.ročné  Gymnázium  

P.  de  Coubertina  v Piešťanoch bolo prijatých šesť žiakov z   piateho ročníka a jedna žiačka 

na Tanečné konzervatórium v Trnave.  K dnešnému dňu 28. 6. 2019 sú všetci žiaci prijatí na 

stredné školy. Žiaci 8. ročníka, ktorých  je 45  majú  všetci vypracovaný  v programe Proforient 

uvádzací  list, vypísanú prihlášku pripravenú na odoslanie na OPPP. Šesť žiakov má  záujem  

o gymnaziálne   štúdium, 35  žiakov má záujem o štúdium na stredných  odborných  školách, 

štyria žiaci  o štúdium  v učňovskom odbore. 
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Konečné rozmiestnenie žiakov 9. ročníkov na stredné školy 

v školskom roku 2018 – 2019 

 

Celkový počet končiacich žiakov:  37 -  16 dievčat – 9.ročník 

                                                         8 - 4 dievčatá  -  8.ročník 

 7 - 4 dievčatá  -   5. ročník     

 

                      

 

Stredná škola                                        celkom Dievčatá 

Gymnáziá                                                8 5 

Umelecké školy                                        2 0 

Zdravotnícke školy                                   4 3 

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ             2 2 

Ekonomické, obchodné SOŠ                   9 4 

Pedagogické školy                                    0 0 

Technické, dopravné SOŠ                          10 0 

SOŠ a SPŠ ostatné                                             2 2 

 

                     

 

 

 

 

Na bilingválne gymnáziá bolo prijatých šesť žiakov z ôsmeho ročníka, z toho dve dievčatá. 

Jedna žiačka bola prijatá na Obchodnú akadémiu v Trnave. Z piateho ročníka prijali šesť 

žiakov na 8. ročné gymnázium v Piešťanoch a jednu žiačku na Tanečné konzervatórium 

v Trnave.  

 

                                                                                       Výchovný poradca Mgr. Jana Petríková 
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Vyhodnotenie projektu Škola podporujúca  zdravie a Žiacky 

parlament za rok 2018/2019 

 
V školskom roku 2018/2019 pracoval Žiacky parlament pod vedením žiačky Adriany 

Uhlíkovej. Parlament sa schádzal podľa potreby počas veľkej prestávky a riešil aktuálne 

problémy a potreby žiakov. Medzi žiakmi prebiehala diskusia, vyjadrovali sa k rôznym 

témam. Riešili sme problémy ako solidarita a pomoc spolužiakom, užívanie omamných látok 

a fajčenie, stravovanie, zdravie a jeho ochrana, správanie žiakov počas prestávok a po 

odchode zo školy. Členovia žiackeho parlamentu podľa plánu ŠPZ sledovali počas roka 

atmosféru v triedach ako aj celkovú klímu školy. Žiaci zaujali kritický postoj k správaniu 

niektorých žiakov, ktorí boli v riešení riaditeľa školy a polície. V tejto oblasti sme sa prihlásili 

do projektu protidrogovej prevencie a proti šikanovaniu Škola bez nenávisti. 

 Žiacky parlament pomohol pri organizovaní súťaží, aktivít, zberov a zbierok, karnevalov, 

Mikuláša pre 1.stupeň, Valentínskej pošty aj pri celoškolských podujatiach. 

V marci sme zorganizovali Challenge Wednesday – každú stredu bola iná výzva ako sa 

obliecť do školy. Žiaci si museli nájsť odkaz na nástenke a spolupracovať s členmi 

parlamentu, čo bol jeden zo zámerov. Druhým bolo zjednotiť a doviesť ku spolupráci 

spolužiakov v jednotlivých kolektívoch.  

Počas roka sme sa zapojili do mnohých zbierok, kedy sme prejavili solidaritu 

s hendikepovanými ľuďmi aj so zvieraťami. Motivovali sme žiakov k usilovnosti pri zbere 

papiera a pri reprezentácii školy na súťažiach a iných podujatiach. 

Súčasťou plánu Školy podporujúcej zdravie bolo sprístupnenie ihrísk a telocvične (po 

rekonštrukcii) deťom a dospelým a zvýšenie pohybovej aktivity žiakov, čo sa nám aj podarilo. 

V škole sa zapojilo množstvo detí do športových krúžkov. 

Žiaci našej školy sa zapojili do množstva enviromentálnych projektov, podieľali sa na 

ochrane a skrášľovaní životného prostredia. V tejto oblasti sme boli úspešní v získaní grantu 

pre projekt DaVinciho bádatelia, tieto prostriedky použijeme na nákup pomôcok do 

prírodovedného kabinetu 1.stupňa ZŠ.  

V spolupráci s českou školou z Bystřice pod Hostýnem sa naši žiaci zúčastnili na 

interaktívnom vyučovaní so špeciálnym pedagógom, pani Alenou Hrbáčkovou, kde si mohli 

vyskúšať ako sa dá pohybovať na invalidnom vozíku, ako pracujú deti s poruchami končatín, 

nevidiace a deti hluché. 

V spolupráci s občianskym združením Myška sme sa zapojili do súťaže v zbere ponožiek, 

ktorú vyhrala trieda III.C. Prispeli sme k oprave strechy pre rodinu v núdzi postihnutú 

nešťastím. Víťazná trieda dostala vstupenky na Deň detí.  

Žiakom a učiteľom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, bola ponúknutá pestrá a hodnotná 

strava doplnená o množstvo ovocia a zeleniny. 

 

 

Koordinátor projektu: Mgr. Lenka Kaffelová                                              Piešťany 26.6.2019 
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Vyhodnotenie protidrogovej prevencie za školský rok 2018/2019 

  
Aktivity koordinátora prevencie drogových závislostí sa v školskom roku 2018/2019 riadili 

podľa plánu práce koordinátora drogovej prevencie na školský rok 2018/2019. Plán práce 

koordinátora prevencie drogových závislostí bol zostavený na základe Pedagogicko-

organizačných pokynov na školský rok 2018- 2019 a vychádza z nasledujúcich koncepcií 

a stratégií: Národná protidrogová stratégia, Národná stratégia pre globálne vzdelávanie 

a environmentálnu výchovu, Národný program prevencie HIV/AIDS v SR, Národný program 

duševného zdravia, Prevencia a riešenie šikanovania žiakov v školách a  školských 

zariadeniach. Dohovor o právach dieťaťa, Listina ľudských práv, ďalej zo Štátneho 

vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy, Vnútorného 

poriadku školy a  výsledkov analýzy prevencie drogových závislostí v minulom školskom roku.  

Hlavné ciele činnosti na školský rok 2018/2019 

1. Plniť úlohy školského poradenstva 

2. Zvyšovať odolnosť žiakov proti sociálno – patologickým javom 

3. Spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi a CPPaP Piešťany  

4. Iniciovať preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytovať – preventívno-

výchovné konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom. 

5. Monitorovať aktuálny stav zneužívania návykových látok a priebežne 

informovať rodičov, zákonných zástupcov a žiakov s preventívnymi aktivitami 

o možnostiach spolupráce s poradenskými odbornými orgánmi. 

6. Vzdelávať sa  v oblasti prevencie a iných patologických javov. 

 

 Prehľad konkrétnych aktivít koordinácie drogovej prevencie v rámci 

školského roka 2018/2019 

1.) Vypĺňanie dotazníkov zameraných na tému alkohol, fajčenie a šikana – 

monitorovanie vybraných tried(8. ročník). 

2.) Premietanie dokumentárnych filmov zameraných na problematiku prevencie 

drogových závislostí a sociálno – patologických javov  napr. dokumenty 

Katka, René od českej autorky Heleny Treštíkovej – český dokument 

zameraný na tému drogové závislosti a ich prevencia, Wir Kinder von 

Bahnhof ZOO (My deti zo stanice ZOO ) – nemecký film na tému drogové 

závislosti, Chlapec v prúžkovanom pyžame, Denník Anny Frankovej – téma 

holokaustu, prevencia xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu, téma domáceho 

násilia – Pošli to dál, téma šikany – Most do krajiny Terabithia. 

3.) Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie v CPPPaP Piešťany – v tomto 

školskom roku boli stretnutia koordinátorov pod vedením pani 

psychologičky Márie  Anyalaiovej zamerané najmä na druhy a typy 

prevencie drogových závislostí, krízovú intervenciu, šikanovanie 

a kyberšikanu. Prednášky sa zúčastnila aj soc. kurátorka pani Mária Galbavá 

z Úradu PSVaR, ktorá hovorila na tému prevencie násilia na deťoch. 
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4.) Realizácia prednášok v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany – 

prednášky realizovala pani Husáková a pán Žlnaj, zamerané boli na látkové 

aj nelátkové závislosti, najmä na alkoholizmus a gambling. 

5. ročník – tabakizmus 

6. ročník – alkoholizmus 

7. ročník – nelegálne drogy 

8. ročník – šikana 

                - dievčatá – domáce násilie 

9. ročník – gamblerstvo a trestnoprávna zodpovednosť 

5.) Diskusie na tému látkové a nelátkové závislosti, domáce násilie na hodinách 

ETV a triednických hodinách, pripomenutie si Medzinárodného dňa boja 

proti zneužívaniu drog a nelegálneho obchodovania s nimi (26.6),  Svetový 

deň bez tabaku (31.5), Svetový deň bez fajčenia (20.10) atď. 

6.)  Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia 

PUNKROCK (problémy dnešných tínedžerov). 

7.) Žiaci deviateho ročníka sa v januári zúčastnili v kine Fontána prednášky 

k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu a besedy so Zuzanou 

Rehák Štefečekovou a Veronikou Vadovičovou. 

8.) V apríli navštívili deviataci Múzeum holokaustu v Seredi a na začiatku júna 

žiaci druhého stupňa navštívili Múzeum Anny Frankovej v Amsterdame. 

9.) P. uč. Kaffelová zapojila školu do programu  Škola bez nenávisti, 

zameraného na skvalitňovanie kultúry školy a komunikácie zamestnancov 

a prevenciu vzniku neželaných javov ako je napr. šikana a kyberšikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Karabčíková 
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Vyhodnotenie činnosti environmentálnej výchovy  v  školskom 

roku 2018/2019 

Vyučujúci v prvom polroku u žiakov počas vyučovania i v mimoškolskej činnosti rozvíjali 

tvorivé myslenie, podporovali u žiakov rozvoj osobnosti, činnosť 

zamerali i na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov. 

 Na hodinách BIO ,GEG a TBR, exkurziách žiaci poznávali prírodu, učili sa ju chrániť, 

oboznamovali sa s jej významom pre človeka. V 5. roč. na hodinách BIO robili zbierku 

ihličnatých drevín a zhotovovali projekty o ich ohrození. 

 Na hodinách THD žiaci robili rez ihličnatých drevín a ozdobných krov. 

 O zdravom životnom štýle získali nové poznatky na hod. BIO, TBR formou besedy, 

zhotovovali projekty o zdravom životnom štýle a zhotovili výstavu zeleniny. 

 O inváznych druhoch rastlín a hmyzu žiaci získali nové informácie na hod. BIO a 

GEG, učili sa ich poznávať, zhotovovali projekty o ich šírení a škodlivosti. 

 Na hodinách BIO,TBR žiaci získavali informácie o škodlivoti hluku v triedach na 

pracovisku a o jeho vplyve na ľudský organizmus. Žiaci samostatne prezentovali i 

návody ako vhodne využiť prestávky bez veľkého hluku. 

 V záujme ochrany podzemných vôd žiaci získali nové vedomosti na hod. BIO, GEG a 

TBR. Vypracovávali projekty, viedli besedy o vzniku podzemných vôd o ich význame 

pre človeka a prírodu. Veľkú pozornosť venovali i liečivej vode v našom meste. 

 Tvorivosť žiakov sa rozvíjala i v oblasti aranžovania, kde žiačka Timea Svetlíková z 

8.B tr. sa zúčastnila súťaže v aranžovaní - Viktoria Regia na SZŠ v Piešťanoch.   

Počas 2. polroku vyučujúci v oblasti environmentálnej výchovy naďalej u žiakov rozvíjali 

tvorivosť, osobnosť žiaka a jeho vzťah k prírode. 

• Na hod. BIO žiaci viedli besedy o globálnom oteplení, jeho dôsledkoch na človeka, na 

faunu a flóru. Besedy dopĺňali zaujímavými projektami, na ktoré aktuálne informácie 

získavali cez internet. Touto problematikou sa zaoberali i na hod. GEG, CHE a ETV. 

• O výrobe a šetrení elektrickej energie v domácnostiach a  v škole žiaci získali nové 

poznatky na hodinách FYZ. Žiaci 6.A a 6.B triedy navštívili elektráreň v PN. Žiaci 6.B tr. 

navštívili Aurélium v BA kde získali nové poznatky z experimentov a zároveň si ich i 

vyskúšali. Nové informácie získali i z ekológie z BIO, CHE a FYZ. Získaný materiál z 

exkurzie prezentovali i formou nástenky. 

• Počas apríla si žiaci pripomenuli ,,Deň Zeme” - na hod. BIO, GEG, ETV, THD viedli 

besedy na túto tému, prezentovali projekty, aktuality získavali prostredníctvom internetu. Z 

vypracovaných projektov v priestoroch školy zhotovili i výstavu. Žiaci 7.A a 7.B triedy 

svojou činnosťou prispeli i k skrášľovaniu nášho mesta. Na hod. THD sa žiaci venovali 

úprave školského areálu – strihali kríky, vysádzali kvety, upravovali trávnik. 
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• Na hod. BIO, GEG, ETV vyučujúci besedovali so žiakmi o kyslých dažďoch, ako 

vznikajú a ich dôsledkoch na prírodu. Danú problematiku žiaci dopĺňali zaujímavosťami z 

odborných časopisov a z internetu. 

• Na konci školského roku výlety so žiakmi boli zamerané na poznávanie a ochranu 

prírody. Žiaci 6.A a 6.B triedy sa zúčastnili exkurzie vo VURV v PN. Ich návšteva bola 

zameraná na ,,Fascináciu rastlín” -  pestovanie rastlín, liečivých bylín, ich využitím, 

skladovanie osív. 

Výstavy v rámci environmentálnej výchovy 

• Október – výstava zeleniny 

• November – výstava húb 

• December – výstava aranžovaných svietnikov 

• Apríl – Deň Zeme -  výstava projektov 

Exkurzie: Elekráreň v PN, VURV v PN, Aurélium v BA, SZŠ v PN, účasť na výstavách a 

podujatiach, ktoré organizovalo mesto PN v školskom roku 2018/2019 

 

Vypracovala: Mgr. Lýdia Madlová 
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Vyhodnotenie práce školského psychológa za školský rok 

2018/2019 

 

 Práca školského psychológa sa aj v školskom roku 2018/2019 zameriavala primárne na  

poskytovanie odborných poradensko-terapeutických konzultácií žiakom, rodičom, pedagógom 

a vedeniu školy so zameraním na zdravý osobnostný rozvoj a psychické zdravie žiakov 

využitím moderných foriem a metód identifikačno-diagnostickej, konzultačno-poradenskej, 

preventívnej a nápravno-korektívnej  práce. 

 

 V školskom roku 2018/2019 boli školským psychológom realizované hlavne tieto 

činnosti: 

- na základe požiadaviek rodičov, triednych učiteľov aj samotných žiakov bola 

realizovaná psychologická starostlivosť u žiakov, u ktorých sa objavili prejavy horšej adaptácie 

na požiadavky učebného procesu, sociálnej adaptácie na rovesnícku skupinu v triede a osobné 

problémy. Individuálne psychologické pohovory, resp. iná starostlivosť, boli realizované u 92 

žiakov (celkový počet konzultácií 148), počet pohovorov s rodičmi bol 105. 

- školský psychológ sa zúčastňoval na identifikácii žiakov so špeciálno-výchovnými 

potrebami a v prípade potreby žiadal v spolupráci s triednymi učiteľmi 

o diagnostiku/rediagnostiku žiaka v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie, za účelom posúdenia ŠVVP. 

- sledoval evidenciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú 

integrovaní v rámci bežných tried, dohliadal na vypracovanie individuálnych plánov výučby, 

konzultoval ťažkosti jednotlivých žiakov s rodičmi, učiteľmi a prekonzultoval prípadné 

problémy s odbornými pracovníkmi CPPPaP, SCŠPP, prípadne s pracovníkmi ÚPSVaR 

a iných inštitúcií – spolu bolo zrealizovaných 36 takýchto konzultácií s uvedenými inštitúciami. 

- na základe signálov od žiakov a triednych učiteľov realizoval skupinovú diagnostiku 

a následnú intervenciu pre skvalitňovanie a humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 

formou sociometrických techník, skupinových aktivít a aktivít v menších skupinkách 

zameraných na adekvátne a efektívne riešenia konfliktov, na rozvoj tolerancie a znášanlivosti, 

na prevenciu agresie a šikanovania, ako aj formou individuálnych intervencií a osobných 

konzultácií s učiteľmi a rodičmi. V školskom roku 2018/2019 bolo sociometrické sledovanie 

realizované v triedach: 8.A, 3.A, 4.A, 6.B.  Vzťahové problémy boli v tomto školskom roku 

riešené v triedach: 7.B, 5.C, 6.B, 4.A, spolu bolo urobených 25 skupinových pohovorov   za 

účelom zlepšenia vzťahov v triedach. Dotazník zameraný na šikanovanie bol administrovaný 

v 7.B triede, kde bol tento problém aj následne riešený. 

- aktívne sa zúčastňoval predbežného posudzovania školskej zrelosti pri zápise detí do 

prvého 

ročníka; 

      - pri riešení problematiky záškoláctva žiakov spolupracoval s pracovníkmi ÚPSVaR; 

      - spolupodieľal sa na procese profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov 

stojacich pred prvou smerovou voľbou; 

a) po spracovaní vyšetrení profesionálnej orientácie žiakov 9.ročníka bol s každým 

individuálne, v prípade záujmu aj v prítomnosti rodičov, realizovaný pohovor so 

zameraním na posúdenie súladu medzi výkonovými, osobnostnými predpokladmi 

a záujmami žiakov, ponúknutie viacerých alternatív, resp. rozšírenie záberu 

študijnej a profesionálnej orientácie. S týmto zameraním bolo realizovaných 37 

rozhovorov, väčšinou za účasti rodičov. 
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b) formou skupinového vyšetrenia diagnostikoval predpoklady u 45 žiakov 8. ročníka  

so zameraním na študijné a profesionálne poradenstvo, ktoré bolo už aj zrealizované 

u niektorých žiakov, odchádzajúcich na bilingválne gymnáziá. U ostatných bude 

realizované poradenstvo individuálnou formou  v budúcom školskom roku; 

      +- v spolupráci so školským koordinátorom prevencie administroval dotazník na 

anonymné zisťovanie fajčenia a požívania alkoholu u všetkých žiakov 8. ročníka. Na základe 

predbežných zistení možno konštatovať, že pravidelne fajčia z každej triedy asi 2 žiaci, 

príležitostnými konzumentami alkoholu je asi polovica žiakov, ku skúsenostiam s marihuanou 

sa priznali 2 opýtaní, pričom prvé skúsenosti s cigaretou i alkoholom  udali už vo veku menej 

ako 10 rokov. Približne 3 žiaci z triedy udávajú osobné skúsenosti s opilosťou už vo veku 13-

14 rokov. 

 

     - zúčastnil sa školení, pracovných porád, ako aj vzdelávaní osobnostného rozvoja 

týkajúcich sa oblasti školskej psychológie. 

 

 

V Piešťanoch 28.6. 2019 

Vypracovala: Mgr. Jana Kolláriková, školský psychológ 
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5. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

INOVOVANÝ RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN – šk.r. 

2018/2019 

vzdelávacia 
oblasť  

vyučovací predmet  

ročník primárne 
vzdelávanie 

 ročník nižšie stredné 
vzdelávanie 

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

Jazyk a 
komunikácia  

slovenský jazyk a literatúra  9  8 7 7 31 5  5 4 5 5 24 

ŠkVP 1 1 2 1 3   1   1 

anglický jazyk     3 3 6 3 3 3 3 3 15 

ŠkVP 1 2   3 1     2 

 Druhý cudzí jazyk - ŠkVP        2 2 2 6 

Matematika 
a práca s 
informáciami  

matematika  4 4 4 4 16 4  4 4 4 5 21 

ŠkVP      1 1 1 1 1 1 

informatika    1 1 2 1  1 1 1  4 

Človek a 
príroda  

prvouka 1  2   3       

prírodoveda    1 2 3  
 

 
    

fyzika        2 1 2 1 6 

chémia         2 2 1 5 

biológia       2  1 2 1 1 7 

ŠkVP       1     

Človek a 
spoločnosť   

vlastiveda    1 2 3       

dejepis       1  1 1 1 2 6 

ŠkVP       1     

geografia       2  1 1 1 1 6 

ŠkVP       1   1  

občianska náuka        1 1 1 1 4 

ŠkVP      1     2 

Človek a 
hodnoty  

etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo  

1  1 1 1 4 1  1 1 1 1 5 

Človek a  
svet práce  

pracovné vyučovanie    1 1 2       

technika        1  1 1 1 1 5 

Umenie a 
kultúra  

hudobná výchova  1  1 1 1 4 1  1 1 1  4 

výtvarná výchova  2  2 1 1 6 1  1 1 1 1 5 

Zdravie 
a 
pohyb  

telesná a športová výchova  2  2 2 2 8 2  2 2 2 2 10 

 základ  20 20 23 25 88 24  25 26 27 25 127 

  2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

 spolu  22  23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 

 

 

 



 48 

Poznámky: 

 

1.Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 

a rámcového plánu Š VP a nášho ŠkVP. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých 

ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný. 

  Vyučovacia hodina v tomto rozdelení učebného plánu má 45-minút.  
Školský rok trvá minimálne 33 týždňov. 

  2.Obedňajšie prestávky: 

po 4. vyuč. hodine  od 11:35 do 12:05 

po 5. vyuč. hodine od  12:30 do 13:00 

po 6. vyuč. hodine od  13:25 do 13:55 

 

3.Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy.  

Skupiny sa napĺňajú do počtu: 

 

 

17 žiakov – INF, cudzie jazyky, SEE, THD, CHE, FYZ 

20 žiakov – ETV, NBK   

25 žiakov- TSV  

 

Spojené triedy: 

ETV –  1. BC, 2.ABC, 3. BC, 4. ABC, 5.AC,  7.AB, 9.AB 

TSV – 5. AC dievčatá, 6.AB chlapci, 5.C chlapci + 6.B dievčatá, 9. AB  

NBK – 6. AB   

 

 

 

 

 

1.ABC ANJ/ANJ ETV/NBK    

2.ABC ANJ/ANJ ETV/NBK    

3.ABC ANJ/ANJ INF/INF ETV/NBK   

4.AB ANJ/ANJ INF/INF ETV/NBK   

4.C ANJ/IFV ETV/NBK    

5.A ANJ/ANJ INF/THD TSV/TSV   

5.B ANJ/ANJ INF/THD TSV/TSV ETV/NBK  

5.C ANJ/ANJ INF/THD TSV/TSV   

6.A ANJ/ANJ ETV/NBK THD/INF   

6.B ANJ/ANJ ETV/NBK THD/INF   

7.A ANJ/ANJ NEJ/THD NEJ/INF TSV/TSV  

7.B ANJ/ANJ NEJ/THD NEJ/INF TSV/TSV  

8.A ANJ/ANJ INF/THD ANJ/NEJ TSV/TSV ETV/NBK 

8.B ANJ/ANJ INF/THD ANJ/NEJ TSV/TSV ETV/NBK 
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4.Výchovná činnosť sa realizuje v Školskom klube , ktorého prevádzka je   zabezpečená 

v čase od 6:30 – 9:00 hod a popoludní od 11:00 – 17:00hod. 

 

5.Vo vyučovacom predmete Technika sa žiaci vzdelávajú v odbornej učebni - Školská 

dielňa a areál školy, Ekonomika domácnosti v kmeňových triedach a v špeciálnej učebni 

Kuchynka. 

Voliteľné (disponibilné) hodiny využije škola na:  

vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu a sú uvedené v rámcovom učebnom pláne. 

 

6. Škola z rámca voliteľných hodín ponúka žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí   jazyk 

jeden z jazykov: nemecký jazyk, ruský jazyk,  francúzsky jazyk a to najmenej 2 vyučovacie 

hodiny týždenne.  

 

7. Pri prestupe žiaka škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu 

spravidla v priebehu jedného školského roku.   

 

8.Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením 

špecifík podľa bodu 8. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  
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6. POČET ZAMESTNANCOV A KVALIFIKAČNÉ 

PREDPOKLADY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 
V školskom roku 2018/2019 pracovalo na škole spolu:   62 zamestnancov, z toho: 

- pedagogických zamestnancov:            45 

- nepedagogických zamestnancov:            7  

- zamestnanci školskej jedálne:            9 

- školská psychologička             1 

 

 

7. VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
Vzdelávania za kredity: 

 Aktualizačné vzdelávanie         0   

 Adaptačné vzdelávanie       2 

 Atestačné vzdelávanie       0 

 Funkčné inovačné  vzdelávanie                                   0  

 Funkčné vzdelávanie        1 

 Kvalifikačné vzdelávanie       0  

 

Vzdelávanie bez nároku na kredity absolvovali  3 vedúci pedagogickí zamestnanci a 7 

učiteľov anglického jazyka a 1 učiteľ prvého stupňa. 

 

 

7. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 

Kultúrno   -   spoločenské   aktivity, ktoré organizovala ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

v školskom roku  2018/ 2019: 

 

 Organizované pre žiakov školy:   

 

Porad

ie 

 

NÁZOV  AKCIE 

 

 

 

Organizátor 

 

 

Miesto konania 

 

Počet 

detí 

 

1. Noc s Andersenom ZŠ Mojmírova Pavilón B 265 

2. Lyžiarsky výcvik - Zuberec ZŠ Mojmírova Zuberec  

3. Valentínska pošta ZŠ Mojmírova Pavilóny A,B,C 544 

4. Návšteva zo Škótska – hodina 

ANJ 

ZŠ Mojmírova Jazyková učebňa 26 

5. Vianočné trhy ŠKD  Pavilón B 265 

6. Mikuláš deťom Žiacky parlament Pavilón B, C 265 

7. Lesníci v škole  Pavilón B 25 

8. Halloween ŠKD Pavilón B 265 
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9. Svetový deň zvierat - zbierka Žiacky parlament ZŠ Mojmírova 544 

10. Zber papiera ZŠ Mojmírova ZŠ Mojmírova 544 

11. Plavecký výcvik ZŠ Mojmírova Adeli centrum 75 

12. Korčuľovanie ZŠ Mojmírova Ľadová plocha pred OD 

Prior 

50 

13. Obdobie renesancie – 

historická skupina Bojník 

ZŠ Mojmírova Telocvičňa ZŠ 544 

14. Divadelné predstavenie v BA 

– Punk Rock 

ZŠ Mojmírova BA 34 

15. Zdravá výživa a jeseň v našej 

škole 

ZŠ Mojmírova ZŠ Mojmírova 544 

16. Ochrana človeka a prírody ZŠ Mojmírova Ihrisko a vonkajší areál 

školy 

278 

17. Poznávací zájazd Amsterdam - 

Londýn 

Učitelia ANJ Londýn 51 

18. Vianočné trhy vo Viedni Učitelia CJ Viedeň 50 

19. Škola v prírode ZŠ Mojmírova Terchová 57 

20. Wednesday Challenge Žiacky parlament ŽS Mojmírova 544 

21. Vianoce v ŠKD vychovávateľky Pavilón B 265 

22. Beseda so spisovateľom 

B.Jobusom 

ZŠ Mojmírova Pavilón B 265 

23. Beach party ŠKD Oddychová zóna 265 

 

Organizované školou pre verejnosť:  
 

Poradie 

 

NÁZOV  AKCIE 

 

 

 

Organizátor 

 

 

Miesto konania 

 

Počet 

detí 

 

 

1. 50. výročie školy ZŠ  Kino Fontána 544 

 Výstava – Projekty 

z geografie, biológie, techniky, 

ZŠ Mojmírova chodba ZŠ Mojmírova 278 

2. Octago- zdravý pohyb ZŠ Mojmírova ZŠ Mojmírova 544 

3. Vitajte, predškoláci ZŠ Mojmírova Pavilón B 60 
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Kultúrno   -   spoločenské   aktivity organizované inými organizáciami  

 

 

Poradie 

 

NÁZOV  AKCIE 

 

 

 

Organizátor 

 

 

Miesto konania 

 

Počet 

detí 

 

 

1. Bold Rabit, The Heroes –

predstavenie v ANJ 

MsKS Kino Fontána 129 

2. Prednáška: Holokaust MsKS Kino Fontána 34 

3. Beseda s paraolympionikmi MsKS Kino Fontána 34 

4.  Trestnoprávna zodpovednosť Mestská polícia ZŠ Mojmírova 34 

 Domáce násilie Mestská polícia ZŠ Mojmírova 27 

5.  Tabakizmus Mestská polícia ZŠ Mojmírova 73 

6.  Nelegálne drogy Mestská polícia ZŠ Mojmírova 54 

7. Gamblerstvo Mestská polícia ZŠ Mojmírova 34 

8. Alkoholizmus Mestská polícia ZŠ Mojmírova 53 

9. Filmové predstavenie – Psie 

veličenstvo 

MsKS Dom umenia 245 

10. Fascinácia rastlinami Výskumný ústav 

rastlinnej výroby 

Výskumný ústav rastlinnej 

výroby 

53 

11. Luskáčik - balet ZUŠ Piešťany Dom umenia Piešťany 320 

12. Prezentácia SOŠ dopravnej TT  ZŠ Mojmírova 34 

13.  Spoznávaj vedu Levice Telocvičňa ZŠ 85 

14. Deň narcisov - zbierka Liga proti rakovine ZŠ Mojmírova 544 

15. Biela pastelka - zbierka Únia nevidiacich a 

slabozrakých 

ZŠ Mojmírova 544 

16. Ekotopfilm Elektrárňa 

Piešťany 

Elektrárňa Piešťany 136 

17. Návštevy Mestskej knižnice v 

Piešťanoch 

ZŠ Mojmírova MsK Piešťany 545 

18. Netradičné otvorenie školského 

roka 

Mesto Piešťany Dom umenia 198 
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PROJEKTY  v šk. r. 2018/2019 –  ZŠ Mojmírova 98, Piešťany 

PROJEKTY     S   PODPOROU     MESTA    PIEŠŤANY 

 
 

Por

č. 

NÁZOV  

VYPRACOVANÉH

O PROJEKTU-

ŽIADOSTI 

 

Cieľ projektu Meno 

pedagóga-

garanta 

projektu 

Reali

zá-

cia 

proj

ektu 

Áno 

/ Nie 

* 

Skutočne 

získaný  

finančný 

príspevok 

v €  

 

Poč. zapoje-

ných 

detí 

 

Poznám-

ky     

RŠ 

 

 

1. (dotácie  mesta 

Piešťany v zmysle 

VZN  ) 

      

PROJEKTY     CELOSLOVENSKÉ 
1. Unicef – Škola 

priateľská k deťom 
Priebežné 
plnenie aktivít 
zadávaných 
organizáciou 
Unicef, 
ktorých 
realizácia je 
uverejňovaná 
na webovej 
stránke školy. 

Mgr. Iveta 
Hrubošová 

Áno  115  

2. Sloboda zvierat  Priebežná 
spolupráca 
s neziskovou 
organizáciou 
formou šírenia 
propagačných 
materiálov 
a realizovaním 
dobrovoľných 
zbierok. 

Mgr. Lenka 
Kaffelová 

Áno  544  

3. Deň narcisov Finančná 
zbierka 

Vedenie 
školy 

áno  544  

4. Biela pastelka Finančná 
zbierka 

Vedenie 
školy 

áno  544  

5. Dobrý anjel Finančná 
zbierka 

SKD áno  266  

 PROJEKTY     MEDZINÁRODNÉ 
1.        

2.        

3.        

               PROJEKTY     INÉ  
1. Rozvíjanie 

profesijných 
kompetencií 
učiteľov MŠ,ZŠ 
a SŠ v kontexte 

 Mgr. R. 
Kollár 

Áno    
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zvyšovania 
úspešnosti reformy 
systému 
základného 
vzdelávania ŠPÚ 

2. Národný projekt 
VÚDP a P. 
Komplexný 
poradenský systém 
prevencie 
a ovplyvňovania 
sociálno-
patologických javov 
v školskom 
prostredí 

 Mgr. Jana 
Kolláriková 
Mgr. J. 
Petríková 

Áno   
544 

 

3. 5 - ka rada číta  Mgr. P 
Žačok 

Áno  Knižné 
dary od 
Slovart a 
Skypers 

544  

4. Otvorená škola -
Infovek 

 Mgr. P 
Žačok  

Áno  544  

5. Škola podporujúca 
zdravie 
Zdravý životný štýl 

 Mgr. L. 
Kaffelová  

Áno  544  

6. Ovocie do škôl- 
Poľnohospodárska 
agentúra 
Zdravá výživa 
a pitný režim 

 Mgr. R. 
Kollár  

Áno  544  

7. Budovanie 
technického 
vybavenia 
odborných učební 
v ZŠ Mojmírova, PN 

 Mgr. R. 
Kollár 

Áno    

8. Rozhýb svoju školu Podporiť deti 
a mládež 
v športových 
aktivitách 
a rozvíjať 
myšlienku, že 
pohyb je 
rovnako 
dôležitý ako 
spánok. 

Mgr. Peter 
Žačok 

áno   
544 

 

9.  Hodina kódu  Mgr. Peter 
Žačok 

áno  400  

10.  Zdravý chrbátik  Vyučujúce 
prvého 
stupňa 

áno  265  
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10. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

 

 10. 1 Inšpekčná činnosť  
 V školskom roku 2018/2019  nebola v našej škole vykonaná inšpekcia. 

 

 

10. 2  Finančná kontrola  
 
V školskom roku 2018/2019 sa na škole v dňoch 12.06.-02.07.2018 uskutočnila finančná 

kontrola pod vedením hlavného kontrolóra Mesta Piešťany Ing. Martina Svorada a  

Ing. Ondreja Horňáka zameraná na hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami a majetkom mesta.     

 

 

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, 

- 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, prírodo-vedné predmety 

 

Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie – primárne vzdelávanie a ŠKD 

 

Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie a  II. stupeň - spoločensko-vedné predmety, 

jazyky 

 

 

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

účasť na zasadnutiach MZ a PK, vstupné a výstupné 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 Celoslovenské 

testovanie 9 z matematiky a  zo slovenského jazyka, testovanie pre žiakov 9. ročníkov 

KOMPARO z matematiky a  zo slovenského jazyka, Testovanie 5 pre žiakov 5. ročníkov.  

 

10.4. Výsledky testovania  v šk .r. 2018/2019 

 

Výsledky  - Testovanie 5 - 2019                                    
 

ZŠ Mojmírova 98, Piešťany 

Základné údaje MAT SJL 

Počet testovaných žiakov                                                         70 70 

Maximálny počet bodov                                                          30 30 

Priemerný počet bodov školy                                                 19,1 18,7 

Priemerný počet bodov v rámci SR                                       17,8 17,5 

Priemerná úspešnosť školy (v %)                                           63,8 62,2 

Priemerná úspešnosť v SR- národný priemer (v %)            59,3 58,4 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru (v %)                                                      

4,5 3,8 

 

Výsledky  - Testovanie 9 - 2019                                    
 

ZŠ Mojmírova 98, Piešťany 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu 37 37 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 19,9 17,8 

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,9 18,7 

Priemerná úspešnosť školy (v %)                                           66,5 59,4 

Priemerná úspešnosť v SR- národný priemer (v %)            63,1 62,3 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru (v %)                                                      

3,4 -2,9 
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11. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI 

prenesené kompetencie                                      originálne kompetencie                          PK + OK 

      

mzdy a poistné 744 450 € 
mzdy a 

poistné 

240 596 

€ 
mzdy a poistné 985 046 € 

 PN 1 500 € réžia 35 328 € PN 1 500 € 

vzdelávacie poukazy 14 848 € 
poplatok za 

ŠKD 
20 800 € vzdelávacie poukazy 14 848 € 

asistent učiteľa 7 392 € 
dobropis, 

vratka ZP 
4 011 € asistent učiteľa 7 392 € 

prevádzka 136 434 € odchodné 1 599 € prevádzka 136 434 € 

hmotná núdza 1 034 €   hmotná núdza 1 034 € 

dopravné žiakom 6 533 €   dopravné žiakom 6 533 € 

príspevok na učebnice 

- prvouky, Aj 
2 362 €   

príspevok na učebnice 

- 

prvouky 

2 362 € 

príspevok na LVK, 

ŠvP 
12 250 €   

príspevok na LVK, 

ŠvP 
12 250 € 

príspevok pre žiakov 

zo SZP 
750 €   

príspevok pre žiakov 

zo SZP 
750 € 

odchodné 7 060 €   odchodné 7 060 € 

vlastné príjmy 14 380 € 

  vlastné príjmy + 

dobropis + réžia + 

poplatok za ŠKD  

72 107 € 

rekonštrukcia 

telocvične 
89 945 € 

  rekonštrukcia 

telocvične 
89 945 € 

sponzorský dar - 

ovocie pre žiakov 
362 € 

  sponzorský dar - 

ovocie pre žiakov 
362 € 

sponzorský dar - 

Nadácia Pontis - 

učebné pomôcky 

2 631 € 

  sponzorský dar - 

Nadácia Pontis - 

učebné pomôcky 

2 631 € 

2 % dane ZRŠ 5 360 €   2 % dane ZRŠ 5 360 € 
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12. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 
 

 

Počas školského roka sa z prevádzkových nákladov zakúpil nasledovný materiál : notebooky  5 ks, PC 1 ks, 

dataprojektor - 1 ks + projekčné plátno 1 ks,  

školské tabule - 5 ks, tlačiareň - 1 ks, kopírovací stroj - 1 ks, police pod počítače, skrine so zámkom - 3 ks, skrine na 

mieru - 2 ks do kuchynky a telocvične, 

kartotéka, dvojkreslo, skrinky - 7 ks, kancelárske kreslá - 2 ks, chladnička do kuchynky, kávovar, rýchlovarné kanvice, 

učebné pomôcky - kostra človeka, torzo človeka   

s hlavou, laserový zdroj svetla, súprava magnetov, knihy do školskej knižnice, koberec do ŠKD, reproskrinky - 12 

ks, vysávač záhradný. 
 

Materiál do ŠJ - čistič tlakový, rôzne kuchynské potreby, škrabka na zemiaky, lapač šupiek.    

Zakúpili sme aSc Agendu Komplet ZŠ 2020.        

        

Opravy, údržba a služby z prevádzkových nákladov :      

- kamerový systém        

- vymaľovanie tried, chodieb v budove A       

- oprava osvetlenia ihriska        

- oplotenie areálu ZŠ        

- uloženie zámkovej dlažby na parkovisko ZŠ       

- vybudovanie úložiska na smetné kontajnery       

- oprava chodníka a výstupnej plochy pri školskej jedálni      

- oprava obruby workoutového ihriska       

- oprava TÚV v telocvični        

- oprava športového náradia        

- výmena dverí v ZŠ        

- oprava konvektomatu v školskej kuchyni       

- úprava plochy pod škrabku na zemiaky, montáž škrabky     

- výmena rolety v školskej kuchyni       

- kontrola a oprava hasiacich prístrojov       

- kontrola plynového zariadenia       

- odborná prehliadka elektrických spotrebičov       

- výmena PVC v kuchynke, v kancelárii psychologičky       

- záhradnícke práce, výsadba stromov, kríkov v areáli ZŠ      

        

Bola zrealizovaná rekonštrukcia telocvične, na ktorú bola poskytnutá dotácia MŠVVaŠ SR a MÚ.    

        

Z financií Rodičovského združenia sme zakúpili : balík služieb Premium, softvér Alfa plus, školské tabule - 7 ks, 

kuchynskú linka do kuchynky, chladničku, 

rôzne učebné pomôcky - mapy, knihy, učebnice cudzích jazykov, mikroskopy, mikropreparáty na biológiu, zoológiu, 

konuspix s digitálnou kamerou,    

lopty, florbalové loptičky, glóbusy, rádiomagnetofóny, prenosný reproduktor,      

Z financií Rodičovského združenia bol uhradený aj prenájom priestorov v kine Fontána, kde bol slávnostný program 

k 50. výročiu vzniku ZŠ.   

Taktiež bolo uhradené pohostenie, kvety a upomienkové darčeky pre pozvaných hostí.     
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13. KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ 

ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE  JEHO PLNENIA 
 

- pokračovali sme v systéme vyučovania cudzích jazykov už od 1.ročníka,   

  

- žiakom 9. ročníka sme umožnili predprípravu na monitorovanie z MAT a SJL 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, mediálny, rybársky, atď., 

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

– protidrogová prevencia, 

- školská psychologička pracovala s deťmi vyžadujúcimi si jej starostlivosť, spolupracovala 

s rodičmi aj s pedagógmi školy, 

- v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov sme pokračovali v úspešnom projekte ,, 

Päťka rada číta“, 

- v oblasti environmentálnej výchovy sme sa zapojili do akcií poriadaných pri príležitosti 

Dňa Zeme : Strom života, Ekotopfilm, Jarné čistenie mesta, zber papiera, Prenášanie žiab 

na Striebornici a iné.  
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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 5 a Testovanie 9 – lepšie výsledky zo SJL a MAT ako je 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: 

 V škole chýba kvalifikovaný učiteľ hudobnej výchovy a technických prác. 

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

opadaného lístia (množstvo stromov a kríkov), sneh v zimnom období a pod. 

 Areál je neoplotený – vnikanie cudzích elementov. 

 Zastaraný školský nábytok, škola nemá špeciálnu učebňu fyziky a chémie. 

 

 

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 1  deň, 

b) neprítomnosť viac ako 2 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 činnosť 2018/2019 

ZŠ Mojmírova 98, Piešťany 

 
Por. č.  Názov krúžku Priezvisko pedagóga, 

 ktorý vedie krúžok 

Počet žiakov 

 

 

1. Stolný tenis Mgr. Uherčík 34 

2. Pomocník – fyzika, chémia Mgr. Matulíková 30 

3. Športové hry – II. stupeň Mgr. Klčová 46 

4. 
Cvičenia z matematiky  

9. roč. 
PeadDr. Pavelková 19 

5. 
Matematika 

8. roč. 
Mgr. Berlanská 37 

6. 
Cvičenia zo SJL 

9. roč. 
Mgr. Hrubošová 12 

7. Školský časopis Mgr. Žačok 37 

8. 
Gymnastika 1.-4. roč.  

len talentované deti 
Mgr. Kaffelová 44 

9. Kreslím, tvorím, maľujem 4. roč. Mgr. Ondrejková 27 

10. Spevácky – folklórny súbor Mgr. Bartošová 21 

11. 
Tanečný  - súbor  

 2.-4.roč. 
Mgr. Lendvayová 25 

12. Ľudové tance 1. ročník Mgr. Drahovská 20 

13. Tvorivá dielňa 2.roč. Mgr. Hinerová 21 

14. Šikovný prváčik Mgr. Baďurová 19 

15. Športový Mgr. Slezáková 41 

16. Hádzaná 2. a 3.roč. Ing. J. Derďák 18 

17. Rybársky J. Heler 15 

 

 

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, Detvianska 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

CvČ 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, Kvas 

Športové kluby 

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

siene, Balneologická múzeum,... 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2018/2019 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa  28.08.2019 

 

 

 

 

 

Piešťany 20.9.2019            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 2018/2019 na svojom 

zasadnutí dňa 28.8.2019 a odporúča ju na schválenie. 

 

           Mgr. Andrea Baďurová 

           


