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1   Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou 

Adresa: Bananská 46,   921 01  Banka 

Telefón:   0905992379 

033/77 226 20 

Fax: - 

E-mail: zsbanka@gmail.com 

Web stránka: zssmsbanka.edupage.sk 

Zriaďovateľ: Obec Banka 

Riaditeľ školy: Mgr. Karin Kusovská 

Zástupca RŠ pre ZŠ: PaedDr. Dagmar Petláková 

Zástupca RŠ pre MŠ: Monika Motyčková 

Vyučovací jazyk: slovenský   

 

Rada školy  

 

Predseda Mgr. Viera Škarková 

Členovia Mgr. Zuzana Barančíková, Marek Polák, MUDr. Alena Čárska,  

Viera Kováčová, Ing. Mária Kuklišová, Dušan Marek, Mgr.  

Lucia Chalásová, Katarína Margetínová, , Andrea Vetríková  

 

Metodické orgány školy 

 

I. stupeň  

MZ a ŠKD     

 

Vedúca Mgr. Erika Valková 

Členky Mgr. Viera Škarková,  PaedDr. Dagmar  Petláková, Mgr. Zuzana  

Barančíková, Bc. Jana Ščípová, Gabriela Bednáriková, Mgr. Dagmar Lúčna, 

Mgr. Jana Jurčagová, Mgr. Martina Seitlerová, Mgr. Dolinský, Zuzana 

Mihalovičová 
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II. stupeň 

PK SvP  

 

Vedúca Mgr. Bibiana Kuliková 

Členky Mgr. Karin Kusovská, Mgr. Renáta Zenníková, Mgr. Zuzana Barančíková, 

Mgr. Katarína Šprláková, Mgr. Kristína Jantová, Mgr. Dagmar Lúčna 

 

PK PvP 

 

Vedúca RNDr. Katarína Šišanová 

Členky Mgr. Kristína Jantová, Mgr. Dagmar Lúčna, Mgr. Renáta Zenníková, Mgr. 

Bibiana Kuliková, PaedDr. Vladimír Bočkay, Mgr. Mária Bartovicová, Mgr. 

Mária Siebertová, Mgr. Zuzana Barančíková 

 

Žiacky parlament 

 

Tvoria zástupcovia každej triedy. 

Žiacky ombudsman: Alex Jánoška, žiak IX. triedy, v školskom roku 2016/2017 neriešil 

žiadne sťažnosti žiakov, ani sa na neho neobrátili so žiadosťou o riešenie nejakého problému. 
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Učebné plány  

 

I. stupeň 

 

3. a  4.  ročník: podľa Štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa základnej školy 

v Slovenskej republike  ISCED 1 -  primárne vzdelávanie a podľa Školského vzdelávacieho 

programu pre 3. a 4. ročník. 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Vyučovací 

predmet 

 

3.roč. 

 

4.roč. 

 

Spolu 

Z D Z D 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk 6 2 6 1 15 

Anglický jazyk 3  3 1 7 

Príroda  

a spoločnosť 

Prírodoveda 1  1  2 

Vlastiveda 1  1 1 3 

Človek a hodnoty Náboženská výchova / 

Etická výchova 

1  1  2 

Matematika a práca  

s informáciami 

Matematika 3 2 3 2 10 

Informatická 

výchova 

1  1  2 

Človek a svet práce Pracovné 

vyučovanie 

  1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1  3 

Hudobná výchova 1  1  2 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2  2  4 

Povinné hodiny  20  21  41 

Voliteľné hodiny   5  5 10 

Hodiny spolu  25 26 51 

 

 

 

1. a 2.ročník: podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa základnej 

školy v Slovenskej republike  ISCED 1 -  primárne vzdelávanie a podľa inovovaného 

Školského vzdelávacieho programu pre 1. a 2.ročník. 



5 

 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Vyučovací 

predmet 

 

1.roč. 

 

2. roč. 

 

Spolu 

Z D Z D 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk 9  8 0 17 

Anglický jazyk  1  2 3 

Človek a príroda Prvouka 1  2  3 

Človek a hodnoty Náboženská výchova / 

Etická výchova 
1  1  2 

Matematika a práca  

s informáciami 

 

Matematika 

 

4 

 

1 

 

4 

 

1 

 

10 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2  2  4 

Hudobná výchova 1  1  2 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2  4 

Povinné hodiny  20  20  40 

Voliteľné hodiny   2  3 5 

Hodiny spolu  22 23 45 
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II. stupeň 

 

7. až 9. ročník:   podľa Štátneho vzdelávacieho programu 2. stupňa základnej školy 

ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie a podľa Školského vzdelávacieho programu pre 

7.  až 9. ročník. 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Vyučovací 

predmet 

 

7.roč. 

 

8.roč. 

 

9.roč. 
 

Spolu            
Z D Z D Z D 

Jazyk 

 a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 4 1 5  5  15 

Anglický jazyk 3 2 3 2 3 2 15 

Nemecký jazyk 1  1  1  3 

  

Človek a 

príroda   

Fyzika 1  2  1 1 5 

Chémia 0,5  1 1 2  4,5 

Biológia 1,5  1 1 1  4,5 

 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1  1  2  4 

Geografia 1 1 1 1 1  5 

Občianska náuka 1  0,5  0,5 0,5 2,5 

Človek a 

hodnoty 

Náboženská výchova 

/Etická výchova 
1  0,5  0,5  2 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 3,5 1,5 4 1 4 1 15 

Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Človek a svet 

práce 

Svet práce 0,5  0,5    1 

Technika 0,5  0,5    1 

 

 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova 

1  0    1 

Hudobná 

výchova 

1      1 

Výchova umením   0,5  0,5 0,5 1,5 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná výchova 2  2  2  6 

Povinné 

hodiny 

 24  24  24  72 

Voliteľné 

hodiny 

  6  6  6 18 

Hodiny spolu  30 30,5 29,5 90 

 

V  7. – 9. ročníku  e-learningové vyučovanie z predmetov SJL, ANJ, MAT, GEO, BIO. 

V 7. – 9. ročníku tabletové vyučovanie z predmetov SJL, ANJ, NEJ, DEJ, BIO, OBN, VYV, 

HUV. 
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V predmete geografia sme 0,5 hodinovú dotáciu presunuli z 9. ročníka do 8. ročníka na 

základe požiadavky vyučujúcej z dôvodu väčšieho rozsahu učiva v 8. ročníku. 

 

5. a 6.ročník:   podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu 2. stupňa základnej 

školy ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie a podľa inovovaného Školského 

vzdelávacieho programu pre 5. a 6.  ročník. 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Vyučovací 

predmet 

 

5.roč. 
 

6. roč.     

 

Spolu            

Z D Z D 

Jazyk 

a komunikácia 

Slovenský jazyk 
5  

 

5 

 10 

 

Anglický jazyk   3 2 

 

3 

 

2 

 

10 

 

  

Človek a 

príroda   

 

Biológia 
2  

1  3 

 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1  1  2 

Geografia 2  2  4 

Občianska náuka   1  1 

Človek a 

hodnoty 

Náboženská výchova 

/Etická výchova 
  1 

 

1  2 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 4 1 10 

Informatika 
1  

 

1 

  

2 

Človek a svet 

práce 

 

Technika 1  

 

1 

  

2 

 

 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova 
1  

 

1 

  

2 

Hudobná 

výchova 
1  

 

1 

 2 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná 

a športová 

výchova 

2  

 

2 

  

4 

Povinné 

hodiny 

 
24  

 

25 

  

49 

Voliteľné 

hodiny 

 
 3 

  

4 

 

7 

Hodiny spolu  27 29 56 
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2   Počet tried/žiakov (stav k 31.8.2017) 

 

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

 

Počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 

Počet žiakov 22 12 12 12 13 14 16 10 13 124 

 

z toho žiaci s IVVP 1 3 0 0 1 2 2 3 2 14 

 

z toho žiaci v ŠKD 18 8 8 7 1 0 0 0 0 42 

 

z toho odchádzajúci žiaci 

(stredná a iná škola)  

0 0 0 0 3 0 0 2 13 18 

 

ŠKD  

 

1. oddelenie: Bc. Jana Ščípová, počet žiakov - 20  

2. oddelenie: Gabriela Bednáriková (do 18.4.2017),  

                     Zuzana Mihalovičová počet žiakov - 22 

Celkový počet žiakov v ŠKD: 42 

 

MŠ  

 

1. oddelenie (mladšie deti): Monika Motyčková, Andrea Vetríková počet detí - 18     

2. oddelenie (staršie deti): Janka Gabrišová, Tatiana Sláviková, počet detí – 18 

Celkový počet detí v MŠ: 36     

Od 3.4. zastupuje Mgr. Chotváčová dlhodobú PN za Vetríkovú   
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2.1 Zápis do 1. ročníka 

 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (pre šk. rok 2017/2018):  22, z toho 9 dievčatá.  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou 1, z toho dievčat 0. 

 

2.2 Prijatie žiakov na stredné školy z 9. ročníka 

 

 

Druh školy Gymnázium SOŠ SOU OU Iné Spolu 

Prijatí žiaci 2 11 0 0 - 13 

% úspešnosť 100% 100% - - - 100% 

 

Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy  podľa vlastného výberu. Ani jeden žiak sa nemusel 

zúčastniť druhého kola prijímacieho konania.  

 

Testovanie 9 – slovenský jazyk 5.4.2017 

 

Vyučujúca Mgr. Bibiana Kuliková 

 

Úspešnosť našich žiakov 

 

50,8% 

Celoslovenský priemer 61,2% 

 

 

 

Testovanie 9 – matematika 

 

5.4.2017 

 

Vyučujúca 

 

RNDr. Katarína Šišanová 

Úspešnosť našich žiakov 

 

59,6% 

Celoslovenský priemer 

 

56,4% 
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Výsledky sú primerané schopnostiam žiakov a ich  vyučovacím výsledkom. Za zodpovednú 

prípravu  patrí  obom vyučujúcim vďaka. 

 

Výchovná poradkyňa  Mgr. J. Jurčagová  so žiakmi 9. ročníka  úzko spolupracovala 

s CPPPaP Piešťany a SCŠPP Banka, s rodičmi i žiakmi pri príprave na budúce povolanie 

a zodpovedný výber strednej školy, čo sa odrazilo na úspešnom prechode žiakov 9. ročníka 

do stredných škôl. 

 

3   Hodnotenie a klasifikácia žiakov (2. polrok 2016/2017) 

 

Ročník 1.     2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. spolu % 

Počet žiakov 22 12 12 12 13 14 16 10 13 124 100 

Z toho  

prospeli 

20 12 12 12 13 14 16 10 13 122 98 

Z toho  

neprospeli 

- - - - - - - - - - 0 

Z toho  

neklasifikovaní 

2 - - - - - - - - - 2 

Z toho  

slovné hodnotenie  

- - - - - - - -- - - 0 

 

Výchovno–vzdelávacie výsledky  v II. polroku  na  I. stupni boli štandardne veľmi dobré, na 

II. stupni signalizovali mierne zhoršenie.  

 

Na I. stupni prospelo 56 žiakov 1. – 4. ročníka, čo je 100 % úspešnosť. V prvom ročníku 20 

žiakov veľmi dobre zvládlo prechod z predprimárneho do primárneho vzdelávania. Žiačkam 

1. ročníka bola umožnená komisionálna skúška zo všetkých predmetov dňa 31.8.2017 

(štúdium v zahraničí).    

Priemerne namerané vzdelávacie výsledky zo SJL a MAT v triedach I. stupňa sú nad 

úrovňou štandardov, v 4. ročníku sú výsledky:  SJL 86,2 % ,  MAT  77,0 %.  

Na II. stupni  prospelo 66  žiakov, čo je 100%.  
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Žiaci 5. ročníka zvládli prechod na II. stupeň   bez  problémov, ich výchovno-vzdelávacie 

výsledky sú na II. stupni  primerané. 

V plánoch metodických orgánov treba i naďalej uvádzať opatrenia na zvýšenie úrovne 

dosiahnutých výsledkov.          

 

Správanie žiakov I. a II. stupňa bolo v norme školského poriadku bez znížených známok. 

Pochvalné uznanie riaditeľkou školy za športovú reprezentáciu našej školy. 

Diplom riaditeľky školy za svedomitú prípravu na vyučovanie a výborné správanie 

v školskom roku 2016/2017 dostali 5 žiaci I. stupňa a 5 žiakov II. stupňa. Diplom riaditeľky 

školy za reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy v školskom roku 2016/2017 

dostali 3 žiaci I. stupňa a 3 žiaci II. stupňa.    

 

Dlhodobou úlohou  triednych  učiteľov  II. stupňa zostáva byť koordinátormi všetkých 

činností v triede, dodržiavať jednotnosť v  pôsobení na žiakov, najmä sledovať všetky 

negatívne prejavy vzájomného správania žiakov, a tak predchádzať negatívnym javom 

v správaní žiakov. Každý vyučujúci je povinný pritom neustále dbať na odbornú 

i pedagogickú profesionalitu a pedagogický rast.  

 

V rámci prevencie pred šikanovaním a inými formami násilia si všetci žiaci so svojimi 

triednymi učiteľkami na začiatku školského roku prečítali a podpísali Chartu proti 

šikanovaniu. Možno konštatovať, že opatrenia školy v predchádzajúcich školských rokoch 

boli úspešné a viedli k tomu, že ani  v školskom roku 2016/2017 sa nevyskytli formy násilia 

alebo šikanovania. Počas roka sme boli zapojení do projektu Škola priateľská k deťom, 

požadované úlohy sme splnili a na základe toho sme získali certifikát - UNICEF. 

 

Dochádzka žiakov bola rozdielna. Na I. stupni bolo vymeškaných ospravedlnených 3640 

hodín čo je v priemere na žiaka 62,75 hodín.   

Na II. stupni bolo  vymeškaných  ospravedlnených 5156  hodín čo je v priemere na žiaka 

79,32.  
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4   Zamestnanci školy 

Celkový počet zamestnancov  k 31.08.2017:    27 

z toho pedagogickí zamestnanci: MŠ      4 

 1. stupeň ZŠ            6 

  2. stupeň ZŠ      7 

  ŠKD      2  

  SPOLU:     19 

z toho nepedagogickí zamestnanci: Administratívni       1 

  ved.ŠJ/kuch. MŠ     1/1 

  prevádzkoví       5 

  SPOLU:       8 

 

V priebehu školského roka sa obsadenie pedagogických zamestnancov MŠ menilo z dôvodu 

dlhodobej PN A. Vetríková, ktorú zastupovala K. Kotváčová.    

V priebehu školského roka sa obsadenie pedagogických zamestnancov ZŠ menilo z dôvodu 

dlhodobej PN K. Jantovej, ktorú zastupovali PaedDr. V. Bočkay, Mgr. M. Siebertová.    

V priebehu školského roka sa obsadenie pedagogických zamestnancov ZŠ menilo z dôvodu 

dlhodobej PN G. Bednárikovej, ktorú zastupovala Z. Mihalovičová.    

Ako externý zamestnanec pracoval vyučujúci náboženskej výchovy AV Mgr. Dolinský.  

 

4.1 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov    

 

 Kvalifikovaných Nekvalifikovaných Plnenie kvalifikačného 

predpokladu 

Počet pedagógov v 

MŠ 

4 0 

 

0 

Počet pedagógov I. 

stupeň 

6 0 

 

0 

Počet pedagógov II. 

stupeň 

7 0 

 

0 

Počet  17 0 

 

0 
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4.2  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

 

Počet pedagógov z 1. stupňa, ktorí majú 1. atestáciu alebo jej náhradu 2 

 

Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 1. atestáciu alebo jej náhradu 1 

Počet pedagógov z 1. stupňa, ktorí majú 2. atestáciu alebo jej náhradu 1 

 

Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 2. atestáciu alebo jej náhradu 1 

 

 

Vyučujúci   si  neustále  dopĺňajú   a   rozširujú  vedomosti    potrebné  k   odbornému   rastu.  

 

Aktualizačné vzdelávanie: 

- Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa: PaedDr. Dagmar Petláková 

- Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa: Mgr. Valková. Mgr. Kusovská 

 

Inovačné vzdelávanie: 

- ANJ pre učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania: Mgr. Jurčagová 

- Nové trendy v tvorbe did. Testov a úloh: Mgr. Jurčagová 

- Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdel. Procese na ZŠ získaných 

zahraničnou praxou: Mgr. Valková, PaedDr. Dagmar Petláková 

- Etická výchova pre nižšie strední vzdelávanie: Mgr. Kusovská 

 

Školenia, semináre:  

- NÚCEM učiteľské testovanie: Mgr. Barančíková 

- Metodický seminár z ANJ Oxford: Mgr. Barančíková, Mgr. Jurčagová, Mgr. Seitlerová 

- Ensara kurz prvej pomoci: Vetríková, Mgr. Šprláková 

 

Funkčné vzdelávanie 

Motyčková Monika 

 

Prvá atestácia 

Andrea Vetríková 
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I nepedagogickí zamestnanci si  neustále zvyšujú a udržiavajú svoju odbornosť.  

 

Odbornosť vyučovania  v MŠ bola 100%, na I. stupni bola 100%, na II. stupni 85,4%.  Na 

II. stupni neodborne vyučované boli predmety SVP, TECH, OBN, VYV, VYU, ETV.     

 

5   Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

Šaliansky Maťko 

Strelecká súťaž 

Matematická olympiáda 

Dejepisná olympiáda 

Biblická olympiáda 

Olympiáda z anglického jazyka 

Think English 

Geografická olympiáda 

Pytagoriáda 

Spell and tell 

Holého pamätník 

Jazykový kvet 

Olympiáda zo slovenského jazyka 

Môj slovník z reality 

Na bicykli bezpečne 

Moderný tanec 

Florbalový turnaj 

Syslíková olympiáda 

 

Výchovno–vzdelávacia činnosť školy vychádzala z POP, z plánu práce školy i metodických 

orgánov v spolupráci s rodičmi i žiakmi,  podľa odborných a materiálnych možností školy 

a podľa pokynov nadriadených orgánov.  

 

Jednotlivé správy metodických orgánov svedčia o činorodej a rozmanitej práci, zameranej na 

individuálny rozvoj schopností žiakov a bezproblémový prechod cez jednotlivé stupne 

školskej dochádzky. 
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5.1 Správy metodických orgánov 

 

Vyhodnocovacia  správa  MZ  1.- 4. ročníka za   šk. r. 2016/2017 

 vypracovala Mgr. Erika Valková 

 

V  šk. roku 2016/2017 pracovalo MZ v  zložení: 

vedúca MZ:  Mgr. Erika           Valková,               triedna učiteľka v 3. triede 

                                                                               vyučuje  VLA v 4.tr., RUJ v 7.tr., HUV v 6.      

                                                                               a 7. tr. 

členovia      : Mgr. Martina       Seitlerová            triedna učiteľka v 1. A triede 

                                                                               vyučuje ANH  v 1. ročníku,  

                      Mgr. Viera           Škarková             triedna učiteľka v 1. B triede 

                                                                               vyučuje PDA v 4. tr., VYV v  6. tr. 

                      Mgr. Jana             Jurčagová           triedna učiteľka v 2.A triede 

                                                                              vyučuje TEV v 4. A tr. 

                      Mgr. Zuzana        Barančíková       triedna učiteľka v 4. A triede 

                                                                              Vyučuje ANH v 2. ročníku, 

                                                                              vyučuje ANJ v   3., 4. ročníku, 

                                                                              INV v 3. a 4. ročníku, VYV, PVC, HUV v 4.  

                                                                              ročníku, ETV v 1.- 4. roč. a 6.- 9. roč., VYV,                                 

                                                                              HUV, THD v 5. roč.,  

                                                                              OBN/VUM, SEE v 8. ročníku, OBN v 9.  

                                                                              ročníku 

                      PaedDr. Dagmar  Petláková           zástupkyňa RŠ, vyučuje SJL, MAT v 4. A tr. 

                      Mgr. Dagmar       Lúčna                 vyučuje NAV v 1. – 4. tr.                       

 

Zasadnutie MZ sa konalo  v šk. roku 4-krát. Náplň jednotlivých zasadnutí je v pláne MZ. 

Z každého zasadnutia je napísaná zápisnica.  

Na I. stupni v  3. a 4. ročníku sa  vyučovalo podľa Nového školského zákona o výchove 

a vzdelávaní, ktorý pozostáva zo štátneho a školského vzdelávacieho programu 

s nadobudnutím účinnosti od 1. septembra 2008. V 1. a 2. ročníku sa vyučovalo podľa 

inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre ŽŠ. Povinným cudzím jazykom bol 

anglický jazyk, ktorý sa vyučoval v 1. a  2. ročníku ako Angličtina hrou a v 3. a 4. ročníku 

ako Anglický jazyk, v 1. a 2. ročníku sa vyučovala prvouka. V 1. ročníku sa dotovala 1 
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hodina matematiky,   ANH 1 hodina podľa iŠkVP. V 2. ročníku sa dotovala 1 hodina 

matematiky, 2 hodiny ANH, v 3. ročníku sa dotovali 2 hodiny matematiky, 2 hodiny 

slovenského jazyka a 1 hodina výtvarnej výchovy, vo 4. ročníku sa dotovali 2 hodiny 

matematiky, 1 hodina slovenského jazyka, 1 hodina anglický jazyk a 1 hodina vlastivedy.  

Žiaci 2. triedy Š. Vetrík, J. Šmehlík sú integrovaní zo všetkých klasifikovaných predmetov, sú 

v starostlivosti SCŠPP v Banke, P. Bednárik je integrovaný zo všetkých klasifikovaných 

predmetov, je v starostlivosti CŠPP v Trnave.   M. Melicher je v starostlivosti SCŠPP- 

Centrum detskej reči v Trnave, je integrovaný zo SJL, MAT. Všetci žiaci prospeli. Zníženú 

známku zo správania nemá nikto.    

 

Vstupné  a výstupné písomné previerky: 

Žiaci 4. triedy písali vstupné písomné previerky zo slovenského jazyka, matematiky. 

Previerka zo slovenského jazyka pozostávala z diktátu a gramatickej časti. Priemerná známka 

z diktátu bola 1;  z gramatickej časti  úspešnosť 91,1 %,priemerná známka 1. Z matematiky 

bola  úspešnosť 90,9 %, priemerná známka 1.    Zistené nedostatky  vo vstupných previerkach 

pani učiteľka odstraňovala tým, že javy zaraďovala do rozcvičiek, pravopisných cvičení, 

individuálnych domácich úloh, opakovaným vysvetľovaním. Výstupné písomné previerky zo 

SJL a MAT písali žiaci 4. triedy. Priemerná známka z diktátu bola 1,5; z gramatickej časti 

úspešnosť 86,2% , priemerná známka 2. Z matematiky bola úspešnosť 77,0 %, priemerná 

známka 2. U žiakov 4. ročníka uskutočnila PaedDr. Petláková diagnostikovanie čítania- 

priemerná známka 2. 

 

Prechod žiakov z MŠ do 1. ročníka a prechod žiakov 4. ročníka na II. stupeň: 

Žiaci 1. triedy zvládli prechod z MŠ  dobre.   Prechod žiakov 4. triedy na II. stupeň 

bol  bez problémov. 
 

Súťaže 

Súťaž v šachu: M. Krajčírik, 3. trieda- okresné kolo 3. miesto, krajské kolo 15. miesto 

Šaliansky Maťko- školské kolo:   M. Beňo- 1. miesto- 3. trieda     

                                                      M. Svobodová- 1. miesto- 4. trieda  

Šaliansky Maťko- obvodné kolo: M. Beňo- 2. miesto- 3. trieda 

Hollého pamätník- okresné kolo: bez umiestnenia                              

Pytagoriáda- okresné kolo: M. Krajčírik- 3. trieda- 1. miesto 

Bezpečne na bicykli- 4. trieda- 6. miesto 
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Vianočný kvíz 

Najkrajšie kŕmidlo- všetky triedy- ocenení žiaci 3. A triedy 

Súťaž v skladaní Rubikovej kocky           

Výtvarná súťaž: Deň boja proti rasizmu       

Výtvarná súťaž: Moja obec, ako ju vidím ja 

 

Výstavy 

Výstava ovocia a zeleniny v obci- všetky triedy 

Dary záhrad a polí- všetky triedy 

Výstava kníh- všetky triedy 

Vernisáž prác Patchwork klubu v PN- všetky triedy 

 

Zážitkové vyučovanie 

Šarkaniáda – všetky triedy + MŠ, Mgr. Valková 

Pasovanie prvákov- poďakovanie Mgr. Kulikovej a deviatačkám, Mgr. Seitlerová, Mgr.  

                                                        Škarková 

Dopravná výchova na DDI v PN- všetky triedy 

Výhodne nakúp- finančná gramotnosť- 1. A a 2. A trieda, Mgr. Seitlerová, Mgr. Jurčagová 

Rozlúčka s abecedou- 1. A a 1. B- Mgr. Seitlerová 

 

Výchovné koncerty, divadelné, filmové  predstavenia a iné 

Objav v sebe talent- všetky triedy 

Řachanda 

Viktor- všetky triedy 

 

Projekty 

Kozmix- 1.A,2.A.- Mgr. Seitlerová, Mgr. Jurčagová 

Škola priateľská deťom- 1.- 4. trieda, Mgr. Seitlerová+ tr. uč. 

Záložka nás spája- 1.- 4. trieda, Mgr. Valková 

Kráľovstvo zabudnutých príbehov- 3. a 4. trieda, Mgr. Valková,  PaedDr. Petláková 

Starší kamarát číta mladšiemu- 1.A, B a 3. trieda, Mgr. Seitlerová, Mgr. Valková 

Týždeň hlasného čítania- 2. A. trieda, Mgr. Jurčagová 

Rodičia, starí rodičia a RŠ číta deťom- 3. A trieda- Mgr. Valková 

Financmajstrík- 3. trieda Mgr. Valková 
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Motýlí (ú)let- všetky triedy, Mgr. Seitlerová 

Kamaráti z celého sveta- všetky triedy 

Zober loptu a nie drogy- športový poldeň- všetky triedy  

 

Program 

Vianočný program pre rodičov a známych v obci Banka a v Piešťanoch- všetky triedy 

Vianočná besiedka- všetky triedy 

 

Besedy 

Beseda s MP PN- všetky triedy 

Beseda so spisovateľom- 4. A trieda, PaedDr. Petláková 

 

Besedy a prednášky v rámci MZ a tvorba projektov 

Vnútorný poriadok školy, Charta proti šikanovaniu 

Deklarácia práv dieťaťa- všetky triedy 

Ako sa mám správať- pravidlá správania- všetky triedy 

Poznaj našu menu 

Svetový deň zdravia- všetky triedy 

Čo robím pre svoje zdravie- všetky triedy 

Mesiac úcty k starším- Mám rád svojich starých rodičov 

Projekty súvisiace s obsahom vzdelávania 

 

ITV, IKT 

Zmysly človeka, Počasie- 1.A trieda, Mgr. Seitlerová 

Čas- . B trieda, Mgr. Škarková 

Kostra človeka, Včela, úľ-  2.trieda, Mgr. Jurčagová 

Slovensko, Koleso šťastia- 3. A. trieda, Mgr. Valková 

                                    - 4. A trieda, Mgr. Barančíková 

Deň jablka- Mgr. Jurčagová 

Z rozprávky do rozprávky- rozprávková noc- Mgr. Valková 

Deň vody- Mgr. Seitlerová 

Deň Zeme- Mgr. Škarková 

Deň mlieka- Mgr. Barančíková 
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Exkurzie, výlety, ŠvP 

Exkurzia Planetárium a Vlastivedné múzeum v Hlohovci.- 2. a 4. trieda,  Mgr. Valková, 

                                                                             Mgr. Jurčagová, Mgr. Barančíková 

                                                                             Mgr. Škarková, Mgr. Barančíková 

Návšteva Balneologického múzea v PN- 3. A trieda, Mgr. Valková 

Koncoročný výlet Ranč v Galante-  Mgr. Valková, všetky triedy 

 

Spolupráca s MŠ 

Syslíkova olympiáda pre budúcich prvákov- Mgr. Kusovská, PaedDr. Petláková, 

                                                                        Mgr. Jurčagová, Mgr. Valková, 

                                                                        Mgr. Barančíková, Mgr. Seitlerová, Mgr.  

                                                                        Škarková 

Príprava darčekov a PL k zápisu do ZŠ- Bc. Ščípová,  Mgr. Barančíková  

                                                                        Mgr. Seitlerová 

Zápis do 1. ročníka ZŠ- Mgr. Kusovská RŠ, PaedDr. Petláková ZRŠ, Mgr. Jurčagová,  

                                                                 Mgr. Barančíková, Mgr. Škarková, Mgr. Valková,  

                                                                 Mgr. Seitlerová 

 

Iné akcie 

Jeden deň v týždni bez sladkostí, ovocný deň, mliečny deň 

Deň mlieka v školách 

Zber starého papiera,  použitého jedlého oleja, batérií, separovanie odpadu v triedach, projekt 

Alino 

Starostlivosť o pracovné prostredie- estetická úprava tried 

Preventívna prehliadka u zubného lekára 

Halloweenpárty + MŠ 

Mikuláš 

Rozvešanie kŕmidiel v areály školy, prikrmovanie vtákov  

Fašiangový karneval 

Liga proti rakovine- finančná podpora zakúpením si narcisu 

Čistá obec- brigáda 

Florbalový turnaj- Mgr. Kusovská, PaedDr. Petláková 

Deň detí- dopoludnie súťaží, ukážky hasičov- v spolupráci s OU 
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Školenia , referáty, OH 

Stretnutie koordinátorov KPP, Oxford Press Trenčín, ukončenie projektu ŠPD UNICEF- Mgr.  

                                                                                            Seitlerová 

Čítajme spolu, Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese, Nové trendy 

v tvorbe didaktických testov ANJ pre učiteľov I. stupňa- kontinuálne vzdelávanie- Mgr.  

                                                                                             Jurčagová 

Projekt It Akadémia, ANJ- Oxford University Press, e Testovanie- 8. ročník- príprava 

a realizácia                                                                           Mgr. Barančíková 

OH ANJ, ANH v 2. A a v 3. A triede- Mgr. Barančíková  

 

Za odvedenú prácu patrí poďakovanie všetkým členkám MZ. 

 

 

Banka, 22. jún 2017                                                                 Mgr. E. Valková- vedúca MZ 

 

 

 

Vyhodnocovacia správa  PK SvP za školský rok 2016/2017 

Vypracovala Mgr. Bibiana Kuliková  

 

V  školskom roku 2016/2017 pracovala PK SvP v nasledovnom zložení: 

vedúca PK:  

Mgr. Bibiana Kuliková -  SJL 5., 9.roč., NEJ 7.- 9.roč., OBN 6. a 7.roč., VYV 7.roč., 

VYU 9.roč. 

členovia:  

Mgr. Karin Kusovská -  SJL 7.roč., ACI 5.ročník 

Mgr.Barančíková Zuzana – HUV 5.roč., VYV 5, ETV 6. a 8., 9.roč., VYU 8.roč., OBN 8.a 

9.roč.,  

Mgr.Lúčna Dagmar –  NBV 5.-9.roč. 

Mgr.Šprláková-Zmorová Katarína – ANJ 5.- 9.roč., ACI 6.roč., ETV 5. a 7.r. 

Mgr.Zenníková Renáta – SJL 6.a 8.roč., DEJ 5.-9.roč., od júna 2017 VYV 6 

Mgr.Valková Erika –  RUJ 7.roč., HUV 7, od júna 2017 HUV 6 

Mgr.Škarková Viera – HUV 6.r., VYV 6.r. do júna 2017 
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Zasadnutie PK SvP sa konalo v tomto šk. roku v auguste 2017, v januári 2017 a v júni 2017. 

Náplň jednotlivých zasadnutí sa nachádza v pláne PK. Plán práce je koncipovaný tak, aby 

zahŕňal aktivity, ktoré v maximálne dostupnej miere budú dodržiavať formovanie profilu 

žiaka podľa cieľa našej školy.  

 

Školský učebný plán 

II. stupeň 5. a 6. ročník postupuje podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 

základné školy - nižšie sekundárne vzdelávanie-ISCED 2 a 7. až 9.ročník podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu pre základné školy - nižšie sekundárne vzdelávanie-ISCED 2. 

Predmet 5. ročník  6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

SJL 5 4+1 4+1 5 5 

ANJ 3 3 5 5 5 

ACI 0+2 0+2 ------------- ------------- ------------- 

ETV 1 1 1 0,5 0,5 

DEJ 1 1 1 1 2 

HUV 1 1 1 ------------- -------------- 

NBV 1 1 1 0,5 0,5 

OBN 1 1 1 0,5 0,5 

VYV 1+1 1 1 ------------- -------------- 

VYM -------------- -------------- --------------- 0,5 0,5+0,5 

NEJ -------------- ------------- 1 1 1 

RUJ -------------- ------------- 1 --------------- --------------- 

 

Vyhodnotenie vstupných, polročných a výstupných písomných prác zo SJL: 

 

Písomné práce boli uskutočnené v predmete SJL 5. - 9. ročník. Zistené nedostatky  

v písomných prácach vyučujúce postupným opakovaním a preverovaním odstraňovali, čo sa 

uvádza aj v opatreniach zo zasadnutí PK. Cieľom bolo dbať na rozvíjanie komunikačných 

schopností, viesť žiakov k čitateľskej gramotnosti. V predmete SJ boli popri písomných 

prácach písané aj diktáty. V 5.ročníku sa diktáty nehodnotili 1 žiakovi (T.Seepersad - 

integrácia), v 6.ročníku  2 žiakom  R.Rigo a A.Gotthardt v 7.ročníku sa diktáty nehodnotili 2 

žiakom (S.Gažo – Variant A, D.Paulíková - integrácia), v 8.ročníku 2 žiakom (D.Vetríková 

a A.Zeman - integrácia), v 9.ročníku 2 žiakom (L.Páleníková, F.Vido - integrácia).  
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Trieda 

 

Predmet 

Vstupná písomná 

práca 

Polročná písomná 

práca 

Výstupná písomná 

práca 

5. SJL 81%; IVVP 58% 81% 81% 

6. SJL – 72% 57% 

7. SJL – 81 % 90% 

8. SJL – 58% 65% 

9. SJL – 59%; 44% 55% 

 

 

Súťaže a akcie 

Slovenský jazyk a literatúra 

Šaliansky Maťko 

Školské kolo v prednese povestí v súťaži Šaliansky Maťko, uspeli iba prvostupniari: 

I. kategória:  1. Beňo M. (3.ročník) 

II. kategória:   1. M. Svobodová (4.roč.) 

V okresnom kole sme ako druhostupniari neuspeli. 

Hollého pamätník 

Výsledková listina školské kolo: POÉZIA 

Kategória I.  1.XXX 

  2.Magulová N. - 2.ročník 

  3.Adamča A. – 3.ročník 

Kategória II 1.XXX 

  2.Adamíková S. – 6.ročník 

  3.Gažová S. – 5.ročník 

Kategória III 

1.miesto Schmitt L. – 7.ročník 

2.Krajčíková B. – 8.ročník 

3.XXX 

PRÓZA 

Kategória I.  1. Svobodová M.- 4.ročník 

  2.Maxim B. – 3.ročník 

  3.Krajčírik M.- 4.ročník 

Kategória II 1Čunčíková K. -5.ročník 

  2.XXX 

  3.XXX 

Kategória III 1. XXX 

  2.Pavlovičová S. – 8.ročník 

  3. XXX 
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Rok čitateľskej gramotnosti – zodp. Mgr.Kuliková, Mgr.Kusovská, Mgr.Zenníková 

5.ročník: žiaci vyrobili komiksy a leporelá pre mladších spolužiakov – rozprávky 

a povesti 

6.ročnik:Ako literatúra ovplyvňuje naše hodnoty 

7.ročník: podrobný rozbor diela Čarodejný hrad Červený drak, Thomas C. Brezina 

8.ročník: Ako literatúra ovplyvňuje naše hodnoty 

9.ročnik: žiaci vyrobili plagát: Čo teraz čítame... 

 

Olympiáda SJL – Katarína Mašanová (9.roč.), bez umiestnenia, pripravovala Mgr.Kuliková. 

 

Testovanie 9 – 6.4.2017 – s výsledkom 59% sme skončili pod celoslovenským priemerom, 

pripravovala Mgr. Kuliková 

Rozprávková noc- Bájkari – zodp. Mgr. B.Kuliková 

Počas školského roka vyšiel 4-krát školský časopis Syslák- zodp. Mgr.Zenníková 

Beseda Dni detskej knihy mala zastúpenie aj na našej škole, prišiel spisovateľ  Jozef 

Lenhart. 

Informatívna návšteva piatakov v Mestskej knižnici v Piešťanoch – zodp.Mgr.Kuliková 

Návštevu Izby I.Kraska v Piešťanoch a prednášku o ňom absolvovali žiaci 9.ročníka, zodp. 

Mgr.Kuliková 

 

Anglický jazyk 

Európsky deň jazykov- pripravila Mgr Šprláková v podobe interaktívneho vyučovania, kde 

sa žiaci 2.stupňa oboznámili nielen s európskymi jazykmi. 

 

Spell and Tell – E.Bednárová, T.Trakalová (7.ročník) a S.Pavlovičová(8.ročník), 

pripravovala Mgr.Šprláková 

Jazykový kvet – Žiaci 7.ročníka v zložení Damian Kusovský, Jessica Lee Yaxley, Sára 

Petláková, Lukas Schmitt, Daniel Čársky a Tatiana Trakalová sa so svojím dramatickým 

vystúpením v anglickom jazyku zúčastnili Jazykového kvetu a v celoslovenskom finále 

obsadili 4.miesto. S dramatickým vystúpením postúpila do finále Jazykového kvetu a bola 

rovnako úspešná aj skupina piatakov a šiestakov v zložení Roman Ročiak, Sofia Gažová, Filip 

Sova a Olivia Ana Šprláková. Pripravovala Mgr.Šprláková 
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Slovník z reality – bol tento školský rok vypracovaný v štyroch jazykoch. Na tomto projekte 

sa podieľali Olivia Ana Šprláková - anglický jazyk, Zuzana Julinyová - ruský jazyk a finalisti 

z celoslovenského kola Lukas Schmitt - nemecký jazyk a Natália Bednáriková - 

taliansky jazyk. Pripravovala Mgr.Šprláková 

 

Jazyková štafeta - v nej našu školu reprezentovali Daniel Čársky, Natália Bednáriková a 

Barbora Krajčíková – umiesnili sa na 3.mieste. Pripravovala Mgr.Šprláková 

 

Prednes anglickej prózy a poézie- našu školu reprezentovala Michaela Čárska, ktorá v 

krajskom finále v prednese prózy v Trnave obsadila 3.miesto. Úspešná bola aj Kristína 

Čunčíková, ktorá školu reprezentovala v prednese anglickej modernej poézie. Pripravovala 

Mgr.Šprláková 

 

Think English – Súťaže sa zúčastnili žiaci našej školy Pripravovala Mgr.Šprláková 

 

Anglické čítanie – predmet, ktorý je dotovaný zo štátneho vzdelávacieho programu, pracuje 

sa so zakúpenými knihami a učebnicami. 

 

Nemecký jazyk 

Olympiáda v nemeckom jazyku - žiak Lukas Schmitt sa zúčastnil školského, okresného 

a krajského kola, všade sa umiestnil na 1.mieste. Postúpil do Celoslovenského kola, ktoré sa 

uskutočnilo v Bratislave a tam sa umiestnil na 2.mieste. 

Dejepis 

Žiaci B.Mladý a M.Lacko, 8.ročník sa zúčastnili Dejepisnej olympiády v okresnom kole. 

Pripravovala Mgr. Zenníková. 

 

Náboženská výchova 

Žiaci 9.ročníka  - A.Jánoška, A.Pavlovič a M.Šmehlík sa zúčastnili na Biblickej olympiáde 

pod vedením Mgr.Lúčnej. 

 

Projekt ITV 

Vyučujúce vypracovali celodenné ITV vyučovania na zvolenú tému  
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Krúžky 

Crazy English – Mgr.K.Šprláková – Zmorová 

Syslák – Tvorivé písanie – Mgr.R.Zenníková 

 

Za odvedenú prácu patrí poďakovanie všetkým členkám PK 

 

Banka, 26. jún 2017                                                                  Mgr. B.Kuliková - vedúca PK 

 

 

Vyhodnocovacia správa  PK PvP za školský rok 2016/2017 

Vypracovala RNDr. K. Šišanová 

 

Predmetová komisia pracovala v zložení : K. Šišanová, K. Jantová, D. Lúčna, B. 

Kuliková, R. Zenníková, K.Šprláková, M.Seitlerová a Z.Barančíková. Komisiu viedla K. 

Šišanová. 

PK sa stretla v 1. polroku 1-krát ( riadne zasadnutie 30. 8. 2016), v 2. polroku 2-krát 

(riadne zasadnutia 30. 1. a 21. 6. 2017). Na poslednom zasadnutí bola vyhodnotená práca PK 

počas celého školského roka. Z každého zasadnutia bola zapísaná zápisnica. 

 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky :  

 

V 7. až 9. ročníku sa žiaci učili podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného 

podľa štátneho vzdelávajúceho programu, žiaci 5. a 6. ročníka podľa inovovaného školského 

vzdelávacieho programu. 

 

Matematika : Počas školského roka písali žiaci 5 veľkých celohodinových písomných prác – 

vstupnú a 4 štvrťročné. Výsledky písomných prác : 

 

 5. roč. : vstupná – úspešnosť :  84,6 %                    6. roč. : vstupná – úspešnosť : 66,3 %             

              1. štvrťročná                77,1%                                 1.štvrťročná                  63,3%        

              2. štvrťročná                79,3%                                 2. štvrťročná                 53,5% 

              3. štvrťročná                82,3 %                                 3. štvrťročná                50,2 % 

              4. štvrťročná                76,6 %                                 4. štvrťročná                42,0 % 

              priemer                        80,0%                                  priemer                        55,1% 

         

7. roč. : vstupná – úspešnosť :  67,5%                     8. roč. : vstupná – úspešnosť :  50,5% 

             1. štvrťročná                70,9%                                  1. štvrťročná                 58,9 % 

             2. štvrťročná                60,0%                                  2. štvrťročná                 53,1% 

             3. štvrťročná                69,7%                                  3. štvrťročná                 70,5 % 

             4. štvrťročná                59,6%                                  4. štvrťročná                 61,0 % 

             priemer                        65,5%                                   priemer                        58,8% 

 

9. roč. : vstupná – úspešnosť :  40,4% 

             1. štvrťročná                 55,8% 
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             2. štvrťročná                 73,8% 

             3. štvrťročná                 60,1 % 

             4. štvrťročná                 45,0 % 

             priemer                         55,0% 

 

   

 

Najväčším nedostatkom vo vyučovacom predmete bola aj tento rok absencia kvalitných 

učebníc z matematiky.  

Žiaci 5. a 9. ročníka boli sústavne a systematicky pripravovaní z matematiky na 

testovanie 5 a testovanie 9. (predtým Monitor).  Priemerná úspešnosť piatakov z matematiky 

bola 76,4% (celoštátny priemer 62,3%) a deviatakov 59,6 % (celoštátny priemer: 56,9 %). 

 

Fyzika, chémia, biológia: Žiaci vypracovali predpísané praktické cvičenia (biológia) 

a laboratórne práce (chémia, fyzika). 

 

Geografia: Žiaci vypracovali plánované projektové práce (v každom polroku jednu). Mladší 

žiaci papierovou formou, starší formou Powerpointových prezentácií. Práce boli žiakmi 

následne odprezentované pred spolužiakmi. 

 

Informatika: Výuka informatiky prebiehala v učebni informatiky. Žiaci vypracovali 

predpísané práce, naučili sa jednoduché programovanie hier. 

 

Telesná výchova; Svet práce a technika: žiaci pracovali podľa tematických plánov. 

 

Všetci vyučujúci vo svojich predmetoch stihli prebrať do konca júna učivo podľa plánu a aj 

ho riadne zopakovali. 

 

 

Výsledky práce so žiakmi : 

 

Vedomostné súťaže :  

                       MO – domáceho kola sa zúčastnilo 5 žiakov – po jednom zo 6. a  7. 

ročníka a traja piataci. Obvodného kola v januári 2017 sa zúčastnil piatak F. Sova. Skončil na 

8.-12. mieste ako úspešný riešiteľ s dosiahnutým počtom 10 bodov. Obvodné kolo pre ročníky 

6. až 8. sa uskutočnilo v apríli. Šiestačka S. Magulová nebola úspešná, siedmak D. Kusovský 

sa s počtom 10 bodov umiestnil na 3.- 5. mieste. 

                                   Pytagoriáda – v decembri 2016 sa uskutočnilo školské kolo. Zúčastnilo 

sa ho 18 žiakov ročníkov 5. - 8. Úspešní riešitelia –  F. Sova a M. Kubranský (5.roč.), S. 

Magulová (6.roč.) a D. Kusovský (7.roč.) boli prihlásení do obvodného kola, ktoré sa 

uskutočnilo v apríli 2017. Zo žiakov na ňom bol úspešný len F. Sova. S počtom 16 bodov 

skončil na 10. až 12.mieste. Ostatní žiaci úspešní neboli. 

                                  GO – školské kolo sa uskutočnilo v decembri 2016. Zúčastnili sa ho 

žiaci roč. 5.- 9. Víťazi – F. Sova, R.Ročiak a M. Kubranský (5.roč.), D. Kusovský a D. Čársky 

(6. a 7. roč.),M. Tábi a N. Bednáriková (8. a 9. roč.) – boli prihlásení do okresného kola, ktoré 

sa uskutočnilo 7. februára 2017. Úspešnými riešiteľmi boli len piataci M. Kubranský (4. 

miesto s počtom 69 bodov) a R. Ročiak (5. miesto s počtom 66 bodov). 

                                   

 

 



27 

 

Športové akcie a súťaže :  

 

Žiaci sa zúčastnili plánovaných súťaží organizovaných centrom voľného času Ahoj 

v Piešťanoch a obcou Banka. 

- Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ ( októbra 2016) – zúčastnili sa žiaci 9. 

ročníka 

- Bananská  „Buď-fitka“ sa uskutočnila v októbri, zúčastnili sa deti s rodičmi.  

- V novembri sa žiaci zúčastnili enviroprojektu s názvom „Príprava na chladné dni“, 

v ktorom zo zrecyklovaného materiálu zhotovili kŕmidlá pre vtáky. 

- V novembri sa zúčastnili strelci súťaže v streľbe zo vzduchových zbraní I. V súťaži 

jednotlivcov B. Mladý a M. Lacko získali prvé miesta a F. Vido skončil piaty. 

- V marci sa strelci z krúžku zúčastnili v Holíči súťaže v streľbe zo vzduchových zbraní 

II. Deviatak F. Vido a ôsmaci M. Lacko a B. Mladý získali 3.miesto v súťaži skupín.  

- V apríli 2017 sa uskutočnila veľkonočná strelecká súťaž, ktorú pre žiakov pripravil 

pán Petroff.  

- V júni  2017 sa pri príležitosti dňa detí uskutočnil na školskom dvore tradičný 

nohejbalový turnaj pre žiakov 5. až 9. ročníka.   

  

       

V oblasti športu na druhom stupni pracovali počas školského roka dva záujmové útvary: 

turistický krúžok pod vedením K. Šišanovej a strelecký krúžok pod vedením p. D. Petroffa. 

 

 

Ostatné akcie :  

 

                        - na jeseň (október 2016) sa uskutočnilo účelové cvičenie – v triedach žiaci 

preberali teóriu, na druhý deň prebehlo účelové cvičenie v prírode. Na konci júna (26. 6. 

2016) sa uskutoční druhé účelové cvičenie v prírode pre žiakov 2. stupňa. 

                         -  prírodovedná exkurzia – koncom októbra sa uskutočnila medzipredmetová 

exkurzia do ZOO v Lešnej.  

   - škola sa zapojila do enviroprojektu ALINO. Projekt je zameraný na zber 

hliníka z každodenných odpadových surovín. 

   - v januári sa žiaci roč.6.-9. zúčastnili v januári týždňového LVK na 

Martinských holiach. 

   - 27. apríla sa žiaci zúčastnili projektového vyučovania ku Dňu Zeme. 

Venovali sa problémom životného prostredia a súťažili v netradičných športových 

disciplínach. 

   - v apríli sa žiaci zúčastnili akcie „ Za čistú obec“. Vyčistili brehy 

Vápenického potoka a obtokového ramena a Dominovu cestu. 

                        - 18. mája sa žiaci zúčastnili projektového vyučovania na tému Deň zdravia. 

Oboznámili sa so zásadami zdravého životného štýlu s dôrazom na správnu výživu. 

   - koncom mája (23. 5.) sa žiaci druhého stupňa zúčastnili školského výletu do 

Kittsee a do Bratislavy – v Kittsee si prezreli si čokoládovňu a navštívili podnikovú predajňu 

a popoludní si prezreli výstavu Giganty doby ľadovej v SNM v Bratislave.         

                          -  v rámci vyučovania biológie a geografie v roč. 5. – 9. sa v závere po 

prebraní učiva uskutočnili vychádzky zamerané na pozorovanie prírody, starostlivosť 

o životné prostredie a prácu s buzolou a mapou. 
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Vzdelávanie učiteľov:    

 

V tomto školskom roku sa vyučujúci nezúčastnili žiadneho organizovaného vzdelávania. 

Každý člen sa vzdelával individuálne podľa potreby vo svojich aprobačných predmetoch. 

 

 

 

V Banke dňa 23. 6. 2017    zapísala: RNDr. K. Šišanová 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti ŠKD v školskom roku 2015 / 2016 

Vypracovala Bc. Jana Ščípová 

 

Činnosť ŠKD prebiehala v tomto školskom roku v dvoch oddeleniach. Prvé oddelenie zložené 

zo žiakov 1. ročníka – vychovávateľka J. Ščípová. Druhé oddelenie zložené zo žiakov 2. 3. a 

4. ročníka – vychovávateľka G. Bednáriková a Zuzana Mihalovičová. Obidve oddelenia sa 

nachádzajú v priestoroch  školy. V neskorších popoludňajších hodinách pri menšom počte 

detí sa oddelenia spájajú.  

 Na začiatku roka bolo v obidvoch oddeleniach zapísaných 42 žiakov:  

 1. ročník:  18 žiakov (triedy A, B) 

 2. ročník:  8 žiakov 

 3. ročník:  8 žiakov 

 4. ročník:  7 žiakov 

 5. ročník:  1 žiak 

 V druhom polroku bolo zapísaných 41 žiakov, jeden žiak bol preradený do inej školy. 

 1. ročník:  18 žiakov (triedy A, B) 

 2. ročník:  8 žiakov 

 3. ročník:  8 žiakov 

 4. ročník: 6 žiakov 

 5. ročník: 1 žiak  

 Prvé oddelenie - Pokemoni tvorilo 19 žiakov 1. a 5. ročníka pod vedením 

vychovávateľky Bc. Jany Ščípovej.  

 Druhé oddelenie – Mimoni tvorilo 23 žiakov 2., 3., a 4. ročníka pod vedením 

vychovávateľky Gabriely Bednárikovej a Zuzany Mihalovičovej. 
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 Činnosť ŠKD sa uskutočňovala pred vyučovaním v čase od 6,30 hod. do 7,45 hod. Po 

vyučovaní do 17,00 hod. ŠKD pracoval na základe plánu práce ŠKD, ktorý je súčasťou 

výchovno – vzdelávacieho plánu v škole. Činnosť sa realizovala v triedach,  na školskom 

ihrisku, v areáli školy, na futbalovom ihrisku. So žiakmi sa pracovalo podľa plánov v rámci 

súčasných podmienok školy.  

 Počas týždňa sa striedali jednotlivé zložky výchovy: 

 spoločensko – vedná,  

 estetická,  

 športová,  

 pracovno – technická,  

 prírodovedná.  

 Spoločensko – vedná oblasť – v tejto oblasti boli žiaci vedení k slušnému správaniu v 

škole, v jedálni, na verejných priestranstvách, na ceste, pri spoločenských podujatiach. Boli 

vedení k šetreniu hier a pomôcok, k udržiavaniu čistoty v priestoroch ŠKD, jedálne a okolia 

školy. Priebežne boli oboznamovaní s podujatiami v obci a v blízkom okolí. Žiaci sa učili 

prejavovať úctu k rodičom a ostatným ľuďom.  

 Estetická oblasť bola zameraná na rozvíjanie umeleckých potrieb a chápaniu krásy v 

každodennom živote. Učili sa vnímať krásu v umení, v literatúre, v hudbe i v živote. 

Využívali sme výtvarné techniky k stvárneniu svojich predstáv,pocitov,fantázie a tvorivosti. 

Pracovali sme s tradičnými materiálmi, vodovými farbami, pri práci sme často využívali 

odpadový materiál. Inšpiráciou nám boli i výstavy výtvarných odborov ZUŠ, ktoré sme 

navštívili. Niektoré práce žiakov boli vystavené v budove školy.  Prispievame k výzdobe 

školy, kde uplatňujeme tvorivé schopnosti.  

        V športovej oblasti sme využívali hlavne školské ihrisko i futbalové ihrisko v blízkosti 

školy. Žiaci si osvojili rôzne druhy hier a ich pravidlá. Športovou činnosťou si rozvíjali 

pohybové schopnosti a zručnosti. Počas zimného obdobia sme využívali sneh na stavanie 

snehuliakov a hry na snehu. Športom si žiaci zlepšovali fyzickú aj duševnú kondíciu, čím 

odstraňovali psychickú únavu. Žiaci mali záujem o rôzne druhy športov.  

          Pracovno - technická oblasť, žiaci si zdokonaľovali manuálne zručnosti,obohacovali 

vedomosti o technické poznatky,pracovali s rôznymi materiálmi. Získavali základné zručnosti 

pre život.  

                   Prírodovedná oblasť je zameraná na prehlbovanie vedomostí o dianí v prírode. 

Pestovali sme vzťah k ochrane prírody. Vychádzky do prírody boli zamerané na spoznávanie 

stromov, liečivých rastlín, drobných živočíchov a hmyzu. Žiaci si zároveň upevňovali 
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poznatky z prvouky a prírodovedy.  Na vychádzky sme využívali blízke okolie kúpeľného 

parku a ramena rieky Váh. 

Počas celého roka sa žiaci zapájali do celoškolských podujatí. Zúčastnili sme sa 

Halloveenskeho  a fašiangového karnevalu, kde si mohli deti zasúťažiť ,zatancovať a dobre sa 

zabaviť. 

Denne sa striedali činnosti: 

 oddychová, 

 rekreačná, 

 záujmová, 

 príprava na vyučovanie. 

          Oddychová a rekreačná činnosť slúžili na odreagovanie a odstránenie únavy z 

vyučovania. Činnosť bola zameraná na voľné rozhovory s deťmi, kde sme rozoberali udalosti, 

ktoré deti prežili v škole, doma alebo na ulici. Počúvanie pesničiek a rozprávok prispeli k 

rozvoju fantázie. Žiaci využívali i čítanie z detských časopisov, radi mali aj ľubovoľné 

kreslenie. Vybrať si mohli aj z rôznych spoločenských hier, stavebníc a kníh, ktoré 

každoročne dopĺňame.  

Pre potreby detí sme využívali aj oddychovú zónu v areáli školy. Koniec školského roka sme 

ukončili prehliadkou mesta a jazdou vláčikom. 

          V záujmovej činnosti získali zručnosti a vedomosti z rôznych oblastí. 

V príprave na vyučovanie si žiaci hravou formou učivo precvičovali a opakovali. Zameriavali 

sme sa na čítanie s porozumením a správnu výslovnosť. Pozornosť sme venovali hlavne 

slabším žiakom.  

 Najdôležitejšie podujatia počas roka: 

SEPTEMBER: výstava  kvetov Victoria regia v kultúrnom stredisku Fontána 

                        vychádzky do okolia školy 

OKTÓBER: darčeky a pozdravy – mesiac úcty k starším 

                    Halloveensky karneval- zábava a tancovanie 

NOVEMBER: návšteva mestskej knižnice,vernisáž výstavy a divadelné predstavenie o 

Vianociach 

                       novembrové udalosti- beseda so žiakmi 

DECEMBER: výroba vianočných ozdôb na stromček 

JANUÁR: hry na snehu, sánkovačky, stavanie snehuliakov  

                 príprava darčekov pre budúcich prvákov 

FEBRUÁR: fašiangový karneval- zábava a tancovanie,prípravy masiek 
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MAREC: práca s knihou,čítanie s porozumením 

                tvorba ilustrácii k rozprávkam 

APRÍL: veľkonočné tvorenie,maľovanie vajíčok,zvyky a obyčaje 

MÁJ: návšteva výstavy v kine Fontána,výtvarný odbor 

          deň matiek- zhotovenie darčekov 

          prehliadka remeselných dielní v kúpeľnom parku 

          výstava starých áut v kúpeľnom parku 

JÚN: divadelné predstavenie v knižnici, divadlo Jaja 

         otvorenie výtvarnej výstavy Lidice 

 Pri všetkých aktivitách sme sa snažili o dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD a 

pravidiel bezpečného školského klubu pre deti. Nevyskytol sa žiadny vážnejší úraz. Drobné 

poranenia boli ošetrené a zapísané. Výchovné problémy, menšie konflikty a nedorozumenia 

boli riešené dohovorom, prípadne upozornením rodičov detí. Neboli však potrebné ďalšie 

opatrenia.  Spolupráca s rodičmi, s vedením školy a triednymi učiteľkami bola dobrá. 

Spoločne preberáme problémové deti a hľadáme spoločné riešenia na odstránenie negatívnych 

javov ich správania. Počas školského roku 2016 / 2017 sme sa snažili vytvoriť príjemné 

prostredie a zaujímavé činnosti pre deti. Aj naďalej sa budeme snažiť našu prácu zlepšovať a 

zveľaďovať. 

Dátum: 22.6.2017      Vypracovala: Bc. Jana Ščípová 

                                                                                                                  Zuzana Mihalovičová 

 

   

5.2 Kladne možno hodnotiť aj školskú a mimoškolskú športovú aktivitu našich žiakov  

 

Našim strelcom sa darilo v okresnom kole, kde mladší žiaci získali 2. miesto.  

 

Aj v tomto školskom roku v januári sa uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 5. – 9. 

ročníka na Martinských Holiach. LVVK splnil svoj účel. Všetci žiaci sa naučili lyžovať 

a chodiť na vleku, nestal sa žiadny úraz. Poďakovanie za organizáciu a realizáciu patrí  pani 

učiteľkám Mgr. K. Kusovskej, PaedDr. D. Petlákovej. 

 

 

Mažoretky pod vedením sl. Švecovej sa pravidelne zúčastňujú na školských i obecných 

akciách, kde svojimi vystúpenia reprezentujú našu školu.  
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V rámci dopravnej výchovy sme sa zúčastnili súťaže Na bicykli bezpečne, kde sme získali 6. 

miesto.   

 

 

Členovia Nohejbalového klubu Banka zorganizovali pre žiakov  5. - 9. ročníka už 11. ročník 

nohejbalového turnaja o Pohár prezidenta NK s vecnými odmenami a s občerstvením pre 

všetkých žiakov školy.  Na turnaji bolo vidno, že žiaci majú oproti predchádzajúcim rokom 

lepšiu kondíciu i športovejšieho ducha. 

 

Pán Petroff si pre žiakov pripravil streleckú súťaž. Všetci zúčastnení boli ocenení vecnými 

cenami. Vďaka pánovi Marekovi boli ocenení všetci žiaci našej školy.  

 

Pre žiakov I. stupňa zorganizovala Obec Banka v spolupráci s učiteľkami I. stupňa športové 

dopoludnie. 

 

Pod vedením Mgr. Kusovskej a PaedDr. Petlákovej sa v spolupráci rodičov uskutočnil IV. 

ročník florbalového turnaja pre I. a II. stupeň. Počas soboty sa žiaci i rodičia dobre zabavili a 

pochutnali si na dobrotách, ktoré pripravili mamičky. Za ich športový výkon boli odmenení 

medailami a vecnými cenami. Poďakovanie patrí nielen rodičom, ale aj firme Mcredit.     

                              

Žiaci I. stupňa absolvovali  didaktické hry podľa nových učebných osnov  v predpísanom 

rozsahu.  

Účelové cvičenie žiakov II. stupňa sa uskutočnilo v I. polroku s názornými ukážkami 

poskytovania prvej pomoci pre žiakov I. i II. stupňa. V II. polroku sa uskutočnila praktická 

časť účelového cvičenia  v prírode. 

 

5.3 Mimoškolská činnosť 

 

Naši žiaci využili vzdelávacie poukazy na krúžkovú činnosť hlavne v rámci školy. Z počtu 

124 vydaných vzdelávacích poukazov sme prijali  124 VP do 8   krúžkov, z ktorých 4 viedli 

pedagogickí zamestnanci. krúžok Syslák viedla Mgr. Zenníková, Turistický krúžok viedla 

RNDr. Šišanová, Syslák športovec viedla Mgr. Kuliková, krúžok  Crazy English viedla Mgr. 

Šprláková – Zmorová, krúžok Mažoretiek viedla sl. Švecová, Sysláčik florbalista viedol p. 

Petlák a Funny art MUDr. Čárska.  
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Všetci  žiaci absolvovali predpísané množstvo hodín záujmového vzdelávania. 

 

Škola mala i tento rok nezastupiteľné miesto v kultúrnych aktivitách v rámci obce.  

 

Program pre seniorov pripravili Mgr. Zenníková a Kuliková v spolupráci s učiteľským 

zborom a sl. Švecovou. Pre rodičov a spolužiakov ho žiaci zopakovali ešte raz  v spojení 

s vianočnými trhmi v meste Piešťany.  

Kultúrny program na Deň matiek tradične pripravovali deti MŠ v spolupráci s pani 

učiteľkami.  

 

Naši žiaci sa vedia zapojiť aj do neziskových dobročinných akcií. Pri organizácii Dňa 

narcisov v rámci obce sa  zapojili žiaci 9. ročníka. 

 

5.4 Spolupráca s OZ a rodičmi 

 

Veľkým prínosom pre školu je i finančná a sponzorská  pomoc rodičov, ktorí sú organizovaní 

v Občianskom združení pri ZŠ Banka a podporujú školu pri kúpe a uplatňovaní 

progresívnych pomôcok.  Financujú odmeny žiakov, ktorí sa podieľajú na reprezentácii školy 

a obce v rôznych súťažiach, financujú materiálne zabezpečenie, učebné pomôcky, médiá, 

ktoré by si škola z rozpočtu nemohla v takej miere dovoliť.  Tým je umožnené našej  škole 

byť modernou školou vo všetkých parametroch. 

 

Pozitívne možno hodnotiť spoluprácu a ochotu rodičov pomôcť pri akciách organizovaných 

školou. (Halloween párty, Fašiangový karneval, Syslíková olympiáda, florbalový turnaj pre I. 

aj II. stupeň.) 

 

5.5 EKO aktivity 

 

Bohatou zberovou aktivitou žiakov i rodičov pod heslom Zachráň aspoň jeden strom, bolo 

nazbieraných 14852 kg papiera. Vďaka tomuto množstvu sa nám podarilo zachrániť 118 

stromov.  

 

V rámci projektu ENVIRO prebieha počas celého školského roka zber hliníku, ktorých sme 

nazbierali 99,113 kg.  
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Naďalej separujeme starý jedlý olej a použité baterky. Naďalej žiaci v triedach separujú 

odpad.  

V rámci  školy sa staráme o vysadené ihličnany a o čistotu v areáli školy.  

  

Naši žiaci sa pod vedením svojich triednych učiteliek zúčastnili i tento rok brigády  Za čistú 

obec, čím prejavili svoj vzťah k životnému prostrediu a environmentálne myslenie. 

 

5.6 Odmenení žiaci 

 

Každoročne nás žiaci našej školy reprezentujú vo vedomostných, recitačných a športových 

súťažiach. Ich ocenenia skrášľujú našu školu v sieni ,,Naše úspechy“, ktorou sa môžeme 

pochváliť. Medzi ocenených žiakov zaraďujeme aj tých, ktorí sa celoročne svedomito 

pripravujú na vyučovanie a tým dosahujú výborné výsledky a správanie.  

 

Diplom RŠ za svedomitú prípravu na vyučovanie a výborné správanie a vecnú odmenu: 

Radka Margetínová 1.A 

Patrik Debnár 1.B 

Lucia Durdíková 2.r 

Andrea Tomanová 3.r. 

Heňa Horváthová 4.r 

Michaela Čárska 5.r 

Simona Magulová 6.r 

Sara Petláková 7.r 

Sara Pavlovičová 8.r 

 

Pochvalné uznanie RŠ za reprezentáciu a šírenie dobrého mena  a vecnú odmenu:  

 

Veronika Kováčová 1.r 

Nina Magulová 2.r 

Matej Krajčírik 3.r 

Roman Ročiak 4.r 

Lukas Schmitt , Damián Kusovský 7.r 
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Za celoročnú aktívnu prácu a pekné výsledky žiakov patrí všetkým vyučujúcim uznanie 

a poďakovanie. 

 

6   Vyhodnotenie projektov a programov školy 

 

V školskom roku 2016/2017 sme pokračovali  vo viacerých programoch a projektoch.   

Po celý rok bola škola zapojená do Európskeho programu podpory konzumácie ovocia 

v školách, kde všetci žiaci každý týždeň dostali jablkovú šťavu alebo jablko.  

Program primárnej prevencie –  Mgr. Seitlerová 

projekt Zdravá škola (od roku 1997) – Mgr. Jantová, 

program výchovy k manželstvu a rodičovstvu – Mgr. Škarková, 

program environmentálnej výchovy – Mgr. Šprláková - Zmorová  

V školskom roku 2016/2017 sme pokračovali v projekte Otvorená škola 2008  -   N@ 

budúcnosť pripr@vení. Projektom sa škola otvorila novým formám a metódam vyučovania 

i aktívnejšej a prístupnejšej spolupráci s rodičmi zavedením Internetovej žiackej knižky 

(IZK).  

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v 

školskom prostredí v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a 

patopsychológie v školskom prostredí. Začiatok projektu bol v decembri 2013. Garantom je 

výchovná poradkyňa Mgr. Jantová. 

Najväčším projektom je Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva, ktorého 

začiatok realizácie bol v januári 2014. Garantom projektu je Mgr. Kusovská. Z uvedeného 

projektu je vytvorená tabletová trieda. 

Projekt Škola priateľská k deťom, ktorého začiatok realizácie bol v septembri 2016. Garantom 

Mgr. Seitlerová.   

 

7   Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

Materiálno-technické podmienky školy boli na veľmi dobrej úrovni a vďaka rozpracovaným 

projektom budú vylepšené.  

Kladne môžeme hodnotiť spoluprácu so zriaďovateľom školy, ktorý má záujem o sústavné 

skvalitňovanie vyučovacieho procesu i materiálneho zázemia školy.  

Z finančných prostriedkov roku 2016 boli vykonané všetky potrebné revízie.  
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Zvyšné finančné prostriedky od OcÚ sme ponechali ako finančnú rezervu pre platby na 

začiatku kalendárneho roka 2017. Od novembra 2012 máme v prenájme multifunkčné 

zariadenie Konica Minolta. Obnovili sme nábytok v triedach, v zborovni a riaditeľni.  

 

Priestorové podmienky školy sú veľmi stiesnené. Bolo by potrebné rozšíriť priestory 

školy minimálne o dve triedy a dve odborné učebne v podkroví hlavnej budovy. Vhodné 

by bolo vytvorenie priestorov pre kabinety, pre výchovnú poradkyňu a šatne pre 

prevádzkových zamestnancov. Prínosom by bolo prekrytie a spojenie hlavnej budovy 

s prístavbou. Je potrebné sa zamerať na vybudovanie telocvične, ktorá by slúžila nielen 

žiakom našej školy, ale na športové vyžitie celej obci. 

 

9  Finančné  a  hmotné   zabezpečenie   výchovno-vzdelávacieho  

 procesu 

 

Je prílohou správy a tvorí ho Protokol právneho subjektu – Výkaz k správe o hospodárení za 

rok 2016. 

 

10   Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok  

a  vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v tomto školskom roku obsahoval nasledovné ciele:   

 

1. Bezproblémový prechod cez jednotlivé stupne školskej dochádzky 

     Plnenie:  Žiaci zvládli  prechod z predprimárneho vzdelávania do 1. ročníka, zo 4. ročníka 

na nižšie sekundárne vzdelávanie a z  9.   ročníka na SŠ bez problémov a veľmi 

dobre. 

2. Výučba cudzích jazykov 

     Plnenie: Na základe iŠkVP vyučujeme ANJ od 1. ročníka. NEJ a RUJ ako druhý cudzí 

jazyk od 6. ročníka. 

3. Práca s IKT 
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    Plnenie:  V školskom roku 2016/2017 sa využívali všetky interaktívne tabule, tabletová 

učebňa. Vo všetkých ročníkoch prebehlo dva krát v roku ITV.  

4. Vzdelávanie pedagógov 

     Plnenie:  Všetky vyučujúce splnili kontinuálne vzdelávanie, do ktorého sa zapojili. 

                     Všetky vyučujúce vedia pracovať s IŽK a podľa harmonogramu vkladať do aSc 

agendy známky zo svojich predmetov, TU 1. - 9. ročníka vedia pracovať so 

systémom na prípravu tlače vysvedčení.   

                     Vyučujúce ANJ sa pravidelne zúčastňovali konferencií a seminárov venovaných 

učebniciam ANJ a inovačným formám a metódam práce pri vyučovaní ANJ a 

NEJ. 

 

5. Rozvoj čitateľskej gramotnosti  

     Plnenie:  Žiaci počas celého školského roka využívali knižnicu na hornom poschodí vo 

vyučovacom procese.  

6. Rozvoj telesnej a pohybovej gramotnosti  

     Plnenie: Žiaci počas celého školského roka využívali športovú miestnosť, futbalové ihrisko 

a školský dvor.                     

7. Mimoškolská činnosť 

     Plnenie:  V 9. ročníku bol uskutočnený rozlúčkový ples. Prváci boli pasovaní do cechu 

školského. Predškoláci sa zúčastnili Syslíkovej olympiády. 

 

11  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky; oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a  návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy a 

vzdelávania  

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 

 Všestranný harmonický rozvoj osobnosti žiakov na základe individuálnych 

schopností. 

 Veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy vo všetkých oblastiach školskej 

práce a v materiálnom zabezpečení. 
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 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a veľmi dobrá odbornosť 

vyučovania. I predmety  vyznačené ako neodborne vyučované vyhodnotila inšpekcia 

v predchádzajúcom období ako veľmi dobré. Počítačová gramotnosť učiteľov 

a záujem väčšiny pedagógov o ďalšie vzdelávanie. 

 Funkčná a fundovaná školská rada. 

 Angažovanosť  pedagogických a nepedagogických zamestnancov v práci a pri 

prezentovaní školy a jej výsledkov na verejnosti. 

 Aktívna pomoc OZ pri ZŠ Banka pri zabezpečovaní materiálneho zázemia 

vyučovacieho procesu. 

 Rôzne formy prezentácie školy na verejnosti. 

 Zlepšenie spolupráce s rodičmi 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy 

a vzdelávania:     

 

 Nedostatok  skladových priestorov i priestorov na vyučovanie, najmä chýbajúca 

telocvičňa. – V spolupráci so zriaďovateľom  hľadať  finančné zdroje  na realizáciu 

kvalitnejšieho priestorového zázemia. 

 Malá ctižiadostivosť niektorých žiakov, hlavne na II. stupni. 

 

V  Banke  22.08.2017  

 

Vypracovala  riaditeľka školy:                                                                 Mgr. Karin Kusovská                                                                              

 

                                                                                                                                                             

      

Prerokované na pedagogickej rade: 

 

Pedagogická rada berie Vyhodnocovaciu správu za školský rok 2016/2017 na vedomie 

bez pripomienok. 

 

V  Banke  25.8.2017       
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Príloha č. 1: 

 

Vyjadrenie rady školy:  

 

 

Rada školy berie na vedomie a schvaľuje bez pripomienok Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017. 

                                                                                                                                    

   

 

V Banke  19.9.2017 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                 Mgr. Zuzana Barančíková 

                                                                                                 predsedníčka rady školy 
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Príloha č. 2: 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 

 

Obec Banka, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Bananská 46,  

921 01  Banka, berie na vedomie a schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017. 

 

 

 

                                                                                

V Banke 9.10.2017                                                 

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                          Mgr. Tatiana Julinyová   

                                                                                            starostka Obce Banka                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


