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        1.   Základné identifikačné údaje o škole: 

 
Názov školy: Základná škola s materskou školou 

Adresa: Bananská 46,   921 01  Banka 

Telefón:   033/77 226 20 

Fax: - 

E-mail: zddvpavl@stonline.sk 

Web stránka: zssmsbanka.edupage.sk 

Zriaďovateľ: Obec Banka 

Riaditeľ školy: Mgr. Helena Hrdinová 

Zástupca RŠ pre ZŠ: Mgr. Sidónia Gašparová 

Zástupca RŠ pre MŠ: Janka Gabrišová 

Vyučovací jazyk: slovenský   

 

Rada školy:  
Predseda : Mgr. Viera Škarková 

Členovia: Mgr. Zuzana Barančíková, Mgr. Zuzana Červeňanská, Ing. Anton Haring, 

Mgr. Tatiana Julinyová, Viera Kováčová, Ing. Mária Kuklišová, Dušan 

Marek, Katarína Margetínová, Ing. Michal Rusnák, Andrea Vetríková 

  

Metodické orgány školy:       
I. stupeň: 

MZ I. stupeň a ŠKD 

Vedúca:   Mgr. Erika Valková 

Členky:    Mgr. Zuzana Barančíková, Mgr. Karin Kusovská, Mgr. Dagmar Lúčna, Mgr. Žofia    

                 Masariková,  Mgr. Katarína Michnová,  Mgr. Alena Hanichová,  Mgr. Viera    

                 Škarková,  PaedDr. Dagmar  Petláková, Bc. Jana  Ščípová  

      

II. stupeň: 

PK SvP  

Vedúca:   Mgr. Karin Kusovská 

Členovia: Mgr. Zuzana Barančíková, Mgr. Katarína Cíbiková, Mgr. Alena Hanichová,   

                 Mgr. Helena  Hrdinová, Mgr. Dagmar Lúčna,  Mgr. Viera Škarková, Mgr. Erika  

                 Valková 

Sekcia jazykov: 

vedúca: Mgr. Zuzana Barančíková 

členky:  Mgr. Katarína Cíbiková, Mgr. Karin Kusovská 

               

PK PvP 

Vedúca:    RNDr. Katarína Šišanová  

Členky:     Mgr. Zuzana Barančíková, Mgr. Sidónia Gašparová, Mgr. Kristína Jantová, Mgr.  

                 Dagmar Lúčna, Mgr. Erika Valková  

Žiacky parlament: Tvoria zástupcovia každej triedy. 

Žiacky ombudsman: Michal Lúčny, žiak VIII. triedy, v školskom roku 2013/2014 neriešil 

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

          
I. stupeň:  

1. až  4.  trieda: podľa Štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa základnej školy 

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

programu pre 1. až 4.triedu. 

 
 

Vzdelávacia oblasť 
 

Vyučovací 

predmet 

 

1.roč. 
 

2.roč. 
 

3.roč. 
 

4.roč. 
 

Spolu 

Z D Z D Z D Z D 

Jazyk 

 a komunikácia 

Slovenský jazyk 8 1 6 3 6 2 6 2 34 

Anglický jazyk     3  3  6 

Príroda  

a spoločnosť 

Prírodoveda 0,5 1,5 1  1  1  5 

Vlastiveda   1  1  1 1 4 

Človek a hodnoty Náboženská výchova / 

Etická výchova 
0,5 0,5 1  1  1  4 

Matematika a práca  

s informáciami 

Matematika 4 1 4 1 3 2 3 2 20 

Informatická 

výchova 
  

1  1  1  3 

Človek a svet práce Pracovné 

vyučovanie 
  

    1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1  7 

Hudobná výchova 1  1  1  1  4 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2  2  2  2  8 

Povinné hodiny  17  18  20  21  76 

Voliteľné hodiny   5  5  5  5 20 

Hodiny spolu  22 23 25 26 96 

 

 
II. stupeň: 

5. až 9. trieda:   podľa Štátneho vzdelávacieho programu 2. stupňa základnej školy 

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

5.  až 9.triedu. 

 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

 

Vyučovací 

predmet 

 

5.roč. 
 

6.roč. 
 

7.roč. 
 

8.roč. 
 

9.roč. 
 

Spolu            
Z D Z D Z D Z D Z D 

Jazyk 

 a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 5  4 1 4 1 5  5  25 

Anglický jazyk 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 20 

Nemecký jazyk   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

  

Človek a 

príroda  

   

Fyzika   1  1  2  1 1 6 

Chémia     0,5  1 1 2  5 

Biológia 
1 1 

1 1 1,5  1 1 1  8 

 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1  1  1  1  2  6 

Geografia 1 1 1 1 1 1 1 1 1  9 

Občianska náuka 1  1  1  0,5  0,5 0,5 4,5 

Človek 

a hodnoty 

 

Náboženská výchova 
/Etická výchova 

1 

 

1  1  0,5  0,5  4 
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Matematika 

a práca  

s 

informáciami 

Matematika 3,5 1,5 4 1 3,5 1,5 4 1 4 1 25 

Informatika 

0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Človek a svet 

práce 

Svet práce     0,5  0,5    1 

Technika 
  

  0,5  0,5    1 

 

 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova 
1 1 

1  1  0    4 

Hudobná 

výchova 
1  

1  1      3 

Výchova umením       0,5  0,5 0,5 1,5 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná výchova 
2  

2  2  2  2  10 

Povinné 

hodiny 

 
21  

22,5  24  24  24  116 

Voliteľné 

hodiny 

 
 6 

 6,5  6  6  6 30 

Hodiny spolu  27 29 30 30,5 29,5 146 

 

V  5. – 9. ročníku  e-learningové vyučovanie predmetu SJL, ANJ, MAT, GEO, BIO. 

bilingválne vyučovanie VYV – ANJ. 

V 6. ročníku sme zrušili 0,5 hod. dotáciu predmetu chémia a učivo aj dotáciu 0,5 hod. sme 

presunuli do predmetu biológia. 

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. 

     

                                      

        2.   Počet tried/žiakov : 

 

 STAV K 31.8.2014  

 Ročník  

Triedy / žiaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried    1    1     1     1      1    1    1    1    1         9  

Počet žiakov  13  14  10  16   10    13    17    14  11     118  

z toho začlenení  s IVP        1         1     2     2        2       2      10 

z toho nadané deti                          0 

z toho počet detí v ŠKD   11   11     6    3                  31 

z toho počet žiakov odchádzajúcich na stredné a iné školy ( 5.- 9. ročník )        13 

 

Počet oddelení v ŠKD:  

1 oddelenie – posilnený dozor v ŠKD denne robili vyučujúce I. a II. stupňa podľa plánu 

prídozorov, kým aktuálny počet žiakov neklesol na 25. 
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Počet detí v MŠ : 38 detí, 2 oddelenia:    1. oddelenie mladších   -  19 detí 

                                                                   2. oddelenie starších     -  19 detí  

 

2.1 Zápis do 1. ročníka 

 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (pre šk. rok 2014/2015):  12,  z  toho dievčat: 3 

v riadnom termíne, iba jedna žiačka bola zapísaná dodatočne v júni 2014 z dôvodu 

presťahovania sa matky do Banky. 

 

Na základe žiadostí rodičov P. Bednárika, J. Šmehlíka a Š. Vetríka doložených odporučením 

ŠPPP Banka a a CPPPaP Piešťany vydala RŠ 3 rozhodnutia o odložení povinnej školskej 

dochádzky o 1 rok. 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:   3,           z toho dievčat: 0 

 
2.2 Prijatie žiakov na stredné školy  
 

Počet prihlásených žiakov do OGY:  3 

Počet prijatých žiakov do OGY:        1, 1 odvolanie v riešení 

Na bilingválne gymnázium Vrbové sa prihlásila a bola prijatá žiačka 8. triedy Barbora 

Julinyová.    

                   

Počet žiakov odchádzajúcich z 9. ročníka ZŠ 

 GYM SOŠ SOU OU INÉ SPOLU 

Prihlásení žiaci        1      9      0      0        

      1 – 
štúdium v 

zahraničí            11  

Prijatí žiaci       1       9      0      0        1        11  

% úspešnosti    100    100                100      100  

  

Povinnú školskú dochádzku ukončilo 11 žiakov  9. ročníka.  Výsledky žiakov 9.ročníka sú  

primerané ich vedomostiam a schopnostiam.  Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy  podľa 

vlastného výberu. Ani jeden žiak sa nemusel zúčastniť druhého kola prijímacieho konania.  

 

Testovanie 9 - slovenský jazyk:  úspešnosť našich žiakov 61,09 % v porovnaní 

s celoslovenským priemerom 62,00 %. Vyučujúca Mgr. K. Cíbiková. 

 

Testovanie 9  -  matematika :  úspešnosť našich žiakov 49,09 %  oproti celoslovenskému 

54,67 % . Vyučujúca  Mgr. S. Gašparová.  
Výsledky sú primerané schopnostiam žiakov a ich  vyučovacím výsledkom. Za zodpovednú 

prípravu  patrí  obom vyučujúcim vďaka. 

 

Výchovná poradkyňa  Mgr. K. Jantová  so žiakmi 9. ročníka  úzko spolupracovala 

s CPPPaP Piešťany, 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. 
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        3.   Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov - 2. polrok školského roku 2013/2014  

 Ročník   

Žiaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu % 

Počet žiakov  13       14   10   16    10    13   17  14  11   118    100 

z toho prospeli  13   14  10   16    10    13    17   14   11    118   100 

z toho 
neprospeli                                 0 

z toho neklasifik.                                 0 

slovne hodnot. ž.                            0   

 

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

II. stupni signalizovali mierne zhoršenie.  

 

Na I. stupni prospelo 53 žiakov 1. – 4. ročníka, čo je  100 %.    Žiaci 1.ročníka veľmi dobre 

zvládli prechod na vyšší stupeň  školskej dochádzky.  

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

úrovňou štandardov, v 4. ročníku sú výsledky:  SJL 92 % ,  MAT  91 %, ANJ 80%.  

 

Na II. stupni  prospelo 65  žiakov, čo je 100%.  

Žiaci 5. ročníka zvládli prechod na II. stupeň   bez  problémov, ich výchovno-vzdelávacie 

výsledky sú na II. stupni  najlepšie.  

 

Priemerné vzdelávacie výsledky zo SJL ukazujú najlepšie výsledky v 5. ročníku – 80,6 %, v 

7. a 8. ročníku  - 77 %,  v 9. ročníku  - 67,2 %,  v  6. ročníku  - 64,2%. Výsledky ukazujú, že 

sa zväčšuje rozdiel medzi najlepšou a najhoršou triedou.  

Priemerné vzdelávacie výsledky z ANJ ukazujú najlepšie  výsledky  v 5. ročníku – 79,2 %,  v   

8. ročníku  - 77,8 %, v  7. ročníku – 71,8 %, v  6. ročníku – 68,2 % a v 9. ročníku 68 %. 

Oproti minulému školskému roku úroveň najlepších tried mierne klesla, ale celkovo sa 

nezhoršila. 

Priemerné vzdelávacie  výsledky z MAT ukazujú najlepšie výsledky v 5. ročníku – 76,6 %, 

v 8.  ročníku – 71 %, v 7. ročníku – 69 %, v  6. ročníku – 64,8 % a v  9. ročníku  - 51,2 %. 

Výsledky ukazujú, že sa zväčšuje rozdiel medzi najlepšou a najhoršou triedou.  

Je potrebné venovať ešte viac diferencovanú pozornosť žiakom rôzneho intelektu vo 

všetkých predmetoch. V plánoch metodických orgánov treba i naďalej uvádzať opatrenia na 

zvýšenie úrovne dosiahnutých výsledkov.          

 

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

stupni udelila riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade znížené známky 2.  

stupňa dvom žiakom 7. ročníka za závažný priestupok proti školskému poriadku ohrozením 

vlastného života a bezpečnosti a jednu zníženú známku 3. stupňa žiakovi 7. ročníka za 

závažné porušenie školského poriadku tým, že zbil žiaka 6. ročníka tak, že bol 2 dni na 

pozorovaní v nemocnici. 

 

Pochvalné uznanie za reprezentáciu školy v športových  súťažiach dostalo 9  žiakov I. stupňa,  

v športových  súťažiach 3 žiaci a v  konverzačnej skupinovej súťaži 1 žiačka  II. stupňa. 
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Diplom riaditeľky školy za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy vo 

vedomostných súťažiach dostali 2 žiaci I. stupňa a 8  žiakov 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 takt. 

 

Dochádzka žiakov bola rozdielna. Na I. stupni v porovnaní s I. polrokom 20,98 vymeškaných 

hodín  vzrástol počet  ospravedlnených hodín v II. polroku na  27,6 v priemere na žiaka, čo je 

mierny  nárast, ale v porovnaní s minulým školským rokom pokles vymeškaných hodín.  

Na II. stupni  počet vymeškaných  ospravedlnených hodín oproti I. polroku 33,56  hod. na 

žiaka  vzrástol na 42,92 vymeškaných hodín.   

Neospravedlnené hodiny na I. i na II. stupni nie sú. 

 

Dlhodobou úlohou vedenia školy a triednych učiteľov  i naďalej zostáva účinnejšie 

spolupracovať s rodičmi žiakov, aby nedochádzalo k vymeškávaniu vyučovania bez 

závažných dôvodov a dôraz klásť na ospravedlnenia od lekára – skontrolovať, či vyšetrenie 

bolo na celý deň. 

   
        4. Zamestnanci školy 

 

Celkový počet zamestnancov  k 30.06.2014:    25 

z toho pedagogickí zamestnanci: MŠ      4 

 1. stupeň ZŠ             4 

  2. stupeň ZŠ      8  

  ŠKD      1  

  SPOLU:     17 

z toho nepedagogickí zamestnanci: administrat.       1 

  ved.ŠJ/kuch. MŠ     1/1 

  prevádz. zam.       5 

  SPOLU:       8 

 

V priebehu školského roka sa obsadenie pedagogických zamestnancov základnej školy 

menilo z dôvodu dlhodobej PN Mgr. Michnovej, ktorú zastupovali   Mgr. Hagarová, Mgr. 

Masariková, Mgr. Hanichová.   

Polovičný úväzok upratovačky p. Tatranskej z dôvodu PN prebrala p. Bednáriková .   

Ako externý zamestnanec pracovala vyučujúca náboženskej výchovy AV Mgr. Žofia 

Masariková.  
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4.1 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov    

 

Počet pedagógov MŠ:                            4       kvalifikovaných:  4      nekvalifikovaných:   0 

Plnenie kvalifikačného predpokladu:     0 

Počet pedagógov na 1. stupni:               4       kvalifikovaných:  4      nekvalifikovaných:   0 

Plnenie kvalifikačného predpokladu:    0 

Počet pedagógov na 2. stupni:               8       kvalifikovaných:  8      nekvalifikovaných:   0 

Plnenie kvalifikačného predpokladu:    0                                                                                                         
Počet pedagógov v ŠKD:                      1       kvalifikovaných:  1      nekvalifikovaných:    0 

Plnenie kvalifikačného predpokladu:    0 

 

4.2  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

     

Funkcia PVPZ - FIŠ 1. kvalif. sk./náhr. 2. kvalifikačná sk. 

riaditeľ školy dátum ukončenia 10.05.2011  5.2.1997  5.12.2008 

  vzdeláv. inštitúcia MPC Trnava  MPC Bratislava  FF UKF  Nitra              

zástupca  dátum ukončenia 10.05.2011  3.11.1997               - 

RŠ pre ZŠ vzdeláv. inštitúcia MPC Trnava  MPC Bratislava               - 

zástupca  dátum ukončenia 30.06.2011           -              - 

RŠ pre MŠ vzdeláv. inštitúcia MPC Trnava           -              - 

 

Počet pedagógov z 1. stupňa, ktorí majú 1. atestáciu alebo jej náhradu 3 

Počet študujúcich učiteľov ( uviesť názov školy a formu štúdia ): 0 

Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 1. atestáciu alebo jej náhradu 4 

Počet študujúcich učiteľov ( uviesť názov školy a formu štúdia ) 0 

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

 

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

Aktualizačného vzdelávania sa zúčastnili: 

- Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku: Mgr. Cíbiková, 

-Prípravné atestačné vzdelávanie pred I. atestáciou: Mgr. Kusovská 

Špecializačné vzdelávanie: 

- Proforient pre výchovných poradcov absolvovala: Mgr. Jantová   

 

Metodických seminárov vydavateľstva Oxford z anglického jazyka sa zúčastnila Mgr. 

Barančíková. 

I nepedagogickí zamestnanci si  neustále zvyšujú a udržiavajú svoju odbornosť.  

 

Odbornosť vyučovania  v MŠ bola 100%, na I. stupni bola 97%, na II. stupni 70%.  

Neodborne na I. stupni bola vyučovaná informatická výchova. 

Na II. stupni neodborne vyučované boli predmety čiastočne FYZ, ANJ, SVP, TECH,  úplne 

OBN, DEJ, INF a TEV.            
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5.   Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2011/2012 

Por.č. Názov súťaže Počet ž. Umiestnenie / úspešní riešitelia 

   (družstvo) okres. kolo 
kraj. 
kolo 

národ. 
kolo 

medzinár. 
kolo 

   1.     Matematická    olympiáda        4          1      

   2.      Pytagoriáda        6         0      

   3.   Geografická  olymp.        4         4                

   4. Olympiáda zo SJL       1         1  (ÚR)    

   5.  Olympiáda v ANJ       2         2 (4 a 5.)                     

   6. Olympiáda v NEJ       1                      1   

   7. Hviezdoslavov  Kubín       5         0     

   8.  Šaliansky Maťko        8            2    

   9. Biblická olympiáda        3                        

  10. Moderný tanec        1          1    

  11. O moraviansku venušu      27       14     

  

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. 

 

Všetky metodické orgány dosiahli veľmi dobré  výsledky  v práci  so žiakmi:  

 

V práci MZ možno kladne hodnotiť spoluprácu  s MŠ a z nej vyplývajúce aktivity. Deň 

otvorených dverí pre predškolákov pripravila Mgr. Škarková so žiakmi 1. ročníka. Darčeky  

pre predškolákov so staršími  žiakmi pripravili  Mgr. Valková  a  Bc. Ščípová. 

OH s predškolákmi v MŠ  odučila  zástupkyňa RŠ pre MŠ Janka Gabrišová. 

 

Práca MZ je orientovaná všestranne. Z aktivít  možno vyzdvihnúť zážitkové vyučovanie: 

Deň jablka – aktivita zameraná na zdravú výživu, Deň knihy v rámci Mesiaca kníh, nové 

aktivity Deň mlieka s Moo Goo, Deň Zeme, Adoptuj si kravičku. Zorganizovali p. uč.  

Petláková a Valková v spolupráci s vyuč. I. stupňa.  

V rámci environmentálnej výchovy navštívili 2. – 4. trieda Náučný chodník na Ahoj a 1. 

trieda Obrázkovú horu v Strážnom. 

1. a 2. trieda v rámci uplatňovania finančnej gramotnosti v praxi absolvovali nákupy 

v obchodoch, ktoré si vybrali a zaplatili sami žiaci s pomocou svojich triednych pani 

učiteliek. 

Všetci žiaci I. stupňa absolvovali dopravnú výchovu na DDI Vrbové Čerenec. Žiaci 4. 

ročníka v súťaži Na bicykli bezpečne dosiahli veľmi pekné 3. miesto v konkurencii 11 škôl. 

Pripravila p. uč. Valková. 

Aktuálne projekty so žiakmi 2. a 4. ročníka Kráľovstvo zabudnutých príbehov 

a Financmajstrík uskutočnili pani učiteľky PaedDr. Petláková a Mgr. Valková. 
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Vyzdvihnúť možno i besedy, prednášky v rámci MZ a tvorbu projektov na témy: 

Deklarácia práv dieťaťa, Svetový deň zdravia, Čo robím pre svoje zdravie, Mesiac úcty 

k starším, záložka Stonožka, ktoré urobili všetky triedy I. stupňa. 

Exkurziu do pekárne v Moravanoch nad Váhom pre všetky triedy I. stupňa zorganizovala 

PaedDr. Petláková. Exkurziu do Hvezdárne Hlohovec a Vlastivedného múzea Hlohovec 

pre všetky triedy zorganizovala Mgr. Valková.  

Výlet spojený s exkurziou do ZOO Lešná v Českej republike pre I. stupeň zorganizovala  

PaedDr. Petláková v spolupráci s TU I. stupňa. Okrem zaujímavých zážitkov z poznávania 

známych i neznámych zvierat si rozšírili aj svoje vedomosti o fungovaní hraničných 

priechodov medzi ČR a SR. 

Veľmi dobrú odozvu u žiakov i rodičov mala škola v prírode Čertov, ktorú zorganizovali 

pani učiteľky Valková a Petláková. Vyzdvihnúť treba uskutočnenie plaveckého kurzu 

v rámci ŠvP, nakoľko plavecké kurzy v  Magnólii sú pre mimopiešťanských žiakov veľmi 

predražené. Pre budúcnosť by bolo potrebné, aby sa do takýchto aktivít zapojili všetky 

triedne učiteľky I. stupňa.  

Riaditeľka školy zhodnotila kladne i rýchlosť a plynulosť čítania žiakov 3. a 4. ročníka, kde 

uskutočnila testovanie rýchlosti  čítania za minútu.  

Ako veľmi úspešné môžeme zhodnotiť i umiestnenie štvrtákov v medzinárodnom testovaní 

TIMSS, kde dosiahli z matematiky úspešnosť 75,7% oproti celoslovenskému 48,9% 

a z prírodných vied 78,5% oproti 75,7%. Je to veľmi dobrá odmena od žiakov pre pani 

učiteľku Mgr. E. Valkovú za jej štvorročné úsilie. Blahoželáme a ďakujeme. 

V rámci Týždňa zdravia a z hľadiska zdravej výživy v škole uplatňovali i v tomto školskom 

roku 1 ovocný deň, 1 mliečny deň a jeden deň bez sladkostí. 

V práci s talentovanými žiakmi možno vyzdvihnúť výsledky MZ:   R. Ročiak, 2. tr., D. D. 

Kusovský, 4. tr. – 2. miesta v OK Šaliansky Maťko – pripravili p. uč.  Petláková a Valková . 

Pekné úspechy získali aj v športovej súťaži O moraviansku venušu, kde športovci z každej 

triedy priniesli medaily. Najúspešnejšia z I. stupňa bola 4. trieda. 

Žiaci 2. až  4. triedy sa zapojili do  matematickej korešpondenčnej súťaže  MAKSÍK, kde sa  

žiaci 4. ročníka S. D. Petláková a T. Vailing umiestnili v rámci Slovenska na 1. – 123. 

mieste. 

Je potešiteľné, že vzrástol počet súťažiacich, ktorí sa zapojili do  vedomostných a športových 

súťaží.  

Všetky vyučujúce sa venujú nielen žiakom nadaným a talentovaným. Vedú žiakov 

k tvorivosti vypracovávaním projektov na rôzne témy s využitím internetu, literárnej 

a výtvarnej tvorbe. Ale nezabúdajú ani na  žiakov z menej podnetného prostredia a žiakov 

s IVVP, ktorých počet v tomto roku vzrástol. V 2. tr. 1 žiačka, 1 žiak v riešení,  v 3. tr. 2 

žiaci, v 4. tr. 1 žiak.  

Žiaci 4. ročníka absolvovali primárne vzdelávanie. 

 

Vychovávateľka ŠKD Bc. Ščípová úzko spolupracovala s vyučujúcimi  i s rodičmi žiakov, 

nadväzovala na vyučovací proces voľnejšími aktivitami. Vyzdvihnúť možno pekné výrobky, 

ktoré pani vychovávateľka urobila so žiakmi na vianočné trhy. 

 

V PK spoločenskovedných predmetov možno kladne hodnotiť inovatívne metódy 

vyučovania, využívanie e-learningu, zadávanie úloh cez internetové portály a využívanie IKT 

techniky. 

Veľmi dobrú odozvu mala medzi žiakmi Noc s Dobšinského rozprávkami, ktorú pre žiakov 

II. stupňa pripravili členky PK v spolupráci s TU 5. – 9. ročníka. Cieľom akcie bolo nielen 

zabaviť sa, ale aj formou zábavných aktivít niečo nové sa naučiť. 

V rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry robili žiaci viaceré projekty:  
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Čítame, rozprávame sa a tvoríme podľa knihy E. Ondreičku Čo sa skrýva v ceruzke 

o zvieratách a o Zuzke – príprava bábok, dramatizované čítanie a predvedenie pre žiakov 1. 

ročníka – 5. ročník. 

Moja obľúbená kniha a Galéria literárnych postáv - elektronické prezentácie žiakov 6. 

ročníka. 

Tvorba detektívky, prerozprávanie rozhlasovej hry a následná analýza vlastného prehovoru – 

7. ročník. 

Tvorba sci-fi príbehu -  8. ročník. 

Riaditeľka školy v spolupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry uskutočnila 

diagnostiku rýchlosti čítania v 3. až 9. ročníku.  

 

Trieda Priemer 
prečítaných slov na žiaka 

Najviac 
prečítaných slov 

Najmenej 
prečítaných slov 

3. 73 109 42 

4. 96 125 65 

5. 81 113 51 

6. 79 106 41 

7. 103 138 66 

8. 117 150 80 

9. 104 133 77 

 

V rámci vyučovania cudzích jazykov sa žiaci zapojili do rôznych kvízov, projektov 

a prezentácií k Európskemu dňu jazykov.  Vyzdvihnúť treba Jack London’s Day v rámci II. 

stupňa, ktorý bol  zameraný na spoznávanie anglických a amerických spisovateľov. Čítanie 

na pokračovanie cez školský rozhlas robili žiaci 9. ročníka. Všetci žiaci si mohli vyskúšať, 

koľko z počutého porozumeli. V závere dní si pozreli filmové spracovanie románu Biely 

tesák v anglickom origináli.  

Na hodinách nemeckého jazyka zasa čítali, prekladali a ako komiks spracovali výber 

z rozprávok bratov Grimmovcov.  

V práci s talentami má PK viaceré úspechy.   

Žiaci 5. – 7. ročníka sa zúčastnili školských kôl súťaží  Šaliansky Maťko, Hollého pamätník, 

postúpili do okresného kola, kde sa neumiestnili na víťazných miestach.  

Žiačka 8. ročníka L. Némethová sa zúčastnila OK olympiády v slovenskom jazyku ako 

úspešná riešiteľka na 4. mieste. Pripravila p. uč. Mgr. Kusovská. 

Na olympiáde v anglickom jazyku sa zúčastnili T. Červeňanská, 7. tr., ktorá sa umiestnila 

ako ÚR na 4. mieste , a M. Lúčny, 8. tr., ktorý sa umiestnil ako ÚR na 5. mieste. Pripravila 

Mgr. Kusovská.  

Družstvo v zložení T. Červeňanská, B. Julinyová a M. Lúčny sa zúčastnilo vo Vrbovom 

súťaže v anglickom jazyku Spell and Tell, kde sa umiestnili na peknom 4. mieste. Pripravila 

Mgr. Kusovská. 

Súťaž v cudzích jazykoch sme rozšírili o olympiádu v nemeckom jazyku, kde nás na 

krajskom kole reprezentovala S. Schmitt, žiačka 8. ročníka, ktorá sa umiestnila na víťaznom 

3. mieste. Pripravila Mgr. Cíbiková. 

Balneologické múzeum v Piešťanoch navštívili  žiaci 5. - 9. ročníka. V rámci občianskej 

náuky žiaci pracovali s pracovnými listami z Nadácie Milana Šimečku na tému rasizmus,  

náboženská intolerancia, občianske práva a slobody, holokaust.  

Cez Nadáciu M. Šimečku navštívila Mgr. Kusovská školy v Londýne, ktoré sa zameriavajú 

na vzdelávanie detí cudzincov.  

Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili moderovaných besied o budúcom povolaní. 
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V rámci náboženskej a etickej výchovy žiaci sledovali filmy o etike v oblasti genetiky, 

plánovanom rodičovstve, interrupcii a tolerancii medzi náboženstvami.  

Naše družstvo sa zúčastnilo biblickej olympiády a v dekanátnom kole obsadilo 8. miesto. 

Pripravila Mgr. Lúčna.  

Za úspech práce s talentovanými žiakmi môžeme považovať už 7. ročník  školského časopisu 

Syslák,  ktorý aj tento školský rok redigovala Mgr. Cíbiková. V spolupráci s OcÚ Banka boli 

vytlačené 4 čísla.  Časopis bol poslaný do súťaže školských časopisov usporiadanej Maticou 

slovenskou bez vyhodnotenia umiestnení.  

Súťaže Putujeme za ľudovou piesňou a  Slávik Slovenska sa neuskutočnili. 

Na doplnenie  a rozšírenie učiva z oblasti umenia navštívili žiaci galérie v kine Fontána 

a v Dome umenia. 

Talentovaní žiaci - výtvarníci mali možnosť zapojiť sa do súťaží: Najkrajšia vianočná 

pohľadnica, Valentínka, ktorú organizovala pani učiteľka Barančíková. V rámci občianskej 

výchovy a etickej výchovy v spolupráci s výtvarnou výchovou si všetky triedy na I. i II. 

stupni  vytvorili výstavky Plody našich záhrad, kde uplatnili nielen vedomosti, ale aj 

estetické cítenie.   

Z uvedeného vyplýva výrazný vzostup úrovne práce a výsledkov  PK. 

 

PK prírodovedných predmetov tradične dosahuje veľmi pekné výsledky v matematických 

a geografických súťažiach. V tomto školskom  roku sme sa mohli tešiť  z 1. miesta B. 

Németha v matematickej olympiáde za 5. ročník. Pripravila RNDr. Šišanová. 

V pytagoriáde nebol tento rok úspešný ani jeden žiak. 

V OK GO bolo viacero úspešných riešiteľov –– N. Bednáriková, 5. tr., A. Jánoška, 6. tr., 

M. Jankechová, 7. tr., 2. miesto v OK,  postup do KK  bez umiestnenia,  M. Lúčny, 8. tr. 

ÚR. Pripravila  RNDr. Šišanová. 

Mgr. S. Gašparovej  patrí poďakovanie za organizáciu súťaže  MAKS, kde majú matematické 

talenty možnosť rozvíjať svoje schopnosti a kde dosiahli naši žiaci veľmi pekné umiestnenia. 
Aj tento rok siedmi z nich  - N. Bednáriková, B. Németh za 5. ročník, A. Jánoška za 6. ročník, M. 

Jankechová, P. Jarošová a T. Červeňanská za 7. ročník a najlepší  M. Lúčny za 8. ročník, ktorý 

dosiahol 1. – 2. miesto v kraji a 16. – 26. miesto v SR, získali od organizátora súťaže pekné vecné 

ceny. 
Naši žiaci sa zúčastňovali športových súťaží  usporiadaných CVČ Ahoj menej ako po minulé 

roky (futbal starší žiaci) a bez víťazných umiestnení.  Pekné výsledky dosiahli v súťaži 

O moraviansku venušu, kde získali 14 medailí. Najväčšie problémy robí obsadenie všetkých 

disciplín, hlavne dievčatá, ktorých máme málo, takže sa nedá robiť výber.  

S. Schmitt sa zúčastnila OK súťaže v modernom tanci s umiestnením na 1. mieste.  

V októbri sa uskutočnila plánovaná exkurzia pre žiakov 5. až  9. ročníka do Bratislavy, ktorú 

pripravila RNDr. Šišanová. Navštívili prírodovednú zbierku SNM a Bratislavský hrad. 

Koncom mája sa uskutočnila exkurzia do Banskej Štiavnice, kde navštívili banský skanzen, 

Múzeum vo Svätom Antone a Počúvadlo. 

V rámci vyučovania biológie a geografie vyučujúce v závere roka po prebraní učiva 

uskutočnili vychádzky  zamerané na pozorovanie prírody, starostlivosť o životné prostredie, 

prácu s buzolou a geocashing.   

 

Najväčším problémom aj v tomto školskom roku bol nedostatok učebníc. 

 

Kladne možno hodnotiť   mimoškolskú  výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

Zo športových aktivít školy možno vyzdvihnúť športové dopoludnia, ktoré pre žiakov I. 

stupňa uskutočnili triedne učiteľky.                                

Potešiteľné je, že v tomto školskom roku v januári sa podarilo uskutočniť lyžiarsky 

výcvikový kurz pre žiakov 6. – 8. ročníka v Jasenskej doline. LVVK splnil svoj účel. Všetci 
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žiaci sa naučili lyžovať a chodiť na vleku, nestal sa žiadny úraz. Poďakovanie za organizáciu 

a realizáciu patrí  pani učiteľkám Mgr. K. Kusovskej a PaedDr. D. Petlákovej. 

 

Naši žiaci 1. – 5.ročníka  sa zúčastnili atletickej súťaže O moraviansku venušu v areáli  ZŠ 

Moravany. Hoci ako škola sme sa v tomto školskom roku neumiestnili na víťaznom mieste,  

priniesli sme si 14 medailí, z toho 6 zlatých, 4 strieborné a 4 bronzové.  

 

Vyzdvihnúť treba veľmi dobrú spoluprácu s Nohejbalovým klubom Banka. Jeho členovia 

zorganizovali pre žiakov  4. - 9. ročníka už 8. 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. Napriek tomu, že vyhralo družstvo chlapcov 8. ročníka, v mladších žiakoch majú 

dôstojných nástupcov už v žiakoch 4. ročníka. Pochváliť ich treba za bojovnosť 

a nezlomného športového ducha.  

 

V tomto školskom roku naša škola žila rôznymi športovými aktivitami. Jednou z nich bol aj 

florbalový turnaj pre žiakov I. i II. stupňa. Mohol sa uskutočniť vďaka sponzorstvu firmy 

Mcredit, ktorá darovala škole športové náradie. Organizačne zabezpečili oba turnaje pani 

učiteľky Mgr. Kusovská  a PaedDr. Petláková. 

 

Posledný júnový týždeň mali možnosť žiaci I. stupňa zoznámiť sa s povojnovou  vojenskou 

výzbrojou používanou našimi vojakmi ako boli guľomet, samopal, odstreľovacia puška, 

zameriavacie a a optické vybavenie k jednotlivým zbraniam. Najväčšou atrakciou bol ľahký 

pechotný plameňomet, ktorých je v súčasnosti na našom území už iba niekoľko kusov. 

Prezentáciu uskutočnil predseda Klubu vojenskej histórie ČSĽA Bc. T. Hanich, vybavila pani 

učiteľka  Mgr. A. Hanichová.  

 

Veľmi dobrý ohlas mali i  besedy pre žiakov. Besedu pre žiakov 5. – 9. ročníka uskutočnil 

Peter Remper, prednášateľ občianskeho združenia Slovensko bez drog. Z besedy vyplynulo, 

že my všetci – rodičia, učitelia a celá verejnosť – potrebujeme byť rýchlejší ako drogoví 

díleri a musíme vyplniť informačné vákuum ohľadne drog. Jedine tak môžeme zmierniť 

nepriaznivý trend v tejto oblasti na Slovensku. 

Úspech u žiakov  zaznamenali i besedy s cestovateľom p. Kopečným o živote ľudí v Thajsku,  

Malajzii a severnej Sumatre, kde pri svojich cestách nezabudne priniesť aj zaujímavé zážitky 

zo škôl alebo zo života detí týchto krajín, a s Mgr. Kusovskou o živote a práci žiakov 

v školách pre cudzincov v Londýne v I. polroku pre všetkých žiakov I. i II. stupňa. 

 

V spolupráci s MsK Piešťany sa žiaci 4. – 6. ročníka zúčastnili besedy so spisovateľkou 

Beatou Panákovou v rámci festivalu Zázračný oriešok. V našej škole sa uskutočnila 

prezentácia knižného a rozhlasového spracovania antického príbehu Dafnis a Chloe. Okrem 

besedy naši žiaci prekvapili hostí peknými projektmi, ktoré si pripravili žiaci 4. ročníka, 

a tancom nýmf v podaní žiačok 5. ročníka. Besedy sa zúčastnili aj pracovníci RTVS, ktorí 

našim žiakom prezradili, ako sa tvorí rozhlasová podoba a kto všetko sa na tvorbe podieľa. 

 

 

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. 
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Záujem rodičov i žiakov najmä o vyučovanie cudzích jazykov vyriešilo vedenie školy 

v spolupráci s rodičmi pre deti MŠ, v spolupráci s vyučujúcimi formou krúžkov AJ pre 1. a 2. 

ročník. Podľa ŠVP a ŠkVP sa žiaci 3. a 4. ročníka učili 3 hodiny anglického jazyka v týždni 

a žiaci 5. – 9. ročníka 4 hodiny v týždni. V  6. - 9.  ročníku v rámci ŠkVP sa žiaci  učili ako 2. 

cudzí jazyk – nemecký jazyk v časovej dotácii 2 hod. týždenne.   

 

Potešiteľné je, že naši žiaci využili možnosti vzdelávacích poukazov na krúžkovú činnosť 

hlavne v rámci školy. Z počtu 115 vydaných vzdelávacích poukazov sme prijali  100   VP do 

7   krúžkov, z ktorých 6 viedli pedagogickí zamestnanci. AJ pre 1. a 2. ročník viedla Mgr. 

Barančíková, krúžok tvorivého písania viedla Mgr. Cíbiková, turistický krúžok viedla 

RNDr. Šišanová, športový krúžok  viedla Mgr. Jantová, krúžok Mladí záchranári viedla 

Mgr. Kusovská, krúžok mažoretiek viedla naša bývalá žiačka A. Švecová. Mažoretky sa 

úspešne predviedli na súťaži Moderný tanec v Piešťanoch, kde malé mažoretky získali 

Cenu poroty. Na  súťaži mažoretiek Pohyb bez bariér v Bratislave získali malé mažoretky 

3. miesto. Zúčastnili sa i Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch a kultúrnych akcií 

školy a obce. Poďakovanie patrí Obecnému úradu v Banke, ktorý zasponzoroval kúpu 

kostýmov mažoretiek a zaplatil autobus do Bratislavy na súťaž mažoretiek.  

Potešiteľné je, že sa našli dvaja občania Banky – páni Dušan Petroff a Peter Julíny, ktorí 

prišli s návrhom viesť strelecký krúžok – pilotne od júna. Krúžok mal úspech a opäť je 

potrebné poďakovať Obecnému úradu v Banke, ktorý financoval kúpu potrebných pomôcok. 

Od septembra bude krúžok v riadnej evidencii krúžkov. 

Všetci  žiaci absolvovali predpísané množstvo hodín záujmového vzdelávania. 

 

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

i učitelia sa  zúčastnili turistického pochodu Bananská Buď fit!  

Program pre seniorov pripravili Mgr. Cíbiková a Mgr. Kusovská  v spolupráci s Mgr. 

Hagarovou, PaedDr. Petlákovou,  Mgr. Valkovou, Mgr. Barančíkovou a A. Švecovou. 

V programe účinkovalo 63 žiakov 1. – 9. ročníka. Pre rodičov a spolužiakov ho žiaci 

zopakovali ešte raz  v spojení s vianočnými trhmi, ktoré pripravili Bc. Ščípová, vyučujúce 

výtvarnej výchovy I. a II. stupňa v spolupráci s Mgr. Julinyovou. 

Kultúrny program na Deň matiek tradične pripravujú deti MŠ.  

 

Z akcií v rámci obce možno kladne hodnotiť bohatú zberovú aktivitu žiakov i rodičov pod 

heslom Zachráň aspoň jeden strom, kde nazbierali  12 362   kg papiera. Zo získaných 

finančných prostriedkov boli zakúpené knihy do ŽK, pomôcky pre vyučovanie I. a II. stupňa, 

polovičné skrinky do 3 tried, stolíky pod notebooky k interaktívnym tabuliam, ceny pre 

jednotlivcov a víťazné triedy  a iné.   

 

V rámci projektu EKOPAKY prebieha počas celého školského roka zber tetrapakov, ktorých 

sme nazbierali 2 000 kg.  

 

Sústavne separujeme odpad v triedach a v rámci  Zelenej školy staráme sa o vysadené 

ihličnany a o kvety v priestoroch školy.  

Bohužiaľ, sústavne dochádza k  ničeniu vysadených stromov, kríkov a zelene  vandalmi 

v čase mimo prevádzky 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. 
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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 2013/2014 sa nevyskytli formy násilia 

alebo šikanovania, okrem žiakov 7. triedy, kde bolo treba riešiť závažné porušenia školského 

poriadku z dôvodu hazardovania so svojím životom u dvoch žiakov a násilia a fyzického 

napadnutia u jedného žiaka.  

V apríli sa uskutočnili besedy s príslušníkmi mestskej polície, kde sa naši žiaci dozvedeli 

o práci a  činnosti policajtov pri zabezpečovaní ochrany občanov, oboznámili sa 

s nežiaducimi a zhubnými účinkami  drog  na ľudský organizmus, s nelátkovými 

závislosťami a s negatívnymi dôsledkami gamblerstva. Besedu zabezpečila PaedDr. 

Petláková, koordinátorka protidrogovej  prevencie. Na základe závažných priestupkov troch 

žiakov 7. triedy sa v tejto triede uskutočnila opakovaná beseda s príslušníkom Mestskej 

polície Piešťany, zameraná hlavne na represívne postihy týkajúce sa priestupkov 

mladistvých. 

 

Každý žiak mal možnosť pozitívne prejaviť svoje schopnosti, byť v niečom úspešný 

a zároveň získať body pre svoju triedu do Súťaže tried.   

V 14. ročníku Súťaže tried boli úspešné: 

   - na I. stupni   -    2. trieda pod vedením TU PaedDr. D. Petlákovej,                                                       

   - na II. stupni   -   5. trieda pod vedením TU RNDr. K. Šišanovej.  

 

Kladne hodnotiť možno spoločenské podujatia v rámci školy. Žiaci 1. – 9. ročníka si urobili 

výstavy ovocia a zeleniny pod názvom Dary našich záhrad. Víťazné triedy boli na I. stupni 

4.trieda a na II. stupni 7.trieda.  

 

Žiaci 8.- 9.ročníka videli v rámci prípravy na budúce povolanie projekciu s ukážkami 

aranžovania Strednej odbornej školy v Rakoviciach a SZŠ Piešťany a prezentáciu Gymnázia 

Vrbové.  

 

Žiaci 1. – 4. ročníka sa zúčastnili v DU Piešťany divadelného predstavenia Kozičkine 

potulky. 

V deň  testovania  žiakov 9. ročníka sa žiaci 1. – 8. ročníka zúčastnili filmového predstavenia  

Croods.  

Žiaci 3. – 9. ročníka sa zúčastnili protidrogového multimediálneho koncertu Trinásta 

komnata. Svet drog je v nej prirovnaný k zakázanej trinástej komnate, ktorej zlo nikto 

neucíti, pokiaľ sa ho netýka priamo, preto ani neverí jeho škodlivosti. Posolstvom koncertu 

bolo, že každý z nás má možnosť vybrať si tie správne dvere. 

 

Veľmi dobrý ohlas mali i spoločenské aktivity, ktoré pripravili pre svojich spolužiakov 

samotní žiaci. Haloweensku párty pre svojich spolužiakov  veľmi dobre  pripravili žiaci 9. 

ročníka v spolupráci s TU Mgr. Cíbikovou.  Valentínsky  karneval  pripravili žiaci  8. 

ročníka s TU Mgr. K. Kusovskou. Obe triedy pripravili akcie opäť veľmi pekne. 

 

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

narcisov v rámci obce sa  zapojili žiaci 9. ročníka. 

 

Každoročne sú evidovaní a odmenení žiaci s výborným prospechom a úspešne reprezentujúci 

školu v okresných a krajských  súťažiach. 
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Diplom RŠ a vecnú odmenu OZ pri ZŠ Banka dostali R. Ročiak, 2. tr.,  D. D. Kusovský, 4. 

tr., N. Bednáriková, B. Németh, 5. tr., A. Jánoška 6. tr., T. Červeňanská, M. Jankechová , 7. 

tr., M. Lúčny, L. Némethová a S. Schmitt, 8. tr. 

Pochvalné uznanie za reprezentáciu školy s vecnou odmenou  OZ  pri  ZŠ Banka dostali T. 

Badáň, 1. tr., S. Gažová, K. Čunčíková, 2. tr., R. Rigo, 3. tr., R. Buchman, T. Vailing, D. 

Vatrt, T. Trakalová  a J. Lee Yaxley, 4. tr.,  V. Drahovská, D. Vetríková, M. Lacko 5. tr., a B. 

Julinyová , 8. tr.  

 

Za celoročnú aktívnu prácu a pekné výsledky žiakov patrí všetkým vyučujúcim uznanie 

a poďakovanie. 

 
        6.   Vyhodnotenie projektov a programov školy 
 

V školskom roku 2013/2014 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 –  PaedDr. Petláková, 

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

program výchovy k manželstvu a rodičovstvu – Mgr. Škarková, 

program environmentálnej výchovy – Mgr. Hanichová,  

projekt EKOPAKY (od roku  2004) – p. Šnajdarová,   

projekt eSlovakia (od roku 2003), vďaka ktorému máme internet – Mgr. Hrdinová 

v spolupráci s Mgr. Červeňanskou, 

projekt Infovek (od roku 2004), získané počítače tvoria základ PC učebne na poschodí – 

Mgr. Hrdinová v spolupráci s vyučujúcimi I. a II. stupňa.   

Vďaka projektu Otvorená škola sa podarilo obci v spolupráci s vedením školy zlepšiť 

športové prostredie školy viacfunkčným ihriskom. 

V školskom roku 2013/2014 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).  

V školskom roku 2013 sa ukončilo vzdelávanie členiek našej školy v projekte Modernizácia 

vzdelávacieho procesu, kde  škola získala  6 PC zostáv, 4 notebooky  a 1 dataprojektor.  

V školskom roku 2011/2012 sme sa prihlásili do Národného projektu Profesijný a kariérový 

rast pedagogických zamestnancov – aktivita 4.2, kde naša škola získala 2 notebooky pre 

učiteľov. 

V tomto školskom roku sú rozpracované a realizujú sa 4 projekty: 

E-testovanie v spolupráci s NÚCEM, do ktorého sme sa zapojili v apríli 2013. Garantom 

projektu je Mgr. Barančíková. Získali sme 1 PC zostavu a licencie Škola a Žiak v hodnote 

3 784, 80 €.  

 

Moderné vzdelávanie – Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, do 

ktorého sme sa zapojili v novembri 2013. Garantom projektu je RNDr. Šišanová. V rámci 

projektu bude škole zapožičané technické vybavenie: 1 interaktívna tabuľa s dataprojektorom, 

notebook a reproduktory. Po skončení projektu v októbri 2015 bude zariadenie prevedené do 

majetku školy. Úlohy v rámci projektu sa budú realizovať až po dodaní techniky. Zatiaľ boli 

dodané reproduktory a notebook. 
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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. V rámci projektu sme dostali metodické príručky k danej 

téme a licencie a linky na používanie pri riešení problémových žiakov. 

 

Najväčším projektom je Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva, 

ktorého začiatok realizácie bol v januári 2014.  

Napriek tomu, že garantom projektu je Mgr. Kusovská, na základe prihlášky bolo potrebné 

vopred splniť viaceré úlohy.  

Na ich splnení sa podieľali v časti projektu Máme radi Slovensko: Mgr. Hrdinová – námet 

a sprievodné slovo, fotografie, Mgr. Kusovská – sprievodné slovo o škole, príprava 2 

interview, preklad do anglického jazyka a zabezpečenie prekladu do ukrajinského jazyka, 

réžia nahrávania, Mgr. Gašparová – zabezpečenie krojov, rekvizít a pamätníčky k obnoveniu 

tradície koledovania na Kvetnú nedeľu. Do projekcie sa zapojil aj nepedagogický 

zamestnanec p. Klampár so svojím vyše 90-ročným otcom ako známi ľudoví muzikanti 

z našej obce. PaedDr. Petláková zabezpečila nahrávanie videa Pozývam ťa na návštevu do 

mojej obce a do blízkeho okolia a vloženie nahraných materiálov  do projektu. 

Druhou časťou bolo zapojiť sa do súťaže The School Dance, ktorá bola v tomto roku 

prvýkrát medzinárodná. Do súťaže sme ponúkli sólový tanec S. Schmitt a  dva tance 

mažoretiek, ktoré nacvičila A. Švecová a zabezpečila kameramana. Mgr. Gašparová 

zabezpečila vstup na Kúpeľný ostrov a možnosť nahrávania. Réžiu nahrávania mala Mgr. 

Hrdinová. Propagáciu súťaže cez našu webovú stránku urobila Mgr. Barančíková. 

Vďaka naozaj dôkladnej príprave a realizácii sme z pôvodne avizovaného počtu techniky 1 

interaktívna tabuľa s dataprojektorom a 10 tabletov dostali o 10 tabletov naviac. Aké úlohy 

bude potrebné ešte v rámci projektu splniť, zatiaľ nie je známe. Je potrebné z uvedenej 

techniky vytvoriť tabletovú triedu. 

 

 

        7.   Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI a kontroly KŠÚ 
 

Dňa 03. 12. vykonala Mgr. Eva Hradská, školská inšpektorka ŠIC Trnava, kontrolu  Stav 

odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole.  

V závere správy konštatovala: 

Všetky opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli adekvátne zisteným nedostatkom a boli 

splnené. Štruktúra ŠkVP sa vymedzením spôsobu, podmienok ukončovania výchovy 

a vzdelávania a vydávania dokladu o získanom vzdelaní stala úplnou. V UP boli všetky 

vyučovacie predmety začlenené do príslušných vzdelávacích oblastí a správne pomenované. 

Boli v ňom akceptované poznámky z rámcových učebných plánov a spracované aj vlastné 

poznámky, čo prispelo k sprehľadneniu organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Dopracovaním chýbajúcich UO a odstránením nedostatkov v UO niektorých predmetov sa 

vytvorili podmienky na realizáciu edukačného procesu v súlade s princípmi a cieľmi výchovy 

a vzdelávania stanovenými školským zákonom. 

 
       8.   Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

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

projektom sa ešte vylepšia.  
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Kladne môžeme hodnotiť spoluprácu so zriaďovateľom školy, ktorý má záujem o sústavné 

skvalitňovanie vyučovacieho procesu i materiálneho zázemia školy.  

Z finančných prostriedkov roku 2013 boli vykonané všetky potrebné revízie.  

Zvyšné finančné prostriedky od OcÚ sme ponechali ako finančnú rezervu pre platby na 

začiatku kalendárneho roka 2014. Aj pre rok 2014 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo  pre 

školstvo sumu 4 979 €.  

Doplnili sme knihy do žiackej knižnice. Od novembra 2012 máme v prenájme multifunkčné 

zariadenie Konica Minolta. Dokúpili sme skrine do dvoch tried a polskrinky do troch tried, 

jednomiestne lavice do jednej triedy.  

 

V riešení je doplnenie internetového pripojenia, ktorého realizácia je preložená na august. 

K rozpracovaným projektom je potrebné zabezpečiť úložný a nabíjací kufor na tablety do 

tabletovej učebne, skrinky k dvom novým interaktívnym tabuliam, rozšíriť signalizačné 

zariadenie do tabletovej triedy. 

 

Je potrebné vytvoriť elektronickú schránku školy a prístup na Ústredný portál verejnej správy 

na základe zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch.  Poverená a zodpovedná 

Mgr. K. Kusovská. 

 

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 –   a tak umožňujú škole byť 

modernou školou vo všetkých parametroch. 

 

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

školy o dve triedy, pretože v prípade nástupu  silnejších ročníkov nebude ich  kde 

umiestniť. Potrebné je vytvoriť priestory pre kabinety, pre výchovnú poradkyňu 

a šatne pre prevádzkových zamestnancov. Potrebné je prekrytie a spojenie hlavnej 

budovy s prístavbou. Vzhľadom k tomu, že škola nemá priestory, do ktorých by sa 

zmestili všetci žiaci, ak má škola rásť a rozvíjať športové aktivity, bolo by veľmi 

potrebné postaviť telocvičňu, ktorá by slúžila nielen škole, 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 2013. 

 

 
     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:   

 



19 

 

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: AJ od 1. ročníka krúžkovou formou, od 3. ročníka v rámci školského 

vzdelávacieho programu vo vyučovacom procese.  

                     NJ ako druhý cudzí jazyk od 6. ročníka. 

3. Práca s IKT. 

    Plnenie:  Vzhľadom k tomu, že sa od 2. ročníka primárneho vzdelávania zavádza predmet 

informatická výchova a od 5. ročníka informatika, počítačový krúžok sme 

v školskom roku 2013/2014 neotvorili. 

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. 

 

 

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. 

 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a veľmi dobrá odbornosť 

vyučovania. I predmety  vyznačené ako neodborne vyučované vyhodnotila inšpekcia   

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 vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov. 

 

 



20 

 

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. 

 Menší záujem o rozvoj schopností svojich detí zo strany rodičovskej verejnosti – 

hlavne vo vyšších ročníkoch.  

 Počet vymeškaných hodín na žiaka. – TU musia spolupracovať s rodičmi v oblasti 

správnej životosprávy, hygienických návykov a pôsobiť na rodičov, aby  bez vážneho 

dôvodu nevymeškávali deti vyučovanie, ale ani aby neposielali choré deti do školy. 

      

 

V  Banke  01.07.2014  

 

 
 

Vypracovala  riaditeľka školy:                                                                 Mgr. Helena Hrdinová                                                                                    

 

                                                                                                                                                                        

  

 

 

 

                    

Prerokované v pedagogickej rade: 

 

Pedagogická rada berie Vyhodnocovaciu správu za školský rok 2013/2014 na vedomie 

bez pripomienok. 

 

V  Banke  02.07.2014       
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Príloha k bodu č. 9: 
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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 2012/2013. 
                                                                                                                                    

   

 

V Banke  16.09.2013  
 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                      Mgr. Viera Škarková 

                                                                                                    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 2012/2013. 

 

 

 
                                                                                
V Banke 19.09.2013                                                            

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                          Ing. Jaroslav Janeček,   

                                                                                          starosta Obce Banka  

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


