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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: Janka Gabrišová 

Vyučovací jazyk: slovenský   

 

Rada školy (do 22.2.2015) 

 

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  

 

Rada školy (od 23.2.2015) 

 

Predseda Mgr. Viera Škarková 

Členovia Mgr. Zuzana Barančíková, Mgr. Zuzana Červeňanská, Marek Polák, MUDr.  

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

Lucia Chalásová, Katarína Margetínová, , Andrea Vetríková  
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Metodické orgány školy 

 

I. stupeň  

MZ a ŠKD     

 

Vedúca Mgr. Erika Valková 

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

Barančíková, Mgr. Sidónia Gašparová, Bc. Katarína Šprláková, Mgr. Ida  

Sprušanská, Mgr. Katarína Cíbiková, Bc. Jana Ščípová, Gabriela  

Bednáriková,Mgr. Dagmar Lúčna, Mgr. Žofia Masariková  

 

II. stupeň 

PK SvP  

 

 

Vedúca 

Mgr. Bibiana Kuliková 

Členky Mgr. Karin Kusovská, Mgr. Katarína Cíbiková, Mgr. Zuzana Barančíková, Bc. 

Katarína Šprláková, Mgr. Kristína Jantová, Mgr. Ida Sprušanská, Mgr. 

Dagmar Lúčna 

 

PK PvP 

 

Vedúca RNDr. Katarína Šišanová 

Členky Mgr. Sidónia Gašparová, Mgr. Kristína Jantová, Mgr. Dagmar Lúčna, Mgr. 

Sprušanská, Mgr. Kusovská 

 

Žiacky parlament 

 

Tvoria zástupcovia každej triedy. 

Žiacky ombudsman: Michal Lúčny, žiak IX. triedy, v školskom roku 2014/2015 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.  ročník: podľa Štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa základnej školy 

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

programu pre 1. až 4. ročník. 

 

 

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 
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II. stupeň 

 

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

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

5.  až 9. ročník. 

 

 

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 

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 z predmetov SJL, ANJ, MAT, GEO, BIO. 
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V 5. – 9. ročníku tabletové vyučovanie z predmetov SJL, ANJ, NEJ, DEJ, BIO, OBN, VYV, 

HUV. 

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. 

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

v spolupráci s vyučujúcimi formou krúžkov ANJ 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.   

 

2   Počet tried/žiakov (stav k 31.8.2015) 

 

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 13 13 14 10 17 9 13 18 13 120 

 

z toho žiaci s IVVP 1 0 2 2 1 2 2 3 0 12 

 

z toho žiaci v ŠKD 9 12 11 4 0 0 0 0 0 36 

 

z toho odchádzajúci žiaci 

(stredná a iná škola)  

0 0 0 0 0 0 0 2 13 15 
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ŠKD  

 

1. oddelenie: Bc. Jana Ščípová, počet žiakov - 21  

2. oddelenie: Gabriela Bednáriková, počet žiakov - 15  

Celkový počet žiakov v ŠKD: 36 

 

MŠ  

 

1. oddelenie (mladšie deti): Janka Gabrišová, Andrea Vetríková počet detí - 20     

2. oddelenie (staršie deti): Monika Motyčková Tatiana Sláviková, počet detí – 21 

Celkový počet detí v MŠ: 41     

Od 9.3.2015 zastupuje Jana Vráblová dlhodobú PN za Janku Gabrišovú   

 

2.1 Zápis do 1. ročníka 

 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (pre šk. rok 2015/2016):  14, z toho 3 dievčatá.  

Na základe žiadostí rodičov Š. a M. Havlíčkovcov a M. Vetríka doložených odporučením 

ŠPPP Banka 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  

 

Na bilingválne štúdium gymnázium Piešťany boli prijaté dve žiačky 8. ročníka (Petra 

Jarošová, Tereza Červeňanská)    

 

Druh školy Gymnázium SOŠ SOU OU Iné Spolu 

 

Prihlásení žiaci 3 10 0 0 0 13 

 

Prijatí žiaci 3 10 0 0 0 13 

 

% úspešnosti 100% 100% - - - 100% 
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Povinnú školskú dochádzku ukončilo 13 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 15.4.2015 

 

Vyučujúca Mgr. Katarína Cíbiková 

 

Úspešnosť našich žiakov 

 

70,5% 

Celoslovenský priemer 62,6% 

 

 

 

Testovanie 9 – matematika 

 

15.4.2015 

Vyučujúca 

 

RNDr. Katarína Šišanová 

Úspešnosť našich žiakov 

 

73,1% 

Celoslovenský priemer 

 

52,7% 

 

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 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. 
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3   Hodnotenie a klasifikácia žiakov (2. polrok 2014/2015) 

 

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

Počet žiakov 13 13 14 10 17 9 13 18 13 120 100 

Z toho  

prospeli 

13 13 14 10 17 9 13 17 13 119 99 

Z toho  

neprospeli 

- - - - - - - 1 - - 1 

Z toho  

neklasifikovaní 

- - - - - - - - - - 0 

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 50 žiakov 1. – 4. ročníka, čo je  100 % úspešnosť. V prvom ročníku 11 

žiakov veľmi dobre zvládlo prechod z predprimárneho do primárneho vzdelávania. Z dôvodu 

nedostatočnej zrelosti bol 1 žiak odporučený triednou učiteľkou na psychologické vyšetrenie 

SCCCP Banka, na základe ktorého bol preradený späť do MŠ.   

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

úrovňou štandardov, v 4. ročníku sú výsledky:  SJL 76 % ,  MAT  74,5 %.  

 

Na II. stupni  prospelo 69  žiakov, čo je 99%. Žiakovi 8. ročníka bola umožnená opravná 

skúška z matematiky dňa 26.8.2015.  

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 – 87,3 %, v 

9. ročníku 73%, v 7. ročníku  - 70,6 %,  v 6. ročníku  - 69,6 % a  v  8. ročníku  - 68,6%. 

Priemerné vzdelávacie  výsledky z MAT ukazujú najlepšie výsledky v 5. ročníku – 75,7 %, 

v 6.  ročníku – 74,1 %, v 8. ročníku – 63,7 %, v  7. ročníku – 61 % a v  9. ročníku  - 59,5 %.  
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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 jednému žiakovi 5. ročníka za opakované porušovanie školského poriadku.  

Pochvalné uznanie riaditeľkou školy za športovú reprezentáciu našej školy. 

Diplom riaditeľky školy za svedomitú prípravu na vyučovanie a výborné správanie 

v školskom roku 2014/2015 dostali 4 žiaci I. stupňa a 5 žiakov II. stupňa. Diplom riaditeľky 

školy za reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy v školskom roku 2014/2015 

dostali 3 žiaci I. stupňa a 4 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 2014/2015 sa nevyskytli formy násilia 

alebo šikanovania. 

V apríli sa uskutočnila beseda s príslušníčkou mestskej polície, kde sa naši žiaci 3. a 4. 

ročníka dozvedeli o práci a  činnosti policajtov pri zabezpečovaní ochrany občanov 

a bezpečnosti cestnej premávky.  

 

Dochádzka žiakov bola rozdielna. Na I. stupni bolo vymeškaných ospravedlnených 2058 

hodín čo je v priemere na žiaka 41,16 hodín.   

Na II. stupni bolo  vymeškaných  ospravedlnených 2852  hodín čo je v priemere na žiaka 

40,74. Neospravedlnených bolo 6 hodín čo je v priemere na žiaka 0,085 hodín.   
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4   Zamestnanci školy 

 

Celkový počet zamestnancov  k 31.08.2015:    27 

z toho pedagogickí zamestnanci: MŠ      4 

 1. stupeň ZŠ             4 

  2. stupeň ZŠ      9  

  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 J. Gabrišovej, ktorú zastupovala J. Vráblová.    

Polovičný úväzok upratovačky p. Lackovej z dôvodu ukončenia pracovného pomeru prebrala 

p. Chrenová. Ako externý zamestnanec pracovala vyučujúca náboženskej výchovy AV Mgr. 

Ž. Masariková.  

 

4.1 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov    

 

 Kvalifikovaných Nekvalifikovaných Plnenie kvalifikačného 

predpokladu 

Počet pedagógov v 

MŠ 

4 0 

 

0 

Počet pedagógov I. 

stupeň 

4 0 

 

0 

Počet pedagógov II. 

stupeň 

8 1 

 

1 

Počet  16 1 

 

1 
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4.2  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Funkcia PVPZ – FŠ 

 

 

Riaditeľka školy 

dátum ukončenia  17.03.2015  

 

 vzdelávacia  inštitúcia KU Ružomberok 

  

Zástupkyňa školy pre ZŠ 

dátum ukončenia 17.03.2015 

  

 vzdelávacia  inštitúcia KU Ružomberok 

  

 

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

 

Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 1. atestáciu alebo jej náhradu 3 

 

 

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

 

Aktualizačné vzdelávanie: 

- Prípravné atestačné vzdelávanie pred I. atestáciou: Vetríková, Motyčková 

- Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácii v práci učiteľa: PaedDr. Petláková 

- Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa: Mgr. 

Kusovská 

- Nové metódy vo vyučovacom procese: Mgr. Kusovská 

- Šikanovanie v školskej praxi: PaedDr. Petláková 

 

Funkčné vzdelávanie:  

- Školský manažment: Mgr. Kusovská. PaedDr. Petláková 

 

Inovačné vzdelávanie: 

- AMV projekt: Motyčková, Vetríková, Gabrišová, Sláviková 
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- Národný projekt zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy: Mgr. 

Cíbiková, Mgr. Kuliková 

 

Školenia, semináre:  

- Práca s interaktívnou tabuľou: Mgr. Barančíková, Mgr. Cíbiková 

- NÚCEM učiteľské testovanie: Mgr. Barančíková 

- Národný projekt ANJ: Mgr. Barančíková, Bc. Šprláková – Zmorová 

- ŠPÚ tvorba iŠkVP: Mgr. Kusovská, PaedDr. Petláková 

- Metodický seminár z ANJ Oxford: Mgr. Barančíková 

 

I nepedagogickí zamestnanci si  neustále zvyšujú a udržiavajú svoju odbornosť.  

 

Odbornosť vyučovania  v MŠ bola 100%, na I. stupni bola 93%, na II. stupni 72%.  

Neodborne na I. stupni bola vyučovaná informatická výchova, čiastočne anglický jazyk 

a hudobná výchova. 

Na II. stupni neodborne vyučované boli predmety ANJ, SVP, TECH, OBN, DEJ, HUV, 

VYV, VYU.     

 

5   Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

Plavecké preteky 

Šaliansky Maťko 

Strelecká súťaž 

Max 

Maxík 

Matematická olympiáda 

Olympiáda z anglického jazyka 

Geografická olympiáda 

Pytagoriáda 

Olympiáda z nemeckého jazyka  

Spell and tell 

Holého pamätník 

Biblická olympiáda 



14 

 

Jazykový kvet 

Olympiáda zo slovenského jazyka 

Môj slovník z reality 

English star 

Na bicykli bezpečne 

Moderný tanec 

Malý futbal 

Florbalový turnaj 

Vybíjaná 

Moravianska Venuša   

 

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. 

 

5.1 Správy metodických orgánov 

 

Vyhodnocovacia  správa  MZ  1.- 4. ročníka za   šk. r. 2014/2015 

 vypracovala Mgr. Erika Valková 

 

V  šk. roku 2014/2015 pracovalo MZ v nasledovnom zložení: 

vedúca MZ:   Mgr. Erika Valková                         triedna učiteľka v 1. triede 

                                                                               vyučuje PRI v 3. a 4. tr., VLA v 3.tr. 

členovia:       Mgr. Viera Škarková                        triedna učiteľka v 2. triede 

                                                                               vyučuje PRV v 4. tr., VYV v 3. a 4. tr. 

                      PaedDr. Dagmar Petláková             triedna učiteľka v 3. triede 

                      zástupkyňa RŠ                                 vyučuje SJL, MAT v 3. tr. 

                      Mgr. Zuzana Barančíková               triedna učiteľka v 4. triede 

                                                                               vyučuje SJL, ANJ, VLA v 4. tr., 

                                                                               INV v 2.- 4.tr., ANJ v 6. tr., ETV v 1.-5.tr. 
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                                                                                krúžok ANJ v 1. a 2. tr.   

                      Bc. Katarína Šprláková                    vyučuje ANJ v 3.triede 

                      Mgr. Ida Sprušanská                        vyučuje TEV v 1.- 4.tr. 

                      Mgr. Katarína Cíbiková                   vyučuje HUV v 3. a 4. tr. 

                      Mgr. Sidónia Gašparová                  vyučuje MAT v 4. tr. 

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

                      Pani uč. Masariková                          vyučuje NAV – AV  

 

Zasadnutie MZ sa konalo  v šk. roku 3-krát. Náplň jednotlivých zasadnutí je v pláne MZ. 

Z každého zasadnutia je napísaná zápisnica.  

Na I. stupni 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. ročníku sa dotovala 1 hodina matematiky, 1 hodina slovenského jazyka, 

1,5 hodiny prírodovedy, 1 hodina výtvarnej výchovy. V 2. ročníku sa dotovala 1 hodina 

matematiky, 3 hodiny slovenského jazyka a 1 hodina výtvarnej výchovy. 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, 2 hodiny slovenského jazyka a 1 hodina 

vlastivedy. ETV sa dotovala 0,5h. Žiaci 1. triedy  S. Adamča, D. Lacko, M. Melicher, D. 

Pavlík sú v starostlivosti CPPPaP v Banke. V 2. triede budeme žiadať ich rediagnostiku. Žiak 

2. triedy T. Kamenský je v starostlivosti CPPPaP. 

Žiačka 3. triedy M. Perná je na odporučenie CPPPaP v Piešťanoch integrovaná zo SJL, MAT, 

ANJ. Žiak 3. ročníka T. Seepersad je integrovaný zo SJL. Žiaci 4. triedy R. Rigo, A. 

Gotthardt sú v evidencii CPPPaP v Piešťanoch a na ich doporučenie sú integrovaní zo SJL, 

MAT, ANJ. Prospeli všetci žiaci. 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 2,3;  z gramatickej časti  úspešnosť 72 %,priemerná známka 2,4. Z matematiky 

bola  úspešnosť 78%, priemerná známka 2,2.   Zistené nedostatky  vo vstupných previerkach 

pani učiteľka odstraňuje tým, že javy zaraďuje 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 2,3; z gramatickej časti 
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úspešnosť 76%, priemerná známka 1,9. Z matematiky bola úspešnosť 74,5%, priemerná 

známka 2,6. 

 

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

Žiak 1. triedy D. Szilágyi na doporučenieSCŠPP v Banke a so súhlasom matky bol vrátený 19. 

12. 2014 späť do MŠ, ostatní žiaci 1. triedy zvládli prechod z MŠ  dobre.  Žiaci 1. triedy sa 

ťažšie prispôsobovali požiadavkám školského poriadku v správaní a plnení si svojich povinností. 

Prechod žiakov 4. triedy na II. stupeň bol  bez problémov, čo potvrdilo i hodnotenie 

dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok.  

 

Súťaže 

MAXÍK: M. Krajčírik, H. Horvátová- 2. trieda 

                R. Ročiak, F. Sova - 3. trieda, Diplom 

                S. Magulová- 4. trieda, Diplom 

 

Šaliansky Maťko- školské kolo: M. Svobodová 2. trieda- 3. miesto 

                                                     L. Kubriczká 2. trieda 

                                                    K. Čunčíková 3. trieda- 1. miesto 

                                                    R. Ročiak 3. trieda- 2. miesto 

                                                    M. Čárska 3. trieda- 3. miesto 

Hollého pamätník- školské kolo: M. Beňo 1. trieda, próza- 3. miesto 

                                                     T. Belica, A. Tomanová 1. trieda, poézia- 3. miesto 

                                                     T. Erdélyiová 2. trieda- poézia 2. miesto 

                                                     A. Cíbiková 2. trieda- próza 2. miesto 

                                                     M. Čárska 3. trieda- poézia 1. miesto 

                                                     K. Čunčíková 3. trieda- poézia 2. miesto 

                                                     R. Ročiak 3. trieda- próza 1. miesto 

                                                     M. Chalás 4. trieda- poézia 3. miesto 

                                                     S. Magulová 4. trieda- próza 3. miesto 

Hollého pamätník- okresné kolo: M. Čárska 3. trieda, poézia- bez umiestnenia 

                                                      R. Ročiak 3. trieda, próza 

Pytagoriáda- okresné kolo: R. Ročiak 3. trieda- Úspešný riešiteľ 

                                            S. Magulová 4. trieda 

Matematická olympiáda: S Magulová 4. trieda- školské kolo 
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Bezpečne na bicykli- S. Kohút, S. Magulová, J. Tomanová, M. Vatrt 4. trieda- bez 

umiestnenia 

Moravianska venuša- V. Nedorostová-2. miesto skok do diaľky, 3. miesto beh na 300 m , A.  

Tomanová, M. Beňo, M. Krajčírik,T.Belica,K.Kohút- 1. ročník,  T. Badáň- 1. miesto skok do 

diaľky, 2. miesto hod kriketkou, L. Chalás, M. Krajčírik, L. Kubriczká, H. Horváthová, M. 

Svobodová- 2. ročník, M. Čárska- 3. miesto beh na 60 m, S. Gažová- 3.miesto 300m, F. Sova- 

3. miesto skok do diaľky, T. Seepersad- 3. miesto hod kriketkou, R.                                    

Ročiak- 2. miesto beh na 60m a 500m, K. Čunčíková, R. Vráblová-                                     

3.ročník, M. Chalás- 2. miesto beh na 500m,skok do diaľky, M. Chalás,R. Rigo-                                     

4. ročník.  

 

Výstavy 

Dary záhrad a polí- všetky triedy 

Výstava kníh- všetky triedy 

 

Zážitkové vyučovanie 

Šarkaniáda – všetky triedy + MŠ, Mgr. Valková 

Deň jablka- všetky triedy, PaedDr. Petláková 

Deň s MooGoo- všetky triedy + MŠ, PaedDr. Petláková 

Pasovanie prvákov- poďakovanie Mgr. Cíbikovej a deviatačkám, Mgr. Valková 

Z rozprávky do rozprávky- všetky triedy, Mgr. Valková 

Deň Zeme- všetky triedy, Mgr. Škarková 

Dopravná výchova na DDI Čerenec- všetky triedy 

Deň mlieka- všetky triedy, Mgr. Barančíková 

Výhodne nakúp- finančná gramotnosť- 1. a 2. Trieda, Mgr. Valková, Mgr. Škarková 

 

Výchovné koncerty, divadelné, filmové  predstavenia a iné 

Cirkus Muzikus- všetky triedy 

Tvorivé dielne Chrochtík a Kvíkalka v MsK v PN- 3. a 4. trieda, Bc. Ščípová, Bednáriková 

 

Projekty 

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

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

Starší kamarát číta mladšiemu- 1. a 3. trieda, Mgr. Valková, PaedDr. Petláková 
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Financmajstrík- 4. trieda  

Kamaráti z celého sveta- všetky triedy 

Zober loptu a nie drogy- všetky triedy 

 

Program 

Vianočné tvorivé dielne spojené s vianočnými trhmi- všetky triedy 

Vianočný pre seniorov- všetky triedy 

Vianočný program pre rodičov a známych- všetky triedy 

Vianočná besiedka- všetky triedy 

 

Besedy 

Beseda s poľovníkom- všetky triedy 

 

Besedy a prednášky v rámci MZ a tvorba projektov 

Deklarácia práv dieťaťa- všetky triedy 

Ako sa mám správať- pravidlá správania- všetky triedy 

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 

Kráľovstvo času, Kráľovstvo rastlín a zvierat-  1.trieda, Mgr. Valková 

Čas Vianoc, Les- 2. trieda, Mgr. Škarková 

Vybrankovo, Ľudské telo- 3. trieda, PaedDr. Petláková 

Bratislava- hlavné mesto Slovenska, Potulky prírodou- Povesť o Kriváni a Kráľovej holi- 4. 

trieda, Mgr. Barančíková 

 

Exkurzie, výlety 

Exkurzia na farmu hovädzieho dobytka v Ducovom- všetky triedy, PaedDr. Petláková 

Výlet Donovaly- Habakuky- všetky triedy, PaedDr. Petláková 

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

 

 



19 

 

Spolupráca s MŠ 

Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov- Mgr. Valková 

Príprava darčekov k zápisu do ZŠ- Bc. Ščípová, Mgr. Škarková, Mgr. Valková 

Príprava triedy a materiálu k zápisu- Mgr. Valková 

Zápis do 1. ročníka ZŠ- Mgr. Kusovská RŠ, Mgr. Barančíková, Mgr. Škarková, Mgr. Valková 

 

Iné akcie 

Všetci žiaci boli oboznámení Vnútorným poriadkom školy a Chartou proti šikanovaniu 

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

Zber starého papiera, tetrapakov, použitého jedlého oleja, batérií, separovanie odpadu 

v triedach 

Starostlivosť o pracovné prostredie- estetická úprava tried 

Plavecký výcvik- 2.- 4. trieda 

Preventívna prehliadka u zubného lekára 

Halloween párty + 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- Rozprávkový les- v spolupráci s OU 

Ukážka hasičskej techniky 

Športový poldeň 

 

Školenia , referáty, OH 

Školská zrelosť- PaedDr. Petláková 

Anglický jazyk- OH v 3. triede- Bc. Šprláková 

 

Vyhodnocovacia správa  PK SvP za školský rok 2014/2015 

Vypracovala Mgr. Bibiana Kuliková  

 

V  školskom roku 2014/2015 pracovala PK SvP v nasledovnom zložení: 

vedúca PK:  
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Mgr. Bibiana Kuliková -  SJL 7., 8.roč, VYV 6., 7.roč, ObN 7.roč. 

členovia:  

Mgr. Karin Kusovská -  SJL 5. ročník 

Mgr. Zuzana Barančíková - ANJ  6., 7. ročník  

Mgr. Katarína Cíbiková -  SJL 6., 9. ročník, NEJ 6.- 9. ročník, HUV 5.-7. roč., VYU 9.roč. 

Mgr. Kristína Jantová - DEJ 5.-9.roč., ObN 8.roč. ETV 6.-9.roč., VYU 8.roč. 

Mgr. Ida Sprušanská - VYV 5.roč., ObN 5.-6.roč. 

Bc. Katarína Šprláková- Zmorová ANJ 5., 8., 9.roč. 

Mgr. Dagmar Lúčna -  NAV 5., 6., 7., 8., 9. ročník 

 

Zasadnutie PK SvP sa konalo v tomto šk. roku priebežne. Okrem plánovaných stretnutí 

členov našej PK, sa stretli i neformálne a neplánovane v prípadoch, ktoré vyplynuli z 

konkrétnej situácie (spolupráca pri integrovanom a tematickom vyučovaní v rámci školy, 

aktuálne informácie zo školení, riešenie aktuálnych situácií a pod.) 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 

Výber učebných plánov:  

I. stupeň (1. až 4. ročník postupuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa 

základnej školy v Slovenskej republike ISCED 1 - primárne vzdelávanie a Školského 

vzdelávacieho programu pre 1. až 4. ročník) 

Predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

ANJ ---------------- ----------------       3        3 

 

II. stupeň (5. až 9. ročník postupuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu 2. Stupňa 

základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie a 

Školského vzdelávacieho programu pre 5. až 9. ročník)   

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

SJL 5 4+1 4+1 5 5 

ANJ 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

ETV 1 1 1 0,5 0,5 
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DEJ 1 1 1 1 2 

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

NAV 1 1 1 0,5 0,5 

OBN 1 1 1 0,5 1 

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

VYU -------------- -------------- --------------- 0,5 0,5+0,5 

NEJ -------------- 1+1 1+1 1+1 1+1 

 

Vyhodnotenie vstupných, polročných a výstupných písomných prác: 

 

Písomné práce boli uskutočnené v predmetoch 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 čítaniu a k čítaniu s porozumením. V predmete SJ boli popri 

písomných prácach písané aj diktáty. V piatom ročníku sa diktáty nehodnotili jednému 

žiakovi (integrácia), v šiestom ročníku jednej žiačke D.Vetríková (integrácia), v siedmom 

ročníku 2 žiakom L.Páleníková, F.Vido (integrácia), v ôsmom ročníku 3 žiakom  Š.Broš, 

B.Walther, A.Zuzic (integrácia). 

 

Trieda Predmet Vstupná písomná 

práca 

Polročná písomná 

práca 

Výstupná písomná 

práca 

5. SJL 93%,  89% 80% 

6. SJL 80% 69% 60% 

7. SJL 71% 71% 70% 

8. SJL 73% 59% 74% 

9. SJL 83% 61% 75% 

 

Exkurzie 

Október 2014 – Exkurzia v Bratislave – Výstava Tutanchamón a návšteva Bratislavského 

hradu 

Máj 2015 – Exkurzia Strečno  

Slovenský jazyk a literatúra 

Šaliansky Maťko 
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školské kolo PRÓZA Šaliansky Maťko  

I.kategória: 1.   K.Čunčíková (3.roč.) 

2. R.Ročiak (3.roč.) 

3. M.Svobodová (2.roč.), M.Čárska (3.roč.) 

II.kategória: 1. D.D.Kusovský (5.roč.) 

  2. T.Trakalová (5.roč.) 

  3. neudelené 

III.kategória  1. N.Zemková (7.roč.) 

  2. A.Jánoška (7.roč.) 

  3. N.Bednáriková (6.roč.) 

Obvodné kolo Šaliansky Maťko – D.D.Kusovský (5.roč.) – 3.miesto  

 

Hollého pamätník     

Školské kolo PRÓZA Hollého pamätník  

   I.kategória 1. R.Ročiak (3.roč.) 

     2. A.Cíbiková (2.roč.) 

     3. M.Beňo (1.roč.) 

   II.kategória 1. neudelené 

     2. T.Trakalová (5.roč.) 

     3. S.Magulová (4.roč.), S.Pavlovičová (6.roč.)  

   III.kategória 1. T.Červeňanská (8.roč.) 

     2. M.Jančár (8.roč.) 

     3. neudelené 

Školské kolo POÉZIA Hollého pamätník 

   I.kategória 1. M.Čárska (3.roč.) 

     2. T.Erdélyová (2.roč.), K.Čunčíková (3.roč.) 

     3. A. Tomanová (1.roč.), T.Belica (1.roč.) 

   II.kategória  1. L.Schmitt (5.roč.) 

     2. T.Vailing (5.roč.) 

     3. M.Chalás (4.roč.), B.Krajčíková (6.roč.) 

   III.kategória 1. Neudelené 

     2. K.Klampárová (7.roč.) 

     3. neudelené 
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 Obvodné kolo Hollého pamätník PRÓZA - R.Ročiak (3.ročník) – 3.miesto 

 Obvodné kolo Hollého pamätník POÉZIA – L.Schmitt (5.roč.) – 3.miesto 

 

Olympiáda SJL – Laura Némethová (9.roč.) 

Testovanie 9 – 15.4.2015 – prebehlo úspešne, všetci žiaci boli prijatí na SŠ 

- Žiaci dosiahli najlepšie výsledky v okrese Piešťany v SJL (87,2 percentilu) 

a MAT (97,3 percentilu). 

Čitateľská diagnostika v 5., 6., 7., 8. a 9.ročníku 

Noc s Andersenovými rozprávkami 

Halloweensky karneval 

Vianočný program – predstavenie pre seniorov 

Vianočné tvorivé dielne 

Vianočné trhy 

Slovenský spisovateľ 

Fašiangový karneval 

Počas školského roka vyšiel 4-krát školský časopis Syslák 

Tvorba sci-fi príbehu – 8. ročník 

Tvorba detektívky – 7. ročník 

Počas celého školského roka sa žiaci zapájali do tvorby projektov a prezentácií k daným 

vyučovacím témam 

Tvorba prezentácií a projektov k danej vyučovacej téme 

 

Anglický jazyk 

Spell and Tell – T.Červeňanská (8.roč.), H.Drozd (8.roč.) a A.Jánoška (7.roč.) – 2.miesto 

Jazykový kvet – celoslovenské finále 3.miesto v kategórii Dráma – Hamlet – E.bednárová, 

R.Buchman, D.Čársky, A.Hanic, S.Petláková, L.Schmitt, T.Trakalová, T.Vailing, J.Lee 

Yaxley, D.Kusovský 

Môj slovník z reality – T. Červeňanská (8.roč.) – celoslovenské finále – 1.miesto 

Testovanie English Star – výber žiakov 

Project Competition – Prečo sa učím anglicky? 

Žiaci sa v priebehu školského roka zapájali do tvorby prezentácií a projektov  

Využívanie e-learningu a IKT – príprava lekcií, testov, projektov a zadávanie úloh pre žiakov 

cez internetové portály 
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Nemecký jazyk 

Olympiáda v NEJ S. Schmitt (9.-roč.) – 4.miesto 

Európsky deň jazykov – žiaci sa zapojili do rôznych kvízov, projektov a prezentácií k danej 

téme 

Nemecky hovoriace krajiny – prezentácie o histórii, kultúre a tradíciách krajín 

Počas celého školského roka sa žiaci zapájali do tvorby projektov (napr. vianočná 

a veľkonočná pohľadnica, moja cesta do školy, menu...)  

Využívanie e-learningu a IKT – príprava lekcií, testov, projektov a zadávanie úloh pre žiakov 

cez internetové portály 

 

Dejepis 

Projekt – Máme radi Slovensko – spracovanie videa a metodického materiálu 

Počas celého školského roka sa žiaci zapájali do tvorby projektov k daným vyučovacím 

témam 

Využívanie e-learningu a IKT – príprava lekcií, testov, projektov a zadávanie úloh pre žiakov 

cez internetové portály 

 

Hudobná výchova  

Tvorba prezentácií a projektov k danej vyučovacej téme   

Stavanie mája 

 

Výtvarná výchova / výchova umením 

Fotokoláž 

Srdiečko pre mamičku      

Motýlik pre otecka           

Tvorba najkrajšej vianočnej pohľadnice 

Valentínsky pozdrav 

Vesmír očami detí 

Pozdravy pre olympionikov 

Súťaž v tvorbe komiksu na tému Andersenove rozprávky 

Využívanie e-learningu a IKT – príprava lekcií, testov, projektov a zadávanie úloh pre žiakov 

cez internetové portály 
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Občianska náuka 

Práca s pracovnými listami na tému rasizmus, náboženská intolerancia, občianske práva 

a slobody, holokaust 

Moderované besedy o budúcom povolaní – 9. ročník 

Akcia Čistá obec 

Využívanie e-learningu a IKT – príprava lekcií, testov, projektov a zadávanie úloh pre žiakov 

cez internetové portály 

 

Náboženská a etická výchova 

Sledovanie dokumentárnych filmov o etike v oblasti genetiky, plánovanom rodičovstve, 

interrupcii a tolerancii medzi náboženstvami 

Biblická olympiáda 

Zorganizovanie a realizácia florbalového turnaja 

 

Projekt ITV 

Vyučujúce vypracovali celodenné ITV na zvolenú tému  

 

Krúžky 

Crazy English - Bc. Katarína Šprláková- Zmorová 

Syslák  - Tvorivé písanie - Mgr. Katarína Cíbiková 

 

Školenia 

English One - Bc. Katarína Šprláková- Zmorová a Mgr. Zuzana Barančíková- absolvovaný 1 

modul 

 

Vyhodnocovacia správa PK PvP za školský rok 2014/15 

Vypracovala RNDr. Katarína Šišanová 

 

Predmetová komisia pracovala v zložení : K. Šišanová, S. Gašparová,  K. Jantová, D. 

Lúčna, I. Sprušanská a K. Kusovská. Komisiu viedla K. Šišanová. 

PK sa stretla v 1. polroku 2-krát ( riadne zasadnutia 26. 8. 2014  a 26. 1. 2015 ), v 2. 

polroku 1-krát ( riadne zasadnutie 17. júna 2015). Na poslednom zasadnutí bola vyhodnotená 

práca PK počas celého školského roka. Z každého zasadnutia bola zapísaná zápisnica. 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky :  

 

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

vstupnú a 4 štvrťročné. Výsledky písomných prác : 

 

 5. roč. : vstupná – úspešnosť : 74,5 %                       6. roč. : vstupná – úspešnosť : 68,3 %             

              1. štvrťročná               79,0 %                                   1.štvrťročná                 56,2  %        

              2. štvrťročná               80,0 %                                   2. štvrťročná                76,3 % 

              3. štvrťročná               67,1 %                                   3. štvrťročná                84,9 % 

              4. štvrťročná               78,0 %                                   4. štvrťročná                84,8 % 

              priemer                       75,7%                                     priemer                       74,1% 

         

7. roč. : vstupná – úspešnosť : 63,5 %                     8. roč. : vstupná – úspešnosť : 67,5 % 

             1. štvrťročná               56,3 %                                  1. štvrťročná                57,8  % 

             2. štvrťročná               58,3 %                                  2. štvrťročná                53,6 % 

             3. štvrťročná               57,9 %                                  3. štvrťročná                70,6 % 

             4. štvrťročná               69,1 %                                  4. štvrťročná                69,1 % 

             priemer                       61,0 %                                   priemer                       63,7 % 

 

9. roč. : vstupná – úspešnosť : 52,7 % 

             1. štvrťročná                55,4 % 

             2. štvrťročná                73,9 % 

             3. štvrťročná                65,8 % 

             4. štvrťročná                49,8 % 

             priemer                        59,5% 

 

V 5. až 9. ročníku sa žiaci učili podľa školského vzdelávacieho programu 

vypracovaného podľa štátneho vzdelávajúceho programu. Najväčším nedostatkom bola aj 

tento rok absencia kvalitných učebníc z matematiky.  

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

9. (predtým Monitor). Ich priemerná úspešnosť bola 73,04% . 

Všetci vyučujúci vo svojich predmetoch stihli prebrať učivo podľa plánu a aj ho riadne 

zopakovali. 
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Výsledky práce so žiakmi : 

 

Vedomostné súťaže :  

                       MO – domáceho kola sa zúčastnili 2 žiaci 6. – 9. ročníka. Obvodného 

kola v januári 2015 sa zúčastnil deviatak  M. Lúčny. Nebol úspešným riešiteľom. 

                                   Pytagoriáda – v decembri 2014 sa uskutočnilo školské kolo. Zúčastnilo 

sa ho 26 žiakov ročníkov 5. - 8. Úspešní riešitelia –  D. Kusovský (5.roč.), N. Bednáriková 

(6.roč.), A. Janoška  (7.roč.) a T. Červeňanská (8.roč.) boli prihlásení do obvodného kola, 

ktoré sa uskutočnilo v apríli 2015. Zo žiakov nebol v obvodnom kole úspešný nikto. 

                                  GO – školské kolo sa uskutočnilo v decembri 2014. Zúčastnili sa ho 

žiaci roč. 5.- 9. Víťazi – D. Kusovský, D. Čársky (5.roč.), N. Bednáriková (6.roč.), A. Jánoška 

a M. Tábi (7.roč.), T. Červeňanská a M. Jankechová (8.roč.) a M. Lúčny (9.roč.) – boli 

prihlásení do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 5. februára 2015. Úspešnými riešiteľmi 

boli: piataci D. Čársky (8.miesto) a D. Kusovský (11.miesto), ôsmačky T. Červeňanská 

(12.miesto) a M. Jankechová (10.miesto) a deviatak M. Lúčny (8.miesto)..  

                                  MAKS – žiaci pracovali pod vedením pani uč. Gašparovej. Do súťaže sa 

zapojilo 8 žiakov 6. – 9. triedy (N. Bednáriková, B. Krajčíková, A. Jánoška, M. Jankechová, 

P. Jarošová, T. Červeňanská a M. Lúčny) - boli od organizátora súťaže za výborný úspech 

v rámci kraja aj SR odmenení vecnými cenami. 

                                   

Športové akcie a súťaže :  

Žiaci sa zúčastnili plánovaných súťaží organizovaných centrom voľného času Ahoj 

v Piešťanoch, obcou Banka, ZŠ Moravany n./V. a klubom vodného póla v Piešťanoch: 

- Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ  - 30.9.2014 

- Plavecké preteky žiakov ZŠ pod záštitou primátora mesta Piešťany - sept. 2014 

- Okresné majstrovstvá vo futbale star.žiakov Jednota cup 28.10.2014 –  žiaci 7., 8. a 9. 

ročníka 

- Bananská  „Buď-fitka“ sa uskutočnila v októbri, zúčastnili sa deti navštevujúce 

turistický krúžok.   

- Okresné majstrovstvá vo futbale mladších žiakov Dôvera cup - 4.11.2014 – žiaci 5., 6. 

a 7. ročníka   

- Okresné majstrovstvá vo florbale žiakov ZŠ - 18.3.2015 – žiaci 8. a 9. ročníka  

- Okresné kolo vo vybíjanej žiačok - 17.4.2015 – žiačky 5., 6. a 7. ročníka 
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- 5. júna  2015 sa pri príležitosti dňa detí uskutočnil na školskom dvore nohejbalový 

turnaj pre žiakov 5. až 9. ročníka.   

- V máji sa piataci zúčastnili atletických pretekov „ O Moraviansku Venušu“, ktoré sa 

konali v areáli ZŠ v Moravanoch nad Váhom (Vailing – 1.m. za vytrvalost.beh, 

Schmitt – 2.m. za beh na 60 m, Buchman – 3.m. skok do diaľky).          

                       

V oblasti športu pracovali počas školského roka dva záujmové útvary: turistický krúžok pod 

vedením K. Šišanovej, športový krúžok pod vedením I. Sprušanskej a strelecký krúžok pod 

vedením p. D. Petroffa. 

 

Ostatné akcie :  

                        - na jeseň sa uskutočnilo účelové cvičenie – v triedach žiaci preberali teóriu, na 

druhý deň prebehlo účelové cvičenie v prírode. Na konci júna sa uskutoční druhé účelové 

cvičenie v prírode pre žiakov 2. stupňa. 

                         -  prírodovedná exkurzia – koncom októbra sa uskutočnila medzipredmetová 

exkurzia do Bratislavy. Dopoludnia žiaci 5. -  9.ročníka navštívili Bratislavský hrad 

a popoludní si prezreli výstavu o Tutánchamónovi. 

   - Koncom mája (28. 5.) sa žiaci druhého stupňa zúčastnili medzipredmetovej 

exkurzie na stredné Slovensko (prehliadka hradu Strečno, plavba na pltiach po Váhu). 

                         -  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 v praxi si vyskúšali hru geocaching. 

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

Vápenického potoka a obtokového ramena a Dominovu cestu. 

    - v januári sa žiaci roč.5.-9. zúčastnili týždňového LVK na Martinských 

holiach. 

                                                   

Vzdelávanie učiteľov:    

V tomto školskom roku sa zúčastnili pani učiteľky Barančíková a Cíbiková školení Samsung 

school a Digi škola, ktoré sa uskutočnili v Trnave a v Trenčíne. 
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Vyhodnotenie činnosti ŠKD v školskom roku 2014 / 2015 

Vypracovala Bc. Jana Ščípová 

 

 ŠKD je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Plní úlohu 

pedagogickú a sociálnu. Vytvára podmienky pre pozitívne využívanie voľného času, 

rozvíjanie záujmov, smeruje k zdravému telesnému, duševnému vývinu a k ochrane detí pred 

negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia. 

 Činnosť ŠKD prebiehala v tomto školskom roku v 2 oddeleniach. Prvé oddelenie 

zložené zo žiakov 1. a 2. ročníka, nachádza sa v prístavbe školy – vychovávateľka J. Ščípová. 

Druhé oddelenie zložené zo žiakov 3. a 4. ročníka, nachádza sa v priestoroch školy – 

vychovávateľka G. Bednáriková. V neskorších popoludňajších hodinách pri menšom počte 

detí sa oddelenia spájali. 

 Na začiatku roka bolo v obidvoch oddeleniach zapísaných 36 žiakov. 

• 1. ročník: 9 žiakov 

• 2. ročník: 12 žiakov 

• 3. ročník: 11 žiakov 

• 4. ročník: 4 žiaci 

V prvom polroku bol 1 žiak preložený do MŠ. 

 V 2. polroku bolo zapísaných 33 žiakov. 

• 1. ročník: 10 žiakov 

• 2. ročník: 11 žiakov 

• 3. ročník: 9 žiakov 

• 4 ročník: 3 žiaci 

V priebehu 2. polroka pristúpili dvaja žiaci do 1. ročníka. 

 Činnosť ŠKD sa uskutočňovala pred vyučovaním v čase od 6,30 do 7,45 hod. Po 

vyučovaní do 16,15 hod. ŠKD pracoval na základe plánu práce ŠKD, ktorý je súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho plánu v škole. So žiakmi sa pracovalo podľa plánov v rámci 

súčasných podmienok školy. 

 Počas týždňa sa striedali jednotlivé zložky výchovy: 

 spoločensko-vedná, 

 estetická, 

 športová, 

 pracovno-technická, 
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 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 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, tvorivosti. 

Pracovali sme s tradičnými materiálmi, vodovými farbami, textil, sadra, drevo. Inšpiráciou 

nám boli i výstavy výtvarných odborov ZUŠ, ktoré sme navštívili. Práce žiakov boli 

vystavené aj v budove školy. V júni sme so žiakmi absolvovali výstavu historických vozidiel 

v kúpeľnom parku, o čo mali záujem hlavne chlapci. 

 V športovej oblasti sme využívali 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, 

hry na snehu a sánkovanie na blízkom kopci. Športom si žiaci zlepšovali fyzickú aj duševnú 

kondíciu, čím odstraňovali psychickú únavu. Žiaci mali záujem o rôzne druhy športov. Pri 

príležitosti MDD sme spolu so žiakmi zúčastnili akcie poriadanej obcou, ktorej súčasťou boli 

súťaživé hry spojené s odmenami. 

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

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

zručnosti pre bežný život. Pre budúcich prvákov sme zhotovili darčeky. Na vianočné trhy sme 

pripravili rôzne výrobky, ktoré žiaci vyrábali z dreva, prírodných materiálov, sadry a papiera. 

Na kúpeľnom ostrove sme navštívili prehliadku remeselníckych dielní, kde si žiaci mohli 

vyskúšať niektoré remeslá. Ku dňu matiek sme vyrábali darčeky pre mamičky. Na valentínsky 

karneval si žiaci pripravovali masky. V jarnom období sme vyzdobili okná v školskej budove. 

Začiatkom roka sme boli pozrieť požiarnu techniku v parku, spojenú s ukážkou. 

 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 

poznatky z prvouky a prírodovedy. V septembri sme navštívili výstavu kvetov Viktória Régia 

na kúpeľnom ostrove. V októbri sme navštívili výstavu poľovných trofejí. Absolvovali sme aj 

zber liečivých rastlín a vychádzku na vrch Ahoj. Na vychádzky sme využívali blízke okolie 
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kúpeľného parku a ramena rieky Váh. 

Počas celého roka sa žiaci zapájali do celoškolských podujatí. 

 

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 mohli využívať novovybudovanú oddychovú 

zónu v areály školy . 

 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. 

 Cieľom ŠKD bola ochrana zdravia a bezpečnosť detí pri všetkých činnostiach. Počas 

roka sa nevyskytli žiadne problémy vážnejšieho charakteru. Spolupráca s rodičmi, s vedením 

školy a triednymi učiteľkami bola dobrá. Počas školského roku 2014 / 2015 sme sa snažili 

vytvoriť príjemné prostredie a zaujímavé činnosti pre deti. 

Školský klub je pre deti veľmi dôležitý pretože rozvíja všetky stránky ľudskej osobnosti a 

hlavne učí deti, ako majú využívať svoj voľný čas. To je pre ne veľmi dôležité, pretože sa 

naučia plnohodnotne využívať svoj voľný čas a to im určite zabezpečí krajší a zmysluplnejší 

život. 

 

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

 

Žiaci I. stupňa absolvovali pod vedením Mgr. Sprušanskej mesačný plavecký kurz na 

kúpalisku Eva. 
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Vybraní žiaci z 3., 4., a 5. ročníka sa zúčastnili na plaveckých pretekoch, kde získalo 

družstvo chlapcov z 5. ročníka v štafete 3. miesto a 2. miesto získalo družstvo dievčat 

v štafete. Za jednotlivcov sme získali vo voľnom štýle pekné 1. miesto. 

 

Našim strelcom sa darilo v okresnom kole, kde mladší žiaci získali 1. miesto a následne nato 

v krajskom kole 3. 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 a Mgr. Sprušanskej. 

 

Naše veľké mažoretky získali v súťaži Moderné tance 2. miesto. Za jednotlivcov sme získali 

cenu poroty.  

 

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

akciách, kde svojimi vystúpenia reprezentujú našu školu.  

 

Pod vedením Mgr. Sprušanskej sme sa zúčastnili okresných súťaží vo vybíjanej, futbale 

a florbale. 

 

V rámci dopravnej výchovy sme sa zúčastnili súťaže Na bicykli bezpečne, kde sme získali 6. 

miesto.   

 

Naši žiaci 1. – 5.ročníka  sa zúčastnili atletickej súťaže o Moraviansku Venušu v areáli  ZŠ 

Moravany nad Váhom . Z rôznych súťaží sme si priniesli 15 medailí, z toho 2 zlaté, 6 

strieborných a 7 bronzových.  

 

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

ich treba za bojovnosť a nezlomného športového ducha.  
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Pre žiakov I. stupňa zorganizovala Mgr. Sprušanská v spolupráci s triednymi učiteľkami 

športové popoludnie. 

  

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

ročník florbalového turnaja pre I. a II. stupeň. Počas oboch sobotňajších dopoludní 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 

118 vydaných vzdelávacích poukazov sme prijali  119 VP do 9   krúžkov, z ktorých 6 viedli 

pedagogickí zamestnanci. Funny English pre 1. a 2. ročník viedla Mgr. Barančíková, krúžok 

Syslák viedla Mgr. Cíbiková, Turistický krúžok viedla RNDr. Šišanová, Syslák športovec 

viedla Mgr. Sprušanská, krúžok  Crazy English viedla Bc. Šprláková – Zmorová, krúžok 

Mažoretiek viedla sl. Švecová, Sysláčik florbalista viedol p. Petlák a Strelecký krúžok  viedli 

p. Petroff a p. Juliny.  

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. Kuliková  v spolupráci s Mgr. 

Škarkovou, Mgr. Valkovou, Mgr. Barančíkovou a sl. 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 triedne učiteľky so svojimi žiakmi v spolupráci 

s ostatnými  pedagógmi.  
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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. 

 

V spolupráci s OZ sa nám v tomto školskom roku podarilo vytvoriť knižnicu ,,LIBRARY“, 

ktorú žiaci využívajú nielen na hodinách, ale aj počas prestávok.  

 

V rámci brigády ,,SPOLU DOKÁŽEME VIAC“ rodičia svojpomocne postavili detské 

ihrisko a pieskovisko, ktoré využívajú deti z ŠKD. Počas výchovno-vzdelávacieho procesu sa 

pieskovisko využíva ako doskočisko. Za túto nezištnú pomoc patrí rodičom veľká vďaka.  

 

Pozitívne možno hodnotiť spoluprácu a ochotu rodičov pomôcť pri akciách organizovaných 

školou. (Halloween párty, Fašiangový karneval, 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 17840 kg papiera. Vďaka tomuto množstvu sa nám podarilo zachrániť 113 

stromov.  

 

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

sme nazbierali 3000 kg.  
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Novinkou v našej škole je separovanie starého jedlého oleja a použitých bateriek. Naďalej 

žiaci v triedach separujú odpad.  

 

V rámci  Zelenej 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: 

Matej Krajčírik – 1.tr., Michal Krajčírik – 2. tr., Roman Ročiak – 3.tr., Simona Magulová – 4. 

tr., Tatiana Trakalová – 5.tr., Sára Pavlovičová – 6.tr., Katarína Mašanová – 7.tr., Petra 

Jarošová – 8.tr., Michal Lúčny – 9.tr. 

 

Diplom RŠ za reprezentáciu a šírenie dobrého mena  a vecnú odmenu: Andrea Tomanová – 

1.tr., Lukáš Chalás – 2.tr., Michaela Čárska – 3.tr., Damián Dalibor Kusovský – 5.tr., Alex 

Jánoška – 7.tr., Bianka Buchmanová – 8.tr., Laura Némethová – 9.tr.    

 

Pochvalné uznanie RŠ za športovú reprezentáciu školy a vecnú odmenu: Viktória 

Nedorostová – 1.tr., Tomáš Badáň – 2.tr., Michaela Čárska – 3.tr., Sofia Gažová – 3.tr., 

Roman Ročiak – 3.tr., Timotej Seepersad – 3.tr., Filip Sova – 3.tr., Martin Chalás – 4.tr., 

Roan Buchman – 5.tr., Lukas Schmitt – 5.tr., Tadeáš Vailing – 5.tr., Domink Vatrt – 5.tr.,  

 

Veľké uznanie, poďakovanie a vecná cena patrí žiakom 5.ročníka Emme Bednárovej, 

Roanovi Buchmanovi, Danielovi Čárskemu, Damiánovi Kusovskému, Sare Petlákovej, 

Lukasovi Schmittovi, Tatiane Trakalovej, Tadeášovi Vailingovi, Jessice Yaxley Lee a pani 

učiteľke Bc. Kataríne Šprlákovej - Zmorovej za perfektnú prípravu na finále celoslovenskej 

súťaže Jazykový kvet, kde žiaci získali krásne 3. miesto.         
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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 2014/2015 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. Sprušanská 

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

program výchovy k manželstvu a rodičovstvu – Mgr. Škarková, 

program environmentálnej výchovy – Mgr. Gašparová  

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

 

V školskom roku 2014/2015 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 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.   

 

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

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

 

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. 
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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.  

 

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 2014 boli vykonané všetky potrebné revízie.  

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

začiatku kalendárneho roka 2015. Pre rok 2015 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo  pre 

školstvo sumu 1500 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na prerobenie hornej triedy 

a PC učebne.   

Od novembra 2012 máme v prenájme multifunkčné zariadenie Konica Minolta. Dokúpili sme 

skriňu do jednej triedy, dva stoly do riaditeľne a rozšírili sme signalizačné zariadenie.  

 

V apríli 2015 sme sa zaregistrovali do Ústredného portálu verejnej správy na základe zákona 

č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch.   

 

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. Aj napriek tomu, že bola počas letných prázdnin vytvorená športová 

miestnosť, ktorá slúžila v nepriaznivom počasí na športovú činnosť bolo by potrebné sa 

zamerať na vybudovanie telocvične, ktorá by slúžila nielen žiakom našej školy, ale na 

športové vyžitie celej obci. 
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9  Finančné  a  hmotné   zabezpečenie   výchovno-vzdelávacieho  

 procesu 

 

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

rok 2014. 

 

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

vzdelávacieho programu vo vyučovacom procese.  

                     NEJ ako druhý cudzí jazyk od 6. ročníka. 

3. Práca s IKT 

    Plnenie:  V školskom roku 2014/2015 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. 
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5. Rozvoj čitateľskej gramotnosti  

     Plnenie:  Žiaci počas celého školského roka využívali novovytvorenú knižnicu na hornom 

poschodí vo vyučovacom procese.  

6. Rozvoj telesnej a pohybovej gramotnosti  

     Plnenie: Počas letných prázdnin bola vytvorená športová miestnosť, ktorú žiaci využívali 

počas nepriaznivého počasia na TEV. Po vyučovaní miestnosť slúžila žiakom 

z florbalového a mažoretkového krúžku. Zrealizovalo sa detské ihrisko 

s pieskoviskom, ktoré počas vyučovania slúžilo ako doskočisko a po vyučovaní 

ho využívali žiaci ŠKD.                    

7. Mimoškolská činnosť 

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

školského.  

 

 

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 

v predchádzajúcom období ako veľmi dobré. Počítačová gramotnosť učiteľov 

a záujem väčšiny pedagógov o ďalšie vzdelávanie. 

 Funkčná a fundovaná školská rada. 
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 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  21.08.2015  

 

 

 

Vypracovala  riaditeľka školy:                                                                 Mgr. Karin Kusovská                                                                                    

 

                                                                                                                                                                        

  

                

Prerokované na pedagogickej rade: 

 

Pedagogická rada berie Vyhodnocovaciu správu za školský rok 2014/2015 na vedomie 

bez pripomienok. 

 

V  Banke  24.8.2015       
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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 2014/2015. 

                                                                                                                                    

   

 

V Banke  30.9.2015 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                 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 2014/2015. 

 

 

 

                                                                                

V Banke 19.09.2015                                                       

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                          Mgr. Tatiana Julinyová   

                                                                                            starostka Obce Banka  

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


