
 

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2016/2017 

 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z. z. 

 

§ 2 ods. 1 písm. a 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou 

Adresa školy Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre 

Telefón +421 034 7794110 

E-mail riaditel@zsvlevare.edu.sk 

Webová stránka www.zsvlevare.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Veľké Leváre 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 
Meno Telefón Mobil E-mail 

Riaditeľ školy Mgr. Martin Potočňák 034/7794110 0911979375  riaditel@zsvlevare.edu.sk  

Zástupca riaditeľa  
pre ZŠ 

Mgr. Vladimíra Perničková 034/7794110  0911979380  pernickova@gmail. com 

Zástupca riaditeľa 
pre MŠ 

Mgr. Martina Allertová 034/7723298  0911520728  tina.allertova@gmail.com  

Tajomníčka 
a ekonómka školy  

Anna Micháleková 0903762966 0905146035 skolavlevareuctv@gmail.com 

Vedúca jedálne Iveta Ferenčičová  0903352616 0914214552  iveta26@centrum.sk 
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Rada školy 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov 

RNDr. Pavel Bernát, zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ, 
predseda rady školy 

Anna Slezáková, zástupca pedagogických zamestnancov MŠ 

Zástupca ostatných zamestnancov Anna Micháleková 

Zástupcovia rodičov 

Ing. Richard Nimsch, zástupca rodičov ZŠ, podpredseda rady školy 

František Kujan, zástupca rodičov ZŠ  

Silvia Repáňová, zástupca rodičov ZŠ 

Katarína Matúšková, zástupca rodičov MŠ 

Delegovaní zriaďovateľom 

Iveta Ferenčičová 

Marek Kalivoda 

Marián Lukáček 

Iveta Studeničová 

 

 

Poradné orgány školy 

Názov Vedúci Zastúpenie predmetov 

Metodické združenie  Mgr. Renáta Viktorínová Predmety ISCED 1 

Predmetová komisia jazykov, 
komunikácie, spoločenskovedných 
a výchovných predmetov 

Mgr. Katarína Lukáčová 
SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, GEO, NAV, ETV, 
HUV, VYV, VYU, TŠV 

Predmetová komisia 
prírodovedných predmetov 

Mgr. Otília Hájková MAT, BIO, CHEM, FYZ, INF, TECH, SVP 

Predmetová komisia  
špeciálnej triedy, začlenených 
žiakov a výchovno-vzdelávacích 
problémov 

Mgr. Adriana Habová Začlenení žiaci a žiaci s MP variant A 
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§ 2 ods. 1 písm. b 

 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy 254 

Počet tried 12 

 

Podrobnejšie údaje 

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

Počet tried 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 14 

Počet žiakov 33 36 38 23 33 24 23 16 18 10 254 

z toho ŠVVP 
    

1 1 
 

1 1  4 

z toho v ŠKD 20 13 21 4 
     

 58 

 

 

§ 2 ods. 1 písm. c 

 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2016 34  (19 chlapcov, 15 dievčat) 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2016 34  (19 chlapcov, 15 dievčat) 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou 1  (1 dievča)  

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2017  

 
Nižší ročník 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu 

Počet žiakov 0 0 0 0 1 18 19 

 

§ 2 ods. 1 písm. d 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  
Gym. 
8-roč. 

Gym. 
5-roč. 

Gym. 
4-roč. 

OA SOŠ  OU  
Nepo-

kračuje 
Spolu 

Prihlásení 5 0 0 1 10 7 1 24 

Prijatí 5 0 0 1 10 7 1 23 

% úspešnosti 100 % 0  0 100 % 100 % 100 % 4,6 % 95,6 % 
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§ 2 ods. 1 písm. e, 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO ČIP DEJ ETV FYZ GEO HUV CHEM INV INF MAT NAV NEJ 

1. A 
    

          

1. B 
    

          

2. A 
    

   1    1,47   

2. B 
    

   1,06    1,33   

3. A 1,44 
   

   1  1,11  1,56   

3. B 1,55 
   

   1  1.3  1,7   

4. A 1,48 
   

   1  1,22  1,74   

5. A 2,18 1,88 
 

2,18   2,12 1   1,53 2,41   

5. B 2 1,88 
 

2,19   2 1   1,38 2,31   

6. A 2,63 2,04 
 

2,42  2,83 2,96 1   1,96 2,92  2,29 

7. A 2,17 1,91 
 

1,52  1,83 1,87 1 2,13  1,13 2,22  2,13 

8. A 2,25 2,25 
 

2,25  2,56 2,38  2,69  1,44 2,94  2,63 

9. A 2,67 2,89 
 

1,72  3,17 2,67  3,06  1,72 2,94  2,67 

ŠPT 3 
    

       1   

ŠPT 4 
    

        2,33   

ŠPT 5 
    

     2,5   4   

ŠPT 6 
    

     2,33  3,33   

ŠPT 8 
 

1 
 

1  1 1   2  2   

Trieda OBN PRV PRI PRO SJL SPR SVP TECH TŠV TEV VEU VLA VYU VYV 

1. A     
 

1 
 

       

1. B     
 

1 
 

       

2. A     1,07 1,87 1       1      1 

2. B     1,22 1,44 1       1      1,06 

3. A   1,28   1,61 1       1   1,17   1 

3. B   1,65  2,1 1 
 

  1,05  1,9  1,12 

4. A  1 1,78   1,87 1       1   1,52   1,26 

5. A      2,29 1,12   1,82  1,18          1,18 

5. B     2,31 1,06 
 

1,81 1     1,13 

6. A 1,67     2,92 1    2,09  1          1,29 

7. A 1,22     2,35 1,17 1,09 1,17 1         1,17 

8. A 2     2,75 1,31 1,69 1,94  1,56        1,63   

9. A 1,28     3,22 1      1           

ŠPT 3  1    1 1         1       

ŠPT 4  1    2,33 1           1,67     

ŠPT 5  2    3 1           3     

ŠPT 6  2    2,67 1 1          2,67     

ŠPT 8 1 1    1 1 1               
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. A 16 16 0 0 

1. B 17 16 1 0 

2. A 18 15 0 3 

2. B 18 18 0 0 

3. A 18 18 0 0 

3. B 20 20 0 0 

4. A 23 23 0 0 

5. A 17 17 0 0 

5. B 16 16 0 0 

6. A 24 24 0 0 

7. A 23 23 0 0 

8. A 16 15 1 0 

9. A 18 18 0 0 

ŠPT 3 1 1 0 0 

ŠPT 4 3 3 0 0 

ŠPT 5 2 2 0 0 

ŠPT 6 3 2 1 0 

ŠPT 8 1 1 0 0 

Spolu 254 248 3 3 
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Dochádzka žiakov 

Trieda 
Počet 
žiakov 

Zameškané 
hodiny 

Zameškané 
hod. / žiak 

Ospravedlnené 
hodiny 

Ospravedlnené 
hod. / žiak 

Neospravedlnené 
hodiny 

Neospravedlnené. 
hod. / žiak 

1. A 16 1380 86,25 1380 86,25 0 0 

1. B 17 1718 101,06 1718 101,06 0 0 

2. A 18 1565 86,94 1565 86,94 0 0 

2. B 18 2290 127,22 2290 127,22 0 0 

3. A 18 1474 81,89 1474 81,89 0 0 

3. B 20 2166 103,14 2166 103,14 0 0 

4. A 23 1866 81,13 1866 81,13 0 0 

5. A 17 2706 159,18 2560 150, 59 146 8,59 

5. B 16 2062 128,88 2016 126 46 2,88 

6. A 24 3876 161,50 3839 159,96 37 1,54 

7. A 23 2461 107,00 2430 105,65 31 1,35 

8. A 16 2749 171,81 2526 157,88 223 13,94 

9. A 18 3454 191,89 3351 186,17 103 5,72 

ŠPT 3 1 59 59,00 59 59,00 0 0 

ŠPT 4 3 610 203,33 596 198,67 14 4,67 

ŠPT 5 2 441 220,50 440 220,00 1 0,50 

ŠPT 6 3 480 160,00 433 144,33 47 15,67 

ŠPT 8 1 136 136,00 136 136,00 0 0 

 

 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Celonárodná úspešnosť v % Poznámka 

Testovanie 5 zo SJL 32 53,1 % 63,1 %  

Testovanie 5 z MAT 32 51,7 % 62,3 %  

Testovanie 9 zo SJL 18 41,1 % 61,2 % 4 žiaci priemer 

Testovanie 9 z MAT 18 25,3 % 56,4 % 3 žiaci priemer 
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§ 2 ods. 1 písm. f 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 2 1 2 1 1 1 1 13 

Špeciálna trieda 
    

1 
    

1 

ISCED 1 x x x x MP A 
    

4+MP 
A 

ISCED 2 
    

x x x x x 5 

Počet hodín 20 20 23 22 24 25 27 27 24 85/127 

ŠkVP – počet hodín 2 3 2 4 3 4 3 3 6 11/19 

Predmety MAT 1 MAT 1 MAT 1 MAT 1 MAT 1 MAT 1 MAT 1 MAT 1 CHEM2  

    SJL 1   SJL 1  SJL 1  

 ANJ 1 ANJ 2 ANJ 1 ANJ 1 ANJ 1 ANJ 1   1. CJ 1  

      NEJ 2 2. CJ 1 2. CJ 1 2. CJ 1  

     INF 1   INF 1 INF 1  

Spolu hodín 22 23 25 26 27 29 30 30 30 96/146 

 

 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov 
Počet individuálne 

integrovaných žiakov 

Nultý ročník 0 0 0 

Prvý ročník 2 33 0 

Bežné triedy 11 221 4 

Špeciálne triedy 1 10 0 

Triedy pre nadaných žiakov 0 0 0 

Spolu 14 254 4 
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§ 2 ods. 1 písm. g 

 

Zamestnanci 

 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer 
Počet  

pedagog. prac. 
Počet  

nepedagog. prac. 
Počet úväzkov 
pedagog. prac. 

Počet úväzkov 
nepedagog. prac. 

TPP 21 11 21 11 

DPP 0 0 0 0 

Znížený úväzok 4 1 0,65 0,5 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 5 5 0 0 

Spolu 30 17 21,65 11,5 

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 
Nekvalifikovaní Kvalifikovaní Odbornosť Spolu 

Učitelia 0 18 87,4 % 
 

Vychovávatelia 0 2 100 % 
 

Asistenti učiteľa 0 3 100 % 
 

Spolu 0 23 93,7 % 
 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

5. A, 5. B, 6. A, 7. A, 8. A TŠV 10 

6. A, 8. A, 9. A BIO 4 

5. A, 5. B, 6. A, ŠPT DEJ 4 

6. A, 7. A, 8. A, 9. A NEJ 9 

5. A, 5. B, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A, ŠPT GEO 9 

6. A, 7. A, 8. A, 9. A, ŠPT FYZ 7 

6. A, 7. A, 8. A, 9. A, ŠPT OBN 5 

5. A, 5. B, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A ETV 3 

5. A, 5. B, 6. A, 7. A HUV 4 

  Spolu 55 
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§ 2 ods. 1 písm. h 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 9,52 1 

2. kvalifikačná skúška 1 0 

Štúdium školského manažmentu 2 0 

Špecializačné inovačné štúdium 0 0 

Špecializačné kvalifikačné 0 0 

Postgraduálne 0 0 

Doplňujúce pedagogické 0 1 

Vysokoškolské pedagogické 18,65 0 

Vysokoškolské nepedagogické 3 0 

Adaptačné vzdelávanie 1 2 

 

 

 

§ 2 ods. 1 písm. i 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti. Metodické združenie a predmetové komisie 

 

Zhodnotenie činnosti metodického združenia 

V septembri 2016 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili školskej akcie Európsky týždeň športu zameranej na podporu 

športu a zaslúžili sa tak o výhru 370 Eur na nákup cvičebných pomôcok.  

V októbri 2016 boli žiaci 1. A a 1. B triedy slávnostne imatrikulovaní. Žiaci si pripravili program, ktorým sa 

prezentovali, a starší žiaci sa postarali o zostávajúcu zábavu. 

V decembri 2016 sa pod vedením Mgr. M. Čermákovej uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda. Úspešní 

riešitelia, ktorí postúpili do okresného kola v Malackách, boli dvaja žiaci 4. A triedy.  

V decembri 2016 žiaci z tried 2. A a 2. B pod vedením Mgr. D. Kubinovej a Mgr. D. Ivanovej vystúpili  

s programom na privítaní Mikuláša v obci a na tradičnom obecnom podujatí Levársky advent. Uskutočnilo sa 

školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. 

Január 2017. – V deň rozdávania výpisov z klasifikácie prospechu a správania sa žiaci 1. stupňa učili v  maskách. 

Prvý polrok ukončili karnevalom. 

V januári 2017 sa víťazi školského kola súťaže Šaliansky Maťko (žiak 3. B a žiak 4. A) zúčastnili okresného kola  

v Malackách – obaja boli úspešní, obsadili tretie miesto, každý vo svojej kategórii.   
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Uskutočnilo sa školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Zúbkove pramene.  

V marci 2017 sa obvodného kola súťaže Zúbkove pramene v Závode zúčastnili traja žiaci ISCED 1, víťazi 

školského kola: jeden obsadil v kategórii poézia 2. miesto, jeden žiak v kategórii próza 3. miesto, jeden žiak sa 

neumiestnil. 

Uskutočnilo sa podujatie Noc s Andersenom, ktorého sa zúčastnilo takmer 100 žiakov. 

V apríli 2017 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Témou bola krajina. Do 1. ročníka bolo zapísaných 38 žiakov. 

V školskom kole súťaže Slávik Slovenska sa umiestnili dvaja žiaci 2. A triedy a jeden žiak 1. A. 

V máji 2017 sa uskutočnil v rámci spolupráce s partnerskou rakúskou školou Drösing výlet na hrad Devín. 

Zúčastnilo sa ho dvanásť žiakov 3. A a 4. A triedy v sprievode Mgr. M. Potočňáka, Mgr. R. Viktorínovej  

a Mgr. K. Lukáčovej. 

V máji 2017 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili školy v prírode v Lagáni v obci Radava. Súčasťou programu bol 

plavecký výcvik a návšteva včelárskeho múzea v Kráľovej pri Senci, arboréta v Mlyňanoch a Nitry. 

Ďalšími podujatiami v máji bola exkurzia na letisko v Kuchyni (zúčastnili sa jej žiaci 3. a 4. ročníka), exkurzia na 

mliečnu farmu v Plaveckom Štvrtku (1. a 2. ročník) a čitateľský maratón Čítajme si v školskej knižnici. 

V júni 2017 sa uskutočnili triedne podujatia pri príležitosti Dňa detí a školské výlety. 

 

Zhodnotenie činnosti predmetovej komisie špeciálnej triedy a začlenených žiakov  

PK špeciálnej triedy a začlenených žiakov pracovala v šk. roku 2016/2017 v zložení Mgr. Martin Potočňák, 

riaditeľ školy, Mgr. Adriana Habová, špeciálny pedagóg, Mgr. Eva Nimschová, výchovný poradca, Mgr. Dagmar 

Ivanová, triedna učiteľka žiaka, u ktorého bola psychologickým vyšetrením potvrdená MR, Mgr. Rebecca 

Murray, triedny učiteľka žiaka so ŠVVP, Mgr. Otília Hájková, triedna učiteľka žiaka so ŠVVP, Mgr. Peter Riška, 

triedny učiteľ žiaka so ŠVVP. Predmetová komisia pracovala pod vedením Mgr. Adriany Habovej. 

PK zasadala päťkrát: 13. septembra 2016, 22. novembra 2016, 23. januára 2017, 4. apríla 2017 a 3. júna 2017. 

Medzi hlavné body programu zasadnutí patrili: 

 plán práce PK v šk. roku 2016/2017, 

 vypracovanie TVVP v ŠPT a ich priebežné plnenie, 

 práca so žiakmi so ŠVVP, 

 výmena skúseností pedagogických pracovníkov, 

 analýza činnosti PK a návrh opatrení na zlepšenie činnosti PK. 

 

Počty žiakov so ŠVVP – integrovaní žiaci 

Napriek žiadosti riaditeľa školy o poskytnutie vyššieho počtu asistentov v bežných triedach pracovali len dve 

asistentky. 

Podľa druhu zdravotného znevýhodnenia školu navštevovali a boli vzdelávaní podľa ŠVVP piati žiaci: dve slabo 

chodiace žiačky s telesným postihnutím (V. A začlenená žiačka – TEV, VI. A začlenená žiačka – TEV) a traja žiaci 

s narušenou komunikačnou schopnosťou (VII. A 1 žiak – SJL, ANJ; IX. A 1 žiak – SJL, ANJ, NEJ; IX. A 1 žiak – SJL, 

ANJ, NEJ). Vyučujúci uvedených predmetov vo vyučovaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

preferovali doplňovacie cvičenia, písomné testy a skúšanie v rámci individuálnych možností a schopností 

žiakov. 
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Počty žiakov v ŠPT 

V šk. roku 2016/2017 bola v škole zriadená jedna špeciálna trieda. Navštevovalo ju 10 žiakov (7 chlapcov,  

3 dievčatá). Boli žiakmi 3., 4., 5., 6. a 8. ročníka a boli vzdelávaní podľa učebných plánov pre žiakov  

s mentálnym postihnutím ISCED 1 variant A. 

  3. ročník – 1 novoprijatý žiak, 

  4. ročník – 3 žiaci, 

  5. ročník – 3 žiaci, 

  6. ročník – 2 žiaci, 

  8. ročník – 1 žiak. 

Žiaci pracovali pod vedením triednej učiteľky a asistentky. U šiestich žiakov bolo vykonané rediagnostické 
psychologické vyšetrenie v priestoroch ZŠ s MŠ. Rediagnostické špeciálno-pedagogické vyšetrenie sa 
uskutočnilo v SŠ v Malackách. Piatim žiakom bola potvrdená správnosť zaradenia žiakov do ŠPT. Žiakovi  
6. ročníka  bolo vzhľadom na pretrvávajúce vzdelávacie problémy odporučené vzdelávanie podľa učebných 
plánov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 variant B. 

Kultúrne podujatia a aktivity ŠPT 

 Športové podujatie Európsky týždeň športu, 

 výstava ovocia a zeleniny, dve výtvarné práce na tému Včely, 

 divadelné predstavenia v Kulturním domečku v Malackách Múdry Kokoško, 

 tvorivé dielne v Spojenej škole v Malackách, vianočná tematika, 

 Medzinárodný deň knižníc – pozdrav školskej knižnici, 

 aktivity v rámci programu Viem, čo zjem, 

 dvaja žiaci zapojení do aktivít v knižnici Čítanie s Mrkvičkom, 

 hlasné čítanie celej triedy v rámci podujatia Týždeň školských knižníc, 

 jarné upratovanie areálu školy, 

 edukačný program Dravce, 

 výchovný koncert o zneužívaní moci, 

 zapojenie sa do čitateľského maratónu, 

 turistika a opekanie na Babom jazere, 

 hasiči a mestská polícia v škole, 

 exkurzia na mliečnu farmu v Plaveckom Štvrtku, 

 návšteva Vianočného koncertu, 

 účast v zbierkach Biela pastelka a Deň narcisov. 

 

Návrhy a odporúčania pre budúci školský rok 

Vo výchovno-vyučovacom procese v rámci školy a v podmienkach ŠPT sa zameriavať na: 

 sledovanie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov vo všetkých triedach školy, 

 realizovať konzultácie triednych učiteľov so špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom v prípade, 

že sa v ich triede vyskytne akýkoľvek výchovno-vzdelávací problém, 

 odporúčanie spolupráce triednych učiteľov a rodičov s CPPPaP v Malackách, 

 odstraňovanie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, 
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 individuálny prístup k žiakom so ŠVVP s prihliadaním na ich zdravotný stav a možnosti osobnostného 

rozvoja, 

 dodržiavanie odporúčaní CPPPaP u žiakov so ŠVVP v rámci tried ZŠ s MŠ a vnímanie týchto žiakov ako 

plnohodnotných žiakov s možnosťou lepšej socializácie, 

 poskytnutie dotácií a asistentov žiakom so ŠVVP v rámci možností školy, ktoré by zlepšili priebeh 

vyučovacieho procesu a zabezpečili tak žiakom primerané vzdelávanie, 

 zapájanie žiakov ŠPT do aktivít a kultúrnych podujatí organizovaných ZŠ s MŠ, 

 vykonanie rediagnostického špeciálno-pedagogického vyšetrenia u žiakov po prvom roku po zaradení 

do ŠPT. 

 

Zhodnotenie činnosti predmetovej komisie jazykov, komunikácie, spoločenskovedných a výchovných 

predmetov 

Predmetová komisia jazykov, komunikácie, spoločenskovedných a výchovných predmetov mala v školskom 

roku 2016/2017 sedem členov. Pracovala v zložení Mgr. Milan Hruboš, geografia, výtvarná výchova, výchova 

umením; Mgr. Katarína Lukáčová, slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk; Mgr. Rebecca Murray, anglický 

jazyk; Mgr. Eva Nimschová, slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, dejepis, etická výchova; Mgr. Martin 

Potočňák, geografia, telesná a športová výchova; Mgr. Peter Riška, anglický jazyk, dejepis, telesná a športová 

výchova; Mgr. Tatiana Zapletalová, náboženská výchova, etická výchova, hudobná výchova. Vedúcou 

predmetovej komisie bola Mgr. Katarína Lukáčová. 

V školskom roku 2016/2017 zasadala predmetová komisia päťkrát. 

Medzi hlavné body programu zasadnutí patrili:  

 vypracovanie TVVP a ich priebežné plnenie,  

 osobné úlohy členov PK a ich plnenie, 

 príprava žiakov 5. a 9. ročníka na celoslovenské testovanie a na prijímacie skúšky na stredné školy, 

 organizácia predmetových súťaží a príprava žiakov na súťaže,  

 práca so žiakmi so ŠVVP,  

 účasť členov PK na odborných seminároch a kurzoch kontinuálneho vzdelávania, 

 výmena pedagogických skúseností, 

 exkurzie, 

 analýza činnosti PK a návrh opatrení na zlepšenie činnosti PK, ktoré by smerovalo k zlepšeniu 

výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

PK vo svojej činnosti vychádzala zo štátneho a školského vzdelávacieho programu, z inovovaného štátneho 

vzdelávacieho programu, z pedagogicko-organizačných pokynov, z plánu práce školy, z aktuálnych potrieb 

školy a z analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov dosiahnutých v školskom roku 2015/2016. 

Učebné pomôcky a didaktická technika 

Základnou pomôckou pri vyučovaní SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, GEO a HUV boli učebnice. Vyučujúci využívali  

pracovné zošity, CD prehrávače a informačno-komunikačné technológie, didaktické nástenné tabule 

s prehľadmi gramatických javov a konverzačných tém, rôzne didaktické hry a mapy. Na precvičenie 

a upevnenie prebraného učiva používali interaktívne on-line cvičenia dostupné na internete. Mnohé pomôcky 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017                                                            13/28 

(pracovné listy, prehľady gramatických javov, názorné pomôcky, didaktické hry, interaktívne cvičenia…) si 

vyučujúci zhotovovali sami. Ťažkosti pri vyučovaní spôsobovalo nespoľahlivé pripojenie na wi-fi v jazykovej 

učebni – tento problém bol v priebehu školského roka odstránený – a obmedzený prístup žiakov k IKT. Je 

žiaduce obnoviť zastaraný fond nástenných didaktických tabúľ, ktoré sa využívajú pri vyučovaní slovenského 

jazyka, a rozšíriť fond počítačov v učebniach informatiky. 

Využitie jazykových učební a počítačových učební 

Na začiatku šk. roka bola na 2. stupni zriadená druhá jazyková učebňa, vybavená projektorom, počítačom 
a pripojením na wi-fi, čo prispelo ku skvalitneniu výučby cudzích jazykov. Jazykové učebne boli využívané 
pravidelne v priebehu celého školského roka, učebne IKT sa sporadicky využívali na precvičovanie učiva 
prebraného na hodinách SJL – formou riešenia on-line cvičení –, na nácvik práce s elektronickými slovníkmi 
slovenského jazyka a na prípravu na celoslovenské testovanie. 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka 

Príprava žiakov 5. a 9. ročníka na celoslovenské testovanie T-5 a T-9 sa uskutočňovala na hodinách SJL. 

Súčasťou prípravy žiakov 9. ročníka na testovanie T-9 bolo testovanie KOMPARO. V 9. ročníku bola pre 

kvalitnejšiu prípravu žiakov posilnená hodinová dotácia vyučovania SJL (6 hodín SJL týždenne), na celkovom 

výsledku T-9 sa to však pre veľmi slabý prospech žiakov a ich nedostatočnú motivovanosť neprejavilo.  

Príprava žiakov 9. ročníka na prijímacie skúšky na stredné školy. Príprava žiakov 5. ročníka na prijímacie skúšky 

na osemročné gymnázium 

Príprava prebiehala na hodinách SJL súbežne s preberaním učiva 5. a 9. ročníka. Piatim žiakom 5. ročníka so 

záujmom o dôslednejšiu prípravu na prijímacie skúšky sa vyučujúca Mgr. Lukáčová venovala na stretnutiach 

mimo vyučovania.  

Práca so žiakmi so ŠVVP 

K žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme pristupovali individuálne podľa pokynov  
a odporúčaní uvedených v odborných správach a v spolupráci s výchovnou poradkyňou a špeciálnou 
pedagogičkou.  

Úprava školského vzdelávacieho programu 

Vedenie školy vyhovelo požiadavkám PK z júla 2016:  

 v školskom roku 2016/2017 bola zvýšená hodinová dotácia predmetu SJL v 9. ročníku (6 hodín 

SJL/týždeň);  

 druhý cudzí jazyk (NEJ) bol zavedený už od 6. ročníka s dotáciou 2 hodiny týždenne; 

 dotácia vyučovania druhého cudzieho jazyka bola aj v neinovovaných ročníkoch zvýšená na 2 hodiny 

týždenne (7. – 9. ročník).   

Vzdelávacie, kultúrne podujatia, športové súťaže, exkurzie 

 Európsky týždeň športu, september 

 Divadelný festival Zejdeme sa na hambálku, Malacky, september 

 Biela pastelka, charitatívna zbierka na podporu slabozrakých a nevidiacich, september 
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 Výstava ovocia a zeleniny, výtvarné práce, október  

 Imatrikulácia prvákov, október 

 Detský čin roka, október, november 

 KOMPARO 9, testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL 

 Testovanie T-5, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo SJL  

 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku, november 2016, Kultúrní domeček Malacky 

 Medzinárodný deň školských knižníc – priania pre školskú knižnicu, október  

 Čítame si rozprávku, podujatie pod záštitou ministra školstva, október 

 Jabĺčkové knihobranie v školskej knižnici (Deň jablka), október 

 Olympiáda z anglického jazyka, november 

 Enviropark hľadá talent, december 

 Turnaj vo florbale a vybíjanej, Enviropark Pomoravie, december 

 Čítanie s Mrkvičkom, knižné hádanky, podujatie na podporu záujmu o čítanie a rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, december 

 Adam v škole sedel, seminár pre učiteľov o rozvíjaní čitateľskej gramotnosti u žiakov, december 

 Vianočná burza, december 

 Šaliansky Maťko, súťaž v umeleckom prednese slovenských povestí, december, január  

 Lyžiarsky výcvikový kurz, Donovaly, marec 

 Zúbkove pramene, súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, február, marec 

 Noc s Andersenom, celoslovenské podujatie zamerané na podporu záujmu detí o čítanie a rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti, v spolupráci s obecnou knižnicou, marec 

 Testovanie T-9, celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo SJL, apríl 

 Deň narcisov, verejná zbierka na podporu boja proti onkologickým chorobám, apríl 

 Seminár pre učiteľov o rozvíjaní čitateľskej gramotnosti u žiakov, apríl 

 Turnaj vo futbale, Enviropark Pomoravie, apríl 

 Malý princ, divadelné predstavenie, Malá scéna Bratislava, máj 

 Mladý záchranár CO, Malacky, máj 

 Prijímacie skúšky na stredné školy, žiaci 9. ročníka, 5 žiakov 5. ročníka, máj 

 Slávik Slovenska, súťaž v speve ľudových piesní, máj 

 Výlet na bicykloch k Babiemu jazeru spojený s opekaním, 5. ročník, jún 

 Exkurzia na mliečnu farmu, Plavecký Štvrtok, 5. ročnk, jún  

 Čitateľský maratón Čítajme si!, celoslovenské podujatie zamerané na podporu záujmu detí o čítanie, 

v spolupráci s obecnou knižnicou, jún  

 Do školy na bicykli, kampaň na podporu pohybových aktivít, jún 
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 Návšteva Prezidentského paláca, jún 

 PostTest, turnaj vo volejbale, jún 

 Exkurzia na Slavín, jún  

 Výlet na Devín s družobnou školou z Drösingu, jún 

 Poznávací trojdňový školský výlet do Banskej Štiavnice, jún  

 Červené maky, podujatie zamerané na vyhľadávanie mladých lídrov z rómskej komunity, jún 

 Rozlúčková slávnosť žiakov 9. ročníka, jún 

 

Školská knižnica 

Školská knižnica plnila funkciu kultúrneho centra školy. Uskutočnili sa v nej mnohé podujatia, učitelia v nej 

odučili mnoho hodín literárnej výchovy, informačnej výchovy, cudzieho jazyka, výtvarnej výchovy, výchovy 

umením a etickej výchovy, triedni učitelia sa v nej stretávali na triednických hodinách so svojimi žiakmi.  

Knižničný fond bol prístupný žiakom i zamestnancom školy počas pravidelných výpožičných hodín. Zastaraný 

fond knižnice sa podarilo zatraktívniť  nákupom nových kníh z finančných príspevkov zriaďovateľa a vďaka 

sponzorským darom Martinusu, partnerovi projektu Teach for Slovakia. Zámerom školskej knihovníčky je 

podpora detského čítania, vytváranie príjemného, estetického prostredia vhodného na vyučovanie, 

uskutočňovanie kultúrnych podujatí, na relaxáciu, inventarizácia knižného fondu a elektronizácia knižnice.  

 

Kontinuálne vzdelávanie a účasť členov PK na seminároch a odborných konferenciách  

 Adaptačné vzdelávanie – Mgr. Murray. 

 Odborné semináre pre učiteľov ANJ (usporiadateľ vydavateľstvo Oxford University Press) – Mgr. Riška, 

Mgr. Murray. 

 

Environmentálna výchova 

Členovia PK využívali vhodné témy na tvorenie pozitívneho vzťahu žiakov k prírode a jej ochrane, k ochrane 

zdravia, k zdravému životnému štýlu, na prehlbovanie environmentálneho myslenia a správania, na posilnenie 

tolerancie, súdržnosti, empatie a zdravých sociálnych vzťahov, zapájali žiakov do environmentálnych aktivít 

školy.  

 

Návrhy a požiadavky PK jazykov, komunikácie, spoločenskovedných a výchovných predmetov na vedenie školy 

 Doplniť kabinetnú zbierku SJL – obnoviť fond nástenných didaktických tabúľ. 

 Zakúpiť učebnice na výučbu nemeckého jazyka Wir. 

 Nákup nových kníh do školskej knižnice. 

 

Odporúčania pre nasledujúce obdobie  

 Aj v budúcnosti pracovať osvedčeným spôsobom: na každom zasadnutí PK formulovať čiastkové úlohy 

s určením termínu a zodpovednosti za ich splnenie.  

 Prijímať opatrenia a plniť ich s cieľom neustáleho zvyšovania kvality práce a výsledkov žiakov. 
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 Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zamerať na rozvoj komunikačných zručností žiakov, na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti, na hodinách slovenského jazyka na nácvik pravopisných javov, na individuálny 

prístup k jednotlivým žiakom, na rozvoj talentu každého žiaka, na poskytovanie príležitostí žiakom 

prezentovať svoj talent, na podporu vlastnej tvorby žiakov a ich účasti v predmetových olympiádach 

a súťažiach. 

 Využívať moderné metódy a formy práce, ktoré čo najviac motivujú a zaktivizujú žiakov a zatraktívnia 

vyučovanie. 

 Na hodinách cudzích jazykov čo najviac komunikovať so žiakmi v cudzom jazyku. 

 V komunikácii v škole dôsledne používať spisovnú slovenčinu. 

 

Zhodnotenie činnosti predmetovej komisie matematiky a prírodných vied 

 komisia sa schádzala pravidelne, 

 bolo hodnotené plnenie osobných úloh, 

 plnenie a zmeny vo výchovno-vzdelávacích plánoch, 

 riešilo sa správanie žiakov na hodinách, 

 hodnotili sa dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky. 

Nesplnili sme:  

 Účasť na matematickej olympiáde. 

 Pytagoriáda sa riešila len v 5. ročníku, nebol úspešný riešiteľ. 

Úspechy: 

 úspešný projekt Škola ide na Slovan – 48 žiaci a zamestnanci školy boli na hokejovom zápase, 

 separovali sme odpad, 

 žiakov sme zapojili do súťaže iBobor, 

 účasť v projektoch Enviropark a Viem, čo zjem. 

 

 

 
§ 2 ods. 1 písm. j 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

V školskom roku 2016/2017 škola realizovala či vypracovala tieto projekty:  

Projekt Infovek. – Dlhodobý projekt zameraný na integrovanie informačných a komunikačných technológií do 

vzdelávania a získavanie potrebnej PC a IKT techniky. V projekte pokračujeme priebežne ďalej, pri úspešnom  

a aktívnom pokračovaní je možnosť získavať interaktívnu a počítačovú techniku – to sa nám aj darí. 

Modernizácia vzdelávacieho procesu. – Dlhodobý projekt financovaný ESF MŠ, zabezpečovaný ÚIPŠ – možnosť 

získať PC techniku a ďalšie vzdelávanie pedagógov – prebiehal aj v šk. roku 2016/2017. 
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Škola sa úspešne zapojila a etablovala do projektu Teach for Slovakia. Ide o projekt, v ktorom mladí úspešní 

ľudia po prísnom výbere nastúpia do vybraných škôl a z pozície učiteľov sa snažia skvalitniť výchovno-

vzdelávací proces. 

Škola je dlhodobo zapojená do projektu Enviropark Pomoravie. Ide o združenie viacerých obcí a ich škôl 

v regióne Dolné Záhorie, zamerané na výučbu nemčiny v ZŠ a MŠ a organizovanie kultúrnych, športových 

a spoločenských podujatí. 

Dve učiteľky sa zapojili do projektu Moja prvá škola – ide o prípravu učiteľov na nové interaktívne vzdelávanie 

žiakov.  

Projekt Komparo. – Testovanie štvrtákov a deviatakov v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike  

s časovým predstihom (žiaci 9. ročníka  v novembri, žiaci 4. ročníka v máji) pred celoslovenskými testovaniami 

T-5 a T-9. Jeho cieľom je zistiť nedostatky u jednotlivých žiakov v predmetoch SJL a MAT a zamerať sa na ich 

odstránenie. 

Kultúrne a vzdelávacie poukazy. 

Spolupráca s partnerskou školou v rakúskom Drösingu. – Ide o cezhraničnú spoluprácu, spoločné vyučovanie 

nemeckého a slovenského jazyka, výmenu učiteľov, organizovanie spoločných výletov.  

Škola sa zapojila do projektu Európsky týždeň športu, v ktorom sme získali finančný príspevok 370 Eur na 

nákup športových potrieb. 

Spolupráca s MVO – Liga proti rakovine – Deň narcisov. 

ÚNSS – zbierka Biela pastelka. 

Dom Svitania, Jakubov – tvorivé dielne výrobkov hendikepovaných ľudí. 

Projekt OZ Čisté srdce – podpora podujatí centra záujmových aktivít a spolupráca s týmto centrom. 

Spolupráca s CPPPaP Malacky – projekt Vieme, že…, sociálno-psychologické výcviky. Účasť v projekte pomáha 

deviatakom pri profilácii profesijného zamerania, a teda i pri výbere vhodného stredoškolského štúdia. 

Projekt Viem, čo zjem na podporu zdravej výživy. 

Projekt Ovocie v škole zameraný na doplnenie ovocia v školskej strave. 

Vypracovali sme a podali projekt na dobudovanie tried pre MŠ. 

 

§ 2 ods. 1 písm. k 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2016/2017 v škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

 

§ 2 ods. 1 písm. l 

 

Materiálno-technické podmienky 

Základná škola s materskou školou Veľké Leváre má dostatok priestoru, pretože bola projektovaná pre väčší 

počet žiakov, ako má dnes. 
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Materská škola má vzhľadom na počet detí sanitné a výchovno-vzdelávacie priestory poddimenzované,  

ako aj zastarané detské ihrisko. Nové priestory pribudli materskej škole z tried 1. stupňa.   

Základná škola má k dispozícií 18 kmeňových učební, z ktorých jedna je určená pre špeciálnu triedu. Škola 

disponuje odbornými učebňami hudobnej výchovy, dvoma jazykovými učebňami, učebňou chémie, dvoma 

počítačovými učebňami, školskou dielňou, cvičnou kuchynkou, školskou knižnicou, dvoma telocvičňami, 

betónovým ihriskom so zábranou. Po dohode so zriaďovateľom majú naši žiaci možnosť využívať pri telesnej  

a športovej výchove štadión miestnej TJ. 

Školský klub detí má 2 oddelenia, každé oddelenie má svoju miestnosť a možnosť využívať telocvične školy 

a exteriér. Priestory školského klubu boli vymaľované, pribudla nová podlaha, nový nábytok. 

Materská škola má 5 oddelení, každé oddelenie má svoju miestnosť. Materská škola má ďalej 4 stacionárne 

spálne (85 lôžok) pre poobedňajší odpočinok detí. Časť školskej jedálne slúži MŠ. MŠ má k dispozícii telocvične 

školy a exteriérové ihrisko obce. 

V budove školy je školská jedáleň s kapacitou cca 90 miest, plne vybavená kuchyňa a zmodernizovaná, diaľkovo 

ovládaná kotolňa na ohrev TÚV a vykurovanie. 

Škola má pracovne pre učiteľov, zborovňu a počítačovú miestnosť pre učiteľov.  

Škola postupne vymieňa staré učebné pomôcky za nové, napr. mapy a pomôcky na geografiu, dejepis, 

pomôcky pre chemické laboratórium, učebnice a slovníky na výučbu cudzích jazykov, interaktívnu tabuľu, 

nábytok a zariadenie počítačovej učebne atď. 

V budúcnosti je potrebné dobudovať exteriér školy, exteriérové ihriská pre MŠ, átrium ZŠ, renovovať 

a modernizovať sanitárne priestory (toalety a umyvárne). 

V školskom roku 2016/2017 boli s pomocou obce úplne zrekonštruované podlahové krytiny, prístupové 

schodisko ku škole, bol kompletne vymenený nábytok vo všetkých triedach. V ďalšom období bude nutné 

pokračovať v rekonštrukcii a modernizácií školy podľa finančných možností obce. 

Chceme sa i naďalej zameriavať na výchovu našich detí v duchu školského a štátneho vzdelávacieho programu. 

Škola má na to dobré predpoklady.  

Škola zatiaľ nepotrebuje nových učiteľov. Dôležité je získať viac asistentov učiteľa, keďže máme dvoch žiakov 

s vážnym zdravotným postihnutím. V súčasnosti dokážeme poskytovať kvalitné vzdelávanie aj v cudzích 

jazykoch – máme kvalifikovaných učiteľov ANJ aj vďaka tomu, že škola úspešne vstúpila do projektu Teach for 

Slovakia, v rámci ktorého sme získali pedagóga vyučujúceho anglický jazyk. 

V šk. roku 2016/2017 sa nám po prijatí opatrení podarilo znížiť počet neospravedlnených hodín, predovšetkým 

v spolupráci s políciou, so zriaďovateľom a prokuratúrou.  

Súčasný stav vo výchovno-vzdelávacom procese môžeme hodnotiť ako dobrý, to však neznamená, že nie je čo 

zlepšovať. Škola naďalej zápasí s problémom odlivu detí do škôl okresného mesta. Žiaľ, musíme konštatovať, že 

popri prirodzenom poklese počtu žiakov vyplývajúcom z demografického vývoja v spoločnosti ide aj o úbytok 

detí, ktoré rodičia prihlasujú do iných škôl zo strachu z pribúdajúceho počtu rómskych detí v triedach. Tento 

trend pozorujeme už aj na 1. stupni – do prvého ročníka nastupuje čoraz väčší podiel rómskych detí. Medzi 

rodičmi sa šíri presvedčenie, že v triede, v ktorej sú rómski žiaci, nemôžu byť ich deti kvalitne vzdelávané. Aby 

sa naša škola v budúcnosti nestala viac-menej rómskou školou, bude potrebné viesť vysvetľujúcu kampaň pre 

rodičov, zamedzujúcu strachu z detí z rómskej komunity. Na tomto úsilí sa musí podieľať škola ako celok, 

zriaďovateľ, rada rodičov, rada školy – v podstate všetci, ktorým záleží na našej škole. Do rôznych orgánov 

školy (rada školy, rada rodičov) je potrebné zvoliť či nominovať ľudí, ktorým záleží na škole, sú k škole lojálni 

a sú prirodzeným príkladom pre ostatných kolegov či rodičov. 
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§ 2 ods. 1 písm. m 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie ZŠ – prenesené kompetencie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:  ZŠ 384 752,00 Eur (mzdy + prevádzka) 

2. Asistenti učiteľa:  26 076,00 Eur 

3. SZP:  1 594,00 Eur 

4. DVHN:  2 876,20 Eur 

5. LK + ŠVP:  8 750,00 Eur 

6. Vzdelávacie poukazy:  7 539,00 Eur 

7. Príspevok na učebnice:  1 087,00 Eur 

8. Príspevok na dopravné:  1 843,14 Eur 

9. Odchodné:  2 040,00 Eur 

10. Dotácia strava:  2 511,00 Eur 

11. Dotácia pomôcky:  365,20 Eur 

12. Dohodovacie konanie:  14 363,00 Eur 

13. Spolu:  450 920,34 Eur 

14. Dotácia obce:  7 100,00 Eur (dofinancovanie prenesených kompetencií) 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie MŠ, ŠKD, ŠJ – originálne kompetencie 

1. Osobné náklady:  224 723,93 Eur 

2. Prevádzkové náklady:  55 558,35 Eur 

3. Dotácia MŠ – 5-ročné deti:  9 223,00 Eur 

4. Spolu:  289 505,28 Eur 

 

Spolu škola:  740 425,62 Eur 

Mimo rozpočet dotácia od obce na rozvoj školy:  48 948 Eur 
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§ 2 ods. 2 písm. b 

 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového útvaru Počet detí Počet skupín Vedúci 

Bedminton mladší žiaci 12 1 Mgr. Ingrid Stískalová 

Bedminton starší žiaci  12 1 Mgr. Eva Nimschová 

Box 12 1 Radovan Kotľár 

Cestujeme po regióne 12 1 Mgr. Otília Hájková 

Čaj o piatej 12 1 Mgr. Rebecca Murray 

Divadelný krúžok 12 1 Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. 

Florbal dievčatá 12 1 Mgr. Peter Riška 

Florbal chlapci 12 1 Mgr. Martin Potočňák 

Futbal 12 1 Jozef Hlavenka 

Hasičský krúžok 12 1 Miriam Stašková 

Kin-ball 12 1 RNDr. Pavel Bernát 

Krúžok výtvarných a tvorivých aktivít 12 1 Andrea Krajčírová 

Literárno-dramatický krúžok 12 1 Mgr. Vladimíra Perničková 

Ľudové spevy a tance 12 1 Svetlana Valachovičová 

Stolnotenisový krúžok 12 1 Mgr. Jana Šurková 

Šachový krúžok 12 1 Mgr. Milan Hruboš 

Športové hry 12  1 Mgr. Dagmar Kubinová 

Športovo-poznávací krúžok 12 1 Mgr. Dagmar Ivanová 
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Materská škola 

 

Údaje o počte detí materskej školy 

Deti podľa 

veku 

Stav k 31. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet 

tried 

Z toho 

špec. 

triedy 

Počet 

detí 

Z toho 

v špec. 

triedach 

Z toho 

integr. 

Počet 

tried 

Z toho 

špec. 

triedy 

Počet 

detí 

Z toho 

v špec. 

triedach 

Z toho 

integr. 

3 – 4-ročné 2 0 32 0 0 2 0 40 0 0 

4 – 5-ročné 1 0 34 0 1 1 0 38 0 1 

5 – 6-ročné 2 0 38 0 0 2 0 39 0 0 

Spolu 5 0 104 0 0 5 0 117 0 0 

 

MŠ má 5 oddelení: I. oddelenie (2,5 – 4-ročné deti), II. oddelenie (3 – 4-ročné deti), III. oddelenie (4 – 5-ročné 

deti), IV. oddelenie (5 – 6-ročné deti) a V. oddelenie (5 – 6-ročné deti). 

Poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou.  

Z dôvodu kapacity prijímame deti mladšie ako 3 roky len na základe individuálnych požiadaviek rodičov 

(pracovná vyťaženosť rodičov, sociálny status rodiny a pod.). 

MŠ pracuje v 5 oddeleniach v dvojzmennej prevádzke, ktorá je v pondelok až piatok od 6.00 hod. do 17.00 hod. 

V I., II., III. a IV. oddelení sú k dispozícií po dve plne kvalifikované učiteľky, v V. oddelení je k dispozícií jedna 

plne kvalifikovaná učiteľka.  

 

Údaje o počte detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ 

Chlapci 21 

Dievčatá 19 

Odklad  0 

Spolu 40 

Počet zaškolených detí v MŠ 39 

 

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku v materskej škole v spolupráci so ZŠ 

V MŠ je zabezpečená príprava detí do prvého ročníka ZŠ formou spoločných hodín TEV s prvákmi v školskej 

telocvični, výmenné návštevy prvákov a predškolákov, spolupodieľanie sa na spoločných akciách MŠ a ZŠ. 

V spolupráci s CVČ sa deti oboznamujú hravou formou so základmi anglického jazyka, uplatňujú a rozvíjajú si 

svoje pohybové nadanie v športovo-tanečnom krúžku, majú možnosť navštevovať výtvarný krúžok a krúžok 

stretnutie s Ježiškom. V spolupráci s CPPPaP Malacky absolvovali deti orientačné vyšetrenie školskej zrelosti so 
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súhlasom rodiča, ktoré je usmernením nielen pre pedagogických zamestnancov, ale i rodičov. Deti tiež 

absolvovali orientačné vyšetrenie zraku. 

  

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

MŠ ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

Materská škola Počet Školská kuchyňa a jedáleň  

Zamestnanci MŠ spolu 11 Zamestnanci spolu 1 

Pedagogickí zamestnanci    

- kvalifikovaní 9   

- nekvalifikovaní    

- dopĺňajú si vzdelanie    

Z toho NZ**    

Z počtu NZ    

- špeciálny pedagóg***    

- asistent učiteľa    

- upratovačky 2   

- ostatní     

Spolu počet zamestnancov MŠ a ŠJ                                                                             12 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy v školskom roku 2015/2016  

(§ 2 ods.1 písm. h) 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa nám tohto roku darilo uskutočňovať podľa potreby. Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov prebiehalo skupinovou formou alebo sebavzdelávaním.  

Názov vzdelávania 
Počet  

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania (počet) 

ukončilo pokračuje začalo 

Použitie digitálnych mobilných zariadení 

vo vzdelávaní 
4 4   

Interaktívna tabuľa a multimédiá 

vo vzdelávaní 
2 2   

Integrácia digitálnych technológií do 

predškolského kurikula 
4 4   

Práca v digitálnom svete 3 3   

Prípravné predatestačné vzdelávanie 

k vykonaniu II. atestačnej skúšky 
1  1  

 

  



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017                                                            23/28 

Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)  

 

Všetky aktivity sú v našej škôlke tradičnými podujatiami. Väčšinu z nich realizujeme v spolupráci s rodičmi. Na 

všetkých podujatiach je vysoká účasť rodičov, čo nasvedčuje tomu, že materská škola poskytuje veľké 

množstvo možností a dáva priestor na spoluprácu, ktorej sa nebránime a pozitívne ju prijímame. 

 Mesiac úcty k starším – kultúrny program detí MŠ, v spolupráci s obecným úradom v kultúrnom dome 

 Pochod svetlonosov – v spolupráci s rodičmi 

 Zber papiera – v spolupráci so ZŠ a s rodičmi  

 Mikuláš – v spolupráci so ZRŠ 

 Vianočná besiedka – vystúpenie detí rodičom, v spolupráci s rodičmi a ZRŠ 

 Výchovné koncerty, divadelné predstavenia – podľa ponuky, v spolupráci so ZRŠ 

 Karnevalový deň – v spolupráci so ZRŠ 

 Stretnutie s knihou – v spolupráci s Centrom záujmových aktivít Veľké Leváre 

 Predplavecký výcvik 

 Deň narcisov – v spolupráci so ZŠ 

 Deň matiek – vystúpenie detí v KD a v MŠ, v spolupráci s obecným úradom a ZRŠ 

 Fotografovanie detí MŠ 

 Týždeň detskej radosti – v spolupráci so ZRŠ 

 Školský výlet – ZOO Hodonín, v spolupráci so ZRŠ  

 Rozlúčka s predškolákmi 

 

Prezentácia MŠ v rámci celookresných akcií 

 Kreslím, kreslím maľujem – výtvarná prezentácia 

 

Krúžky v MŠ 

 výtvarný krúžok 

 anglický jazyk 

 športovo-tanečný krúžok 

 náboženská výchova – Stretnutie s Ježiškom 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy (§ 2 ods. 1 písm.)  

 

Materská škola je 5-triedna, s kapacitou 115 detí. Poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku 

od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  

Materská škola je umiestnená v objekte základnej školy na prízemí a prvom poschodí. Má samostatný vchod. 

Triedy, do ktorých sú deti zaradené podľa veku, slúžia v dopoludňajších hodinách ako herne, dve triedy 

popoludní slúžia na odpočinok detí. Umyvárne a toalety sú prispôsobené veku a vzrastu detí. Chodba je 

rozdelená na tri časti – v prednej časti sú spoločné priestory šatne, stredná časť je pokrytá kobercom a slúži na 

cvičenie, v zadnej časti sa nachádzajú umyvárne a toalety. 
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Na prvom poschodí sa nachádzajú štvrtá a piata trieda MŠ, ktoré sú určené pre deti predškolského veku. Pri 

štvrtej triede sa nachádza umyváreň s WC (samostatne pre dievčatá a chlapcov), ktoré sú určené len pre deti 

MŠ a sú vyhovujúce sčasti. Na prvom poschodí sa ďalej nachádzajú dve stabilné spálne. 

 V súvislosti s plnením učebných plánov a učebných osnov sa materiálne vybavenie materskej školy stále 

skvalitňuje a výchovno-vzdelávací proces zefektívňuje, obohacuje sa o tvorivý prístup učiteliek, uprednostňuje 

sa individuálny prístup, edukačné aktivity prevládajú nad klasickým zamestnaním. Pri plnení úloh sa využívajú 

nové didaktické pomôcky, pracovné zošity, IKT… 

Podľa finančných možností sa doplňuje didaktická technika, detská knižnica, pomôcky na výtvarnú a pracovnú 

výchovu. 

 

Vyhodnotenie plnenia cieľa vychádzajúceho zo školského vzdelávacieho programu Levárniček  

Prvoradou úlohou bolo pokračovať a skvalitniť prácu so ŠVP tak, aby sme pre deti vytvorili priaznivú výchovno-

vzdelávaciu klímu a učenie realizovali formou hry, s využitím rôznej dostupnej literatúry, s dodržiavaním 

psychohygienických podmienok, rozložením edukačných aktivít do všetkých oblastí režimu dňa. 

Dôležitá bola aj otázka plánovania edukačných aktivít v triedach, správny výber špecifických cieľov, ich 

realizácia u každého dieťaťa, prispôsobenie cieľov pre mladšie deti, lebo ciele sú stanovené na strop pre deti  

5 – 6-ročné, ako aj kompetencie, ktoré v závere predškolského obdobia dosiahnu a zvládnu, čoho dokladom je 

aj osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti sme si stanovili a plnili tieto ciele: 

 V plnej miere sa oboznámiť s novou školskou legislatívou (z. 245/2008 Z. z., Vyhláška 306/2008 Z. z.  

a ďalšie) a na spoločnej platforme celého pedagogického zboru v zmysle dostupných nástrojov vytvoriť 

adresný školský vzdelávací program. 

 Posilniť individuálny prístup k deťom, najmä k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 Podporovať rozvoj grafomotorických zručností detí. 

 Rozvíjať emocionálnu inteligenciu dieťaťa v celom výchovnom procese. 

 Zvýšiť kvalitu plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 V pedagogickom procese klásť dôraz na rozvoj komunikačných schopností a predčitateľskej 

gramotnosti detí. 

 Uplatňovať aktivizujúce metódy a formy práce, problémové učenie, posilňovať schopnosť 

sebahodnotenia a hodnotenia deti. 

 Využívať progresívne formy a metódy práce v praktických manipulačných činnostiach, posilňovať u deti 

sebadôveru, rozvíjať samostatnosť a rozhodnosť pri riešení konkrétnych problémov. 

Naším poslaním je prostredníctvom aktívneho procesu učenia založeného na hodnotách solidárnosti, rovnosti 

príležitostí, tolerancie, zbližovania, spolupráce a pomoci rozvíjať: 

 kognitívne stránky žiaka, jeho intelektuálne a poznávacie schopnosti (myslenie, pamäť, vnímanie); 

 afektívne zručnosti zahrňujúce oblasť formovania empatických zručností, postojov, sociálno-

komunikačných zručností a hodnotovej orientácie; 

 sociálne návyky rozvíjajúce praktickú zručnosť, ktorá umožní aplikovateľnosť získaných poznatkov a ich 

použiteľnosť v praxi, využívanie alternatívnych vyučovacích pomôcok; 

 celú osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrolu a samostatné kritické myslenie, kooperatívnosť; 

 individuálnym prístupom vo výchovno-vzdelávacom procese osobnostný rozvoj dieťaťa, vrátane detí 

prejavujúcich talent a nadanie. 
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Oblasť psychomotorických kompetencií (používa v činnosti všetky zmysly). Rozvinutá kompetencia sa 

prejavovala tým, že dieťa vedelo z prostredia získať čo najväčšie množstvo informácií, a to tými receptormi, 

ktoré mu boli v danej situácii využiteľné. 

Oblasť komunikatívnych kompetencií sme sa snažili rozvíjať usmerňovaním detí, keďže deti samotné nemajú 

tendenciu zdieľať svoje poznatky s ostatnými (ranný kruh). V snahe naučiť deti viesť dialóg sme sa snažili vždy 

rozprávať o veciach, s ktorými majú deti množstvo skúseností, pričom otázkami učiteliek boli vyzývané 

 k prezentácii spomínaných skúseností. 

Oblasť kognitívnych kompetencií sa najviac rozvíjala tým, že sme deti navádzali a upozorňovali na uvedomenie 

si určitých súvislostí práve prevádzanej skutočnosti s tým, čo už poznajú, pričom vieme, že práve táto aktivita 

nie je pre tento vek príznačná. 

Učebné kompetencie. Deti sa spontánne zapájali do aktivít, prejavovali o ne záujem, tešili sa z úspechu. 

Získané poznatky, hlavne básne, piesne, rozprávky využívajú v spontánnych hrách.  

Rozvoj sociálnych kompetencií spočíval v rozvíjaní prosociálnosti u detí, deti sa naučili podriaďovať sa 

pravidlám, dodržiavať ich, spolupracovať pri hrách. Ak sa im to občas nepodarilo, vedeli ohodnotiť svoje 

správanie a vysvetliť, prečo je nevhodné. 

Osobnostné kompetencie. Deti si uvedomujú vlastnú identitu, sú vedené k tomu, aby si uvedomovali dôsledky 

svojho konania vzhľadom na iné osoby, učia sa riešiť konflikty pokojnou cestou, vyjadriť svoje pocity i pocity 

druhých. Hlavne ranný kruh bol zameraný na hodnotenie správania kamarátov, deti sa naučili vyjadriť, čo sa im 

páčilo a čo nie. 

Informačné kompetencie sa rozvíjali hlavne pri práci s IKT, encyklopédiami, knihami, v ktorých deti vyhľadávali 

obrázky zvierat, prírodných javov, remesiel. 

 

Hry a hrové činnosti 

Prostredníctvom hier v skupinách si deti upevňovali kladné spoločenské vzťahy, návyky, normy správania, 

prostredníctvom nich sa deti učili rešpektovať už vytvorené pravidlá triedy, prispôsobovať sa pravidlám 

skupiny, pomáhať si a spolupracovať. Veľká časť detí má osvojené kultúrno-zdvorilostné návyky, poznajú  

a ovládajú základné pravidlá spoločenského správania sa. Využitím zásady dôslednosti a výchovných metód 

pochvala, povzbudenie, úsmev, odmena sa eliminovali prvky agresivity u detí. 

 

Pohybové a relaxačné cvičenia 

Dominancia perceptuálno-motorickej oblasti, zameranie na rozvoj psychomotorických kompetencií. Pohybové 

a relaxačné cvičenia mali často charakter spontánny, ale vo väčšej miere boli plánované. Uvedenej 

organizačnej forme sme venovali primeraný časový priestor, využívajúc tak záujem našich detí o pohyb a tiež 

nie príliš vhodné podmienky nášho školského dvora. 

 

Edukačné aktivity 

Prevažuje kognitívna oblasť, zameranie na učebné a kognitívne kompetencie. Edukačná aktivita sa v našej MŠ 

realizovala ako samostatná organizačná forma prevažne s prevahou frontálnej práce s deťmi, ale veľmi často 

sme ju doplňovali o ďalšie formy práce, ktoré prispievali k možnosti individuálneho prístupu učiteľky k deťom 

vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Išlo o zadávanie samostatnej práce, jej vyhodnocovanie, využívanie práce  

v skupinách s dôrazom na diferenciáciu úloh a činností podľa aktuálnych vývinových schopností detí. 
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Zvyšovanie pedagogickej odbornosti učiteľov 

Učiteľky sa podľa možností zúčastňovali školení, vzdelávania, ktoré im priniesli nové poznatky, možnosti, 

nápady a získali kredity. Okrem školení sa učiteľky venujú i sebavzdelávaniu a sledujú nové možnosti, inovácie 

pre zaujímavejšiu a kvalitnejšiu prácu s deťmi vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Zameranie na utužovanie kolektívnych vzťahov 

V kolektíve materskej školy sú priaznivé vzťahy medzi zamestnancami. Zamestnanci sa podporujú, vzájomne si 

pomáhajú a vytvárajú príjemné prostredie materskej školy. 

Rozvoj práce s počítačom 

MŠ je súčasťou webovej stránky ZŠ. Dokumentácia MŠ je vypracovaná v PC. Informácie sa rodičom komunikujú 

prostredníctvom nástenky v MŠ, na sociálnej sieti a na webovej stránke školy.  

Podporovať jazykovú zdatnosť 

V spolupráci s CVČ deťom umožňujeme oboznamovať sa hravou formou s cudzím jazykom (ANJ). 

Zameranie na výchovu a vzdelávanie 

Skvalitňuje sa výchovno-vzdelávací proces v predškolskej triede, a tým sa zabezpečuje i plynulejší prechod detí 

do ZŠ. Väčšia pozornosť sa venuje deťom s poruchami reči, rodičom sa odporúča navštíviť logopéda. 

Spolupráca s CPPPaP 

V spolupráci s CPPPaP sa realizovalo orientačné vyšetrenie školskej zrelosti u všetkých predškolákov, na 

základe ktorého dostali rodičia odporučenie individuálnej návštevy CPPPaP.  

V spolupráci so Slovenskou očnou komorou sa realizovalo odborné vyšetrenie zraku detí. 

Oboznamovanie rodičov s legislatívou 

Na skvalitnenie spolupráce vedenia MŠ s rodičmi pravidelne aktualizujeme vytvorené informačné okienko pre 

rodičov – rodičia sú pravidelne informovaní o akciách MŠ, legislatívnych zmenách a iných dôležitých 

organizačných zmenách. 

Materiálno-technické vybavenie MŠ v spolupráci s obecným úradom, ZRŠ, radou školy, rodičmi, sponzormi  

V spolupráci so ZRŠ boli zakúpené didaktické pomôcky, hračky pre deti pod vianočný stromček, pracovné 

zošity, nábytok, šatňové zostavy. Hradili sa kultúrne vystúpenia, celoškolský výlet, balíčky k Mikulášu, Veľkej 

noci a Dňu detí.  
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Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň 

výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o)  

 

Informáciu o týchto oblastiach uvádza materská škola formou SWOT analýzy. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 Odbornosť pedagogických zamestnancov. 

 Chuť pedagogických zamestnancov pracovať 

a ďalej sa vzdelávať. 

 Príprava predškolákov na 1. ročník. 

 Príprava netradičných akcií pre deti. 

 Spolupráca s rodičmi. 

 Prezentácia na verejnosti. 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatočné priestorové vybavenie MŠ. 

 Školský dvor pre deti. 

 Nevyhovujúce toalety a umyvárne pre 

staršie deti. 

 Pre nedostatok učiteliek obmedzený počet 

detí prijatých na celodennú edukáciu. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Dobré podmienky na výchovu a vzdelávanie 

detí. 

 Zapájanie sa do projektov. 

 Oboznamovanie sa s cudzími jazykmi (ANJ). 

 Výtvarný krúžok, športovo-tanečný krúžok. 

 Tradičné kultúrne podujatia. 

 Geograficky výhodná poloha, nízka 

nezamestnanosť. 

 

RIZIKÁ 

 Nepriaznivý demografický vývoj. 

 Nedostatok finančných prostriedkov, ide 

hlavne o prostriedky zo štátneho rozpočtu. 

 Narastajúci počet žiakov s nedostatočnou 

socializáciou a žiakov s nízkou prioritou 

potreby vzdelania v ich rodinách. 

 

 

 

 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a) 

Škola akceptuje skutočnosť s rozdielnou rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými, stravovacími, 

pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi. Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku je 

prispôsobené deťom a v súlade s pracovným poriadkom školy a školským poriadkom.  

Psychohygienické podmienky školy hodnotíme na primeranej úrovni vzhľadom na možnosti, ktoré škola má.  

Denný poriadok je vypracovaný a dodržiavaný v súlade s psychohygienickými požiadavkami detí. Je v ňom 

zabezpečené striedanie edukačných hrových, pohybových a riadených činností, odpočinku, pobytu detí vonku, 

stravovanie a pitný režim. 

Výzdoba školy je na veľmi dobrej úrovni, je estetická a pôsobivá. Bohatá je aj kvetinová výzdoba, nielen 

chodieb, ale aj tried. 
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Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c) 

Škola spolupracuje v oblasti výchovy a vzdelávania i v mimoškolských činnostiach s rodičmi, obecným úradom, 

radou školy, radou rodičov, s CPPPaP Malacky, SŠ Malacky a inými organizáciami. 

 Prioritou našej školy v nasledujúcich rokoch bude venovať väčšiu pozornosť rodinnému prostrediu  

a zázemiu dieťaťa, vytvárať medzi školou a rodinou pevný, vzájomne sa doplňujúci zväzok fungujúci na 

princípoch humanizmu a demokracie.  

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi, ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa 

na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

Tieto vzťahy sa zlepšujú a upevňujú spoločnými aktivitami a dobrou spoluprácou so zainteresovanými osobami. 

Škola okrem zriaďovateľa úzko spolupracuje s firmou Gebauer a Grill GG v rámci sponzorského programu 

zodpovedné spoločenstvo. 

V spolupráci s A. Krajčírovou pokračujeme v realizácii krúžku výtvarná výchova pre žiakov základnej školy a deti 

materskej školy. Snažíme sa umožňovať deťom zapájať sa aj do iných krúžkov.  

Spoluprácu sme nadviazali aj s pani Andreou Porubskou, ktorá realizovala pre deti športovo-tanečný krúžok. 

V spolupráci s Centrom záujmových aktivít Veľké Leváre sa deti zúčastnili v rámci podujatia Marec – mesiac 

knihy stretnutia s rozprávkou. 

 

 

 

 

Záver 

Vypracoval Mgr. Martin Potočňák, riaditeľ 

Spolupracovali: Mgr. Renáta Viktorínová, Mgr. Adriana Habová, Mgr. Katarína Lukáčová, Mgr. Otília Hájková, 

Mgr. Martina Allertová 

 

 

 

Vo Veľkých Levároch 3. októbra 2017 

 

Pedagogická rada správu prerokovala 3. októbra 2017. 

Rada školy správu prerokovala 18. októbra 2017. 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Leváre správu prerokovalo 29. novembra 2017. 


