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Dôvodová správa
Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. novembra 2003 schválila zákon 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý nadobudol účinnosť
1. januára 2004. Na základe § 6 citovaného zákona predkladáme na schválenie Správu
o činnosti škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec za školský
rok 2017/2018.
Materiál obsahuje súhrnný prehľad o činnosti základných a materských škôl v meste
Hlohovec v oblasti výchovy a vzdelávania, ako i v oblasti riadenia škôl. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v pôsobnosti
mesta Hlohovec za školský rok 2017/2018 vychádza zo súhrnných informácií a údajov, ktoré
predložili riaditelia škôl a školských zariadení vo svojich správach zriaďovateľovi a tým
poskytli informácie a prehľad o činnostiach v školách a školských zariadeniach v oblastiach,
ktoré sú v zmysle Vyhlášky č. 9/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) povinnou súčasťou štruktúry
týchto správ a Metodické usmernenie č.10/2006-R z mája 2006 k vyhláške č. 9/2006 Z. z.
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení.
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A.

SIEŤ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V MESTE HLOHOVEC

V školskom roku 2017/2018 k 31. 08. 2018 bolo Mesto Hlohovec zriaďovateľom
šiestich materských škôl, piatich základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra
voľného času Dúha. Základná škola V. Šuleka a Materská škola na ulici Ľ. Podjavorinskej 8
sídlia v miestnej časti Šulekovo.
Od 01. 01. 2018 nadobudla účinnosť schválená Školská politika mesta Hlohovec.
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení boli realizované vo dvoch etapách. Prvá etapa sa
týkala zmien v sieti materských škôl, druhá etapa sa vzťahovala na dve materské školy a dve
základné školy.
Predškolská výchova sa od 01. 01. 2018 do 31. 08. 2018 uskutočňovala v týchto
materských školách:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Materská škola, Hollého 3
Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8
Materská škola, A. Felcána 4
Materská škola, Koperníkova 24
Materská škola, Kalinčiakova 1
elokované pracovisko Vinohradská 7
elokované pracovisko Pribinova 69
Materská škola, Nábrežie A. Hlinku 30
elokované pracovisko Fraštacká 4

Dňom 31. 08. 2018 boli dve materské školy – Materská škola, A. Felcána 4
a Materská škola, Koperníkova 24 vyradené zo siete škôl a školských zariadení s účinnosťou
od 01. 09. 2018 sa stali súčasťou základných škôl: Základná škola s materskou školou,
Koperníkova 24, Hlohovec a Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec.
Výchovu a vzdelávanie okrem materských škôl k 31. 08. 2018 zabezpečovala
Základná škola, M. R. Štefánika 30; Základná škola, Koperníkova 24; Základná škola,
A. Felcána 4; Základná škola Vilka Šuleka, Školská 163 a Základná škola, Podzámska 35.
V čase mimo vyučovania mali žiaci možnosť využívať školské kluby, ktoré sú
zriadené pri všetkých základných školách.
Deti, žiaci i dospelí mali možnosť využívať Centrum voľného času Dúha, ktoré je
k dispozícii deťom, žiakom, ale i dospelým predovšetkým v čase mimo vyučovania.
Umelecké nadanie výtvarné, hudobné, ale i tanečné môžu deti, žiaci i dospelí rozvíjať
v Základnej umeleckej škole, ktorá má päť elokovaných pracovísk. Elokované pracoviská
sídlia v budovách základných škôl v Červeníku, Leopoldove, Pastuchove, Trakoviciach
a v Ružindole.
Školy zabezpečujú stravovanie detí a žiakov v školských jedálňach, v nich sú deti
a žiaci vedení k správnym stravovacím návykom. V školských jedálňach je umožnené využiť
stravovanie i zamestnancom. Materské školy okrem obeda zabezpečujú i doplnkové
stravovanie – desiatu a olovrant a taktiež zabezpečujú celospoločenské programy. Všetky
školy a školské zariadenia majú právnu subjektivitu.
V školách sú zriadené samosprávne, poradné a metodické orgány.
Podrobné správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2017/2018, ale i za predošlé roky sú k dispozícii na webovej stránke mesta:
- materské školy: http://obcan.hlohovec.sk/spravy-materskych-skol.phtml?id5=24389
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- základné školy: http://obcan.hlohovec.sk/spravy-zakladnych-skol.phtml?id5=24390
- ZUŠ a CVČ: http://obcan.hlohovec.sk/spravy-skolskych-zariadeni.phtml?id5=24391
Okrem uvedených škôl predprimárne a primárne vzdelávanie a výchovu v meste
Hlohovec zabezpečuje:

Materská škola Panny Márie Pomocnice

Základná škola sv. Jozefa

Spojená škola, organizačná zložka Špeciálna základná škola s materskou školou
Zriaďovateľom Základnej školy sv. Jozefa a Materskej školy Panny Márie Pomocnice
je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Hollého 10, 917 66 Trnava. Mesto
Hlohovec v súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov finančne prispieva na ich prevádzku.
Zriaďovateľom Spojenej školy, jej organizačnej zložky Špeciálnej základnej školy
s materskou školou je Okresný úrad Trnava.
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B.

MATERSKÉ ŠKOLY

1

DLHODOBÉ CIELE MATERSKÝCH ŠKÔL NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Materské školy priebežne plnia dlhodobé ciele, hlavné ciele a doplňujúce. Ako
dlhodobé ciele vo svojich správach materské školy uvádzajú:



























Rozvoj emocionálnej inteligencie detí.
Rozvoj pozitívnej autoregulácie dieťaťa, ktorou sa upevní a vyvinie schopnosť učiť sa.
Rozvoj
osvetovej,
vzdelávacej
a výchovnej
činnosti
detí
s dôrazom
na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju
so zameraním hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu,
udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia separácie odpadov, prevenciu
pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti uplatňovaním špecifických metód.
Rozvoj aktívneho počúvania s porozumením.
Formovanie kladného vzťahu detí ku knihe.
Vytváranie podmienok na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania pedagogických
zamestnancov.
Pokračovanie v projekte Zelená škola, čím sa prispieva k ekologizácii školy.
Rozširuje sa projekt o úlohy a ciele zamerané na prioritnú tému odpad.
Spolupráca so širšou školskou komunitou a s organizáciami pôsobiacimi v oblasti
environmentalistiky.
Uplatňovanie zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
Dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a aktívnu ochranu detí pred negatívnymi
spoločenskými vplyvmi.
Realizovať inkluzívne vzdelávanie detí.
Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny.
Vytvárať adekvátne prostredie na výchovno-vzdelávací proces.
Rozširovať spoluprácu s viacerými organizáciami v meste Hlohovec i mimo mesta.
Rozširovať a dopĺňať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Orientácia na regionálnu výchovu a folklór.
Podpora a propagácia zdravého životného štýlu, ktorý vychádza z Národného
programu prevencie proti obezite propagáciou.
Zamerať sa na zlepšenie štýlu výchovy a starostlivosti o deti s poruchami aktivity
a pozornosti, zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny.
Realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov.
Využívať správne pedagogické postupy a účinné nástroje na predchádzanie,
respektíve riešenie prejavov problémového správania u detí.
Vytvárať tvorivú atmosféru, ktorá evokuje u detí pocit bezpečia a motivuje k učeniu.
Uplatňovať tvorivo-humanistické princípy v predškolskej výchove a vzdelávaní
(Dohovor
o právach dieťaťa...)
http://www.statpedu.sk/sk/Ucebnice-metodikypublikácie,odborne-informacie/Publikacie.alej
Spolupracovať s odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie.
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Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu,
k štátnemu jazyku, materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre.
Podporovať aktivitu pedagogických zamestnancov v zapájaní sa do projektov v rámci
výzvy Ministerstva školstva SR.
Pri plnení všetkých cieľov vychádzať zo ŠVP.

1.1

Hlavné ciele MŠ na školský rok 2017/2018



Hlavné ciele boli rozpracované podľa Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy
a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve na školský rok 2017/2018 vydané
MŠVVaŠ SR a plnené priebežne počas školského roka.















Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať formou hier. Uplatňovať
integráciu vzdelávacích oblastí, nevytvárať izolované vzdelávacie aktivity
a neuplatňovať školský spôsob vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti
podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu. Stimulovať
sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, schopnosť vzájomného rešpektovania sa.
Zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho
vlastnému pokroku. Pri rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia rešpektovať vývinové
špecifiká detí predškolského veku.
Zvýšenú pozornosť venovať činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších
psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov
a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností.
Dramatickú hru chápať ako komplex edukačných činností smerujúcich k rozvíjaniu
aktivity, fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí; podnecovať deti k tvorivému
sebavyjadreniu prostredníctvom rolových hier.
Nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami
predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení
Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu (OMEP); zapájať sa do medzinárodných projektov
a partnerstiev v oblasti predprimárneho vzdelávania, grafomotorické zručnosti detí
rozvíjať postupne, v spolupráci s rodinou, s dôrazom na správny úchop písacieho
a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu sedenia počas
činnosti.
Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou
realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku, ktorého realizáciu nie je možné
bezdôvodne vynechávať.
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho
inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj.
Podporovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, rôznymi
aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu
významu, poslania a opodstatnenia materských škôl.
Individuálnu logopedickú činnosť (ďalej len „ILČ“) v materskej škole môže vykonávať
iba školský logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. ILČ sa
poskytuje podľa potreby, nielen deťom rok pred plnením povinnej školskej
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1.2







dochádzky. Poskytovanie ILČ sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa
realizovať aj v dopoludňajších hodinách. Frekvencia ILČ je závislá od individuálnych
potrieb detí.
Spolupracovať so zriaďovateľom na skvalitnení materiálno-technického vybavenia
interiéru aj exteriéru materskej školy vrátane didaktických pomôcok v súlade
so ŠkVP.

Doplňujúce ciele materskej školy na školský rok 2017/2018
Okrem hlavných cieľov plnili priebežne počas školského roka doplňujúce ciele:
Rozvoj environmentálnej výchovy zameranej na vedenie k uvedomelej spotrebe
zdrojov, zvyšovanie povedomia v oblasti separácie odpadov, správne postoje
a správanie detí k životnému prostrediu, prevencia pred znečisťovaním
a poškodzovaním životného prostredia.
Formovanie pozitívneho postoja detí k svojmu zdraviu realizáciou aktivít smerujúcich
k prevencii obezity detí.
Vychovávať k zdravému životnému štýlu.
Implementácia inovačných pedagogických metód s využitím IKT.

Takmer všetky materské školy realizujú environmentálnu výchovu prepojenú
s praktickými krokmi zapojením sa do medzinárodného certifikačno-vzdelávacieho programu
„Zelená škola“. Program Zelená škola zameriava pozornosť na zeleň a ochranu prírody,
dopravu a ovzdušie, vodu.
V edukačnom procese uskutočňovali predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP
vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
schváleným MŠVVaŠ SR, ktorý je dostupný a http://minedulsk/predprimarne-vzdelavanie-vmaterskych-skolach/.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania bolo, aby dieťa po absolvovaní
materskej školy bolo pripravené na vstup do základnej školy a na ďalší aktívny život
v spoločnosti. Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania
a poskytuje predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelávania.
Dieťa, ktoré absolvovalo materskú školu disponuje štandardnými charakteristikami školskej
spôsobilosti konkretizovanými vo vzdelávacích štandardoch.
Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňovalo pod dohľadom erudovaných
pedagogických pracovníkov predškolských zariadeniach s celodennou výchovnou
starostlivosťou, k 15. 09. 2017 s počtom tried 30 a počtom detí 611. Uvedený počet detí sa
v priebehu školského roka menil smerom hore. Hlavné ciele vychádzali z POP pre školy
a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve na školský rok 2017/2018 vydané
MŠVVaŠ SR a boli plnené priebežne počas školského roka.
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1.3

Počet tried a detí v materských školách v školskom roku 2017/2018
v Meste Hlohovec

V meste Hlohovec boli deti umiestnené v 30 triedach. V rámci materských škôl boli
zriadené tri elokované pracoviská a to pri MŠ, Kalinčiakova - EP Koperníkova, pri MŠ,
Nábrežie A. Hlinku - EP A. Felcána a pri MŠ, Vinohradská - EP Pribinova. EP Koperníkova
a EP A. Felcána sa od 01. 01 2018 do 31. 08. 2018 stali materskými školami s právnou
subjektivitou.
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o počte detí v materských školách, ktorých
zriaďovateľom je mesto Hlohovec.
Tabuľka č. 1: Prehľad počtu tried, detí v materských školách mesta Hlohovec v školskom
roku 2017/2018, do 31. 12. 2017

Novo
Počet detí
zapísané deti
v prípravnom
do MŠ pre šk.
ročníku
r. 2018/2019

Počet detí
k 15. 09.
2017

MŠ, Hollého 3
MŠ, Ľ.
Podjavorinskej
8
MŠ,
Kalinčiakova 1
elokované
pracovisko
Koperníkova
24
Spolu
MŠ,
Vinohradská 7
elokované
pracovisko
Pribinova 69
Spolu
MŠ, Nábrežie
23
elokované
pracovisko,
A. Felcána 4
Spolu
MŠ, Fraštacká
4

6

128

129

41

2

0

54

3

72

72

23

0

0

23

4

71

74

13

3

0

22

Spolu

Názov MŠ

Počet detí
Počet detí
k 31. 08. odchádzajúcich z
2018
MŠ

Odložená
povinná
školská
dochádzka

Počet
tried

Samostatná Samostatná Samostatná Samostatná
MŠ od
MŠ od
MŠ od
MŠ od
01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018

2

40

41

6

111

115

13

3

0

22

4

84

86

25

2

1

29

2

28

28

5

2

0

7

6

112

114

30

4

1

36

4

86

86

22

3

2

24

1

21

21

5

107

107

samostatná
MŠ od
01.01.2018
22

4

81

79

29

3

2

29

30

611

616

158

15

5

188

13

samostatná samostatná samostatná
MŠ od
MŠ od
MŠ od
01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018
3
2
24

Tabuľka č. 2: Prehľad počtu tried, detí v materských školách mesta Hlohovec v školskom
roku 2017/2018, od 01. 01. 2018 do 31. 08. 2018

Názov MŠ

MŠ, Hollého 3
MŠ,
Koperníkova
24
MŠ,
A. Felcána 4
MŠ, Ľ.
Podjavorinskej
8
MŠ,
Kalinčiakova 1
elokované
pracovisko,
Vinohradská 7
elokované
pracovisko
Pribinova 69
Spolu
MŠ, Nábrežie
23
elokované
pracovisko
Fraštacká 4
Spolu
Spolu

Novo
Počet
Odložená
Počet detí Počet detí
Počet detí zapísané
Počet
detí
povinná
k 31. 08. odchádzajúci
v prípravno deti do MŠ
tried k 15. 09.
školská
2018
ch z MŠ
m ročníku pre šk. r.
2017
dochádzka
2018/2019
6
128
129
41
2
0
54
2

40

41

20

0

0

25

1

21

21

10

1

0

15

3

72

72

23

0

0

23

4

71

74

13

3

0

22

4

84

86

25

2

1

29

2

28

28

5

2

0

7

10

183

188

43

7

1

58

4

86

86

22

3

2

24

4

81

79

29

3

2

29

8

167

165

51

6

4

53

30

611

616

188

16

5

228

Zdroj: Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materských
školách za rok 2017/2018 jednotlivých materských škôl
Výchovno-vzdelávacím jazykom na všetkých materských školách (ďalej len MŠ) je
jazyk slovenský. MŠ poskytujú celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2 do 7 rokov.
Výchova a vzdelávanie v MŠ je založená na princípe bezplatnosti vzdelania v MŠ jeden rok
pred plnením povinnej školskej dochádzky. V meste Hlohovec boli do materskej školy prijaté
všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o prijatie detí.
MŠ poskytuje deťom prvý stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie. Predprimárne
vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru
vzdelania v MŠ. Po jeho absolvovaní môže dieťa získať na základe žiadosti zákonného
zástupcu osvedčenie na predpísaných tlačivách schválených MŠVVaŠ SR.
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C.

MATERSKÁ ŠKOLA, KOPERNÍKOVA 24, 920 01 HLOHOVEC

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE
Názov školy

Materská škola, Koperníkova 24, Hlohovec

Telefónne číslo školy 033/742 45 90

1.1

Elektronická adresa

mskopernikovahc@gmail.com

Web stránka školy

http://www.mskopernikova.webnode.sk

Zriaďovateľ

Mesto Hlohovec

Riaditeľka MŠ

poverená riadením – Mgr. Blanka Tamajková

Údaje o počte detí v šk. roku 2017/2018

Tabuľka č. 3: Údaje o počte detí v školskom roku 2017/2018
Názov MŠ
MŠ
Koperníkova

Spolu

Počet
Zapísané
Počet detí Počet detí
Odložená
Dieťa
Počet
detí
deti do MŠ
k 30. 06. odchádzajúškolská v prípravnom
tried k 15. 09.
šk. r.
2018
cich z MŠ
dochádzka
ročníku
2017
2018/2019
20 z toho 1
dieťa
2
40
41
0
0
25
predčasne
zaškolené
2
40
41
20
0
0
25

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré navštevovali MŠ
v školskom roku 2017/2018: žiadne
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materských
školách za rok 2017/2018
Úplné znenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: MŠ Koperníkova

1.2

Zamestnanci MŠ k 30. 06. 2018





pedagogickí: 4
nepedagogickí: 1
na dohodu (referentka ekonomiky): 1

1.3

Kvalifikácia a vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci
Riaditeľka MŠ (poverená riadením materskej školy):
Mgr. Blanka Tamajková - vysokoškolské vzdelanie II. stupeň, druhá atestácia
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie:
Mgr. Kamila Chlebničanová - samostatný pedagogický zamestnanec, vysokoškolské

15

vzdelanie II. stupeň
Mgr. Miroslava Kovarská – samostatný pedagogický zamestnanec, vysokoškolské vzdelanie
II. stupeň
Mgr. Lucia Kartousková – samostatný pedagogický zamestnanec, vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa, prvá atestácia
Tabuľka č. 4: Údaje o pedagogických zamestnancoch
Kategória
pedagogického
zamestnanca

Stupeň vzdelania

Kariérny stupeň

Počet
zamestnancov

Učiteľ

Úplné stredoškolské

Samostatný pedagogický
zamestnanec

0

Učiteľ

Úplné stredoškolské

Samostatný pedagogický
zamestnanec s prvou atestáciou

0

Učiteľ

Vysokoškolské prvého
stupňa

Samostatný pedagogický
zamestnanec s prvou atestáciou

0

Učiteľ

Vysokoškolské druhého
stupňa

Samostatný pedagogický
zamestnanec

2

Učiteľ

Vysokoškolské druhého
stupňa

Samostatný pedagogický
zamestnanec s prvou atestáciou

1

Učiteľ

Vysokoškolské druhého
stupňa

Samostatný pedagogický
zamestnanec s druhou atestáciou

1

Asistent učiteľa

Vysokoškolské druhého
stupňa

Začínajúci pedagogický
zamestnanec

0

Prevádzkoví zamestnanci
Počet prevádzkových zamestnancov MŠ k 30. 06. 2018
Počet
Pracovné zaradenie
zamestnancov
Vedúca školskej jedálne
0
Hlavná kuchárka
0
Pomocná kuchárka
0
Školníčka, upratovačka
1
Referentka ekonomiky
1
na dohodu

1.4

Vzdelávanie zamestnancov a kvalifikácia pedagogických zamestnancov
Tabuľka č. 5: Kontinuálne vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie

0

Priebeh vzdelávania
v školskom roku
(začalo, pokračuje
ukončilo)
0

Aktualizačné vzdelávanie

2

2 ukončilo

Inovačné vzdelávanie

0

0

Špecializačné vzdelávanie

0

0

Funkčné vzdelávanie

0

0

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov
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Kvalifikačné vzdelávanie

2

1

1 ukončilo

ZREALIZOVANÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
SEPTEMBER

Dopravné ihrisko Trnava - teoretická i praktická časť pre deti

Akcia s rodičmi: Jesenné inšpirácie a tekvičky

Kultúrne vystúpenie detí pre starých rodičov: Úcta k starším
OKTÓBER

Spolupráca MŠ a ZŠ

Kultúrna akcia pre deti v MŠ Kalinčiakova – Abeceda zdravia zameraná na
predčitateľskú gramotnosť

Muzikoterapia pre deti

Akcia s rodičmi: Šarkaniáda a púšťanie šarkanov v priestoroch ZŠ Koperníkova 24,
Hlohovec, spoločná akcia detí MŠ Kalinčiakova a detí z EP Koperníkova 24,
Hlohovec
NOVEMBER

Spolupráca s rodinou - s p. Drobnou, ktorá pracuje ako zdravotná sestra u zubára,
deti zažili besedu a prakticky sa pod dohľadom odborníka učili správne umývať zuby

Spolupráca s Mgr. Baračkovou, ktorá pracuje i v ZUŠ: deti zažili spevácke aktivity
spojené s hudobným doprovodom - 1. stretnutie

Spolupráca s mestskou knižnicou, deti si vypočuli i čítanie príbehu na tému jeseň

Spolupráca MŠ a ZŠ, deti si zacvičili v telocvični spolu s prvákmi a p. uč.
Mgr. Múdrym

Spolupráca MŠ a ZŠ - deti zažili vyučovaciu hodinu v prípravnom ročníku p. uč. Mgr.
Šušukovej

Spolupráca MŠ so ZŠ a rodinou – otvorená hodina pre rodičov a ZŠ

Spolupráca s CVČ Dúha - Jeseniáda

Pravidelné vychádzky do prírody a pozorovanie zmien v prírode
DECEMBER

Vianočné fotenie detí

Spolupráca MŠ s rodinou

Kultúrne vystúpenie detí pre rodičov a starých rodičov: Vianočná besiedka

Kultúrne vystúpenie detí pre rodičov a starých rodičov: Vianočný muzikál
JANUÁR

Spolupráca MŠ a ZŠ - spoločná návšteva divadla A. Bagara v Nitre. Hudobná
rozprávka :Čarodejník z krajiny OZ

Spolupráca s CPPPaP - skríning pre predškolákov v priestoroch materskej školy
FEBRUÁR

Planetárium

Otvorená hodina s deťmi pre rodičov

Otvorená hodina s deťmi pre rodičov, krúžok anglického jazyka
MAREC

Interaktívne predstavenie v maskách v spolupráci s Mgr. Marcelom Durákom
(muzikoterapia)
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Spolupráca s Mgr. Martinou Baračkovou zo ZUŠ

Tvorivé dielne: Veľká noc

Otvorená hodina s deťmi pre rodičov
APRÍL

Exkurzia na Posádku

Návšteva a spolupráca s Mestskou knižnicou v Hlohovci

Deň otvorených dverí v našej materskej škole, praktické ukážky výchovno–
vzdelávacej práce v materskej škole

Týždňový projekt zameraný na Deň vody

Spolupráca s hercom Mgr. art. Martinom Žákom – Dúhový autobus, Profesionálne
hudobné vystúpenie bolo zamerané na multikultúrnu výchovu
MÁJ

Zápis detí do MŠ

Spievanky, spievanky

Návšteva Ekoučebne v Kľačanoch i dopravného ihriska

Týždeň detskej radosti
JÚN

Deň detí, návšteva kasární

Kultúrne vystúpenie mladších detí pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov

Kultúrne vystúpenie mladších detí pri príležitosti Dňa matiek a otcov - MUZIKÁL

Prechádzky do prírody

Rozlúčka s predškolákmi, slávnosť pre deti a rodičov

3

PROJEKTY ŠKOLY







Deň Zeme v spolupráci so ZŠ: týždňový projekt
Zdravý chrbátik v spolupráci so ZŠ: pravidelné cvičenie podľa DVD
Motýlia záhrada - priame pozorovanie detí od húsenice, cez kuklu a voľné
vypustenie do prírody
Zapojenie do projektu od roku 2016: Zippyho kamaráti, Liga za duševné zdravie,
ktorá prináša ucelené vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre každého najpodstatnejšie,
nielen pre zvládanie školy, ale pre celý ďalší život – vyjadrovanie a spracovávanie
emócií; zvládanie hnevu, strachu, žiarlivosti, nervozity; nadväzovanie a udržiavanie
kamarátstiev, zvládanie zmeny a straty
Školský mliečny program a Školské ovocie

4

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE ŠKOLY



Starostlivosť o budovu materskej školy:
Materská škola je od 01. 09. 2016 novootvorená s krásnym interiérom i exteriérom.
Nachádza s v priestoroch ZŠ, Koperníkova 24 , Hlohovec - dve triedy materskej školy. Sú
novo zrekonštruované a vybavené novým nábytkom. Pre deti je k dispozícií aj detské
ihrisko, ktoré je súčasťou materskej školy a svojim zariadením zodpovedá hravému účelu pre
deti predškolského veku. Na starostlivosť o budovu postačuje pravidelné zabezpečovanie
drobných opráv.

18

Vybavenie materskej školy:







Interaktívna tabuľa GAOKE -82
Kopírovacia technika
Kopírovacia technika Work Force Pro WF
Interaktívny program Alfík SK Komplet
Doplnenie regálov na učebné pomôcky
Mikrosystém Panasonic

SWOT ANALÝZA

5

V predkladanej záverečnej správe boli uvedené výsledky SWOT ANALÝZY. Vedenie
MŠ ich vyhodnotilo nasledovne:

Silné stránky školy

5.1

Komplexne formovať osobnosť dieťaťa – kvalitná príprava a plynulý prechod detí
do ZŠ - intenzívna spolupráca so ZŠ, Koperníkova 24, Hlohovec. Touto intenzívnou
spoluprácou sa pripravujú na plynulý prechod materskej školy ako súčasť základnej školy
od 01.09.2018.

Slabé stránky školy

5.2

Absencia dopravného ihriska

Príležitosti

5.3






Získavanie mimorozpočtových zdrojov pre účely materskej školy
Tvorba projektov
Potreba ovládať cudzie jazyky, IKT
Vytvorenie ďalších dvoch nových tried
Prezentácia školy na webovej stránke školy

Riziká

5.4




Demografický a populačný vývoj
Zlá ekonomická situácia v niektorých rodinách
Zvýšený počet detí s problémovým a agresívnym správaním
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D.

MATERSKÁ ŠKOLA, A. FELCÁNA 4, 920 01 HLOHOVEC

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE
Názov školy

Materská škola, A. Felcána 4, Hlohovec

Elokované pracovisko A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec
Telefónne číslo školy
Zriaďovateľ

033/742 11 56
ms.felcana@gmail.com
ms.frastacka4@gmail.com
Mesto Hlohovec

Riaditeľka MŠ

poverená riadením – Jana Slováková

Elektronická adresa

Mesto Hlohovec , M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec ako zriaďovateľ, na základe
uznesenia č. 123 Mestského zastupiteľstva v Hlohovci zo dňa 14. 12. 2017 v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. 1) zákona NR SR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 22 zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa § 21 ods. 9 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zriadilo s účinnosťou od 01. 01. 2018 rozpočtovú organizáciu s právnou
subjektivitou s názvom Materská škola, A. Felcána 4/1797, Hlohovec.

1.1

Údaje o počte detí v školskom roku 2017/2018

Tabuľka č. 6: Údaje o počte detí v školskom roku 2017/2018
Počet
Počet detí
Odložená
Dieťa
Počet
Názov MŠ
detí k 30. odchádzajúcich
školská
v prípravnom
tried
06. 2018
z MŠ
dochádzka
ročníku
MŠ A. Felcána
1
21
9
0
0
Spolu
1
21
9
0
0
Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré navštevovali MŠ
v školskom roku 2017/2018: žiadne
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materských
školách za rok 2017/2018
Úplné znenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: MŠ A. Felcána
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Riaditeľka: Jana Slováková - stredoškolské vzdelanie DPŠ
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie:
Alena Záferová – stredoškolské vzdelanie DPŠ - samostatný pedagogický zamestnanec
(dlhodobo PN)
Bc. Lucia Uhlíková – vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (zastupujúca učiteľka)

20

NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC
Mgr. Lenka Černá – referentka ekonomiky práce (zamestnaná na dohodu)

1.2

Kvalifikácia a vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Údaje o pedagogických zamestnancoch A. Felcána
Kategória
pedagogického
zamestnanca

Kariérový stupeň

Počet
zamestnancov

Učiteľ

Úplné stredoškolské DPŠ

Samostatný
pedagogický
zamestnanec

2

Učiteľ

Vysokoškolské prvého
stupňa

-

1

Stupeň vzdelania

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali
schváleného plánu na školský rok 2017/2018.

kontinuálneho

vzdelávania

podľa

Kontinuálne vzdelávanie A. Felcána
Počet
vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov
0

Priebeh vzdelávania
v školskom roku
(začalo, pokračuje
ukončilo)
-

Aktualizačné vzdelávanie

2

ukončené

Inovačné vzdelávanie

0

-

Špecializačné vzdelávanie

0

-

Funkčné vzdelávanie

0

-

Kvalifikačné vzdelávanie

1

prebieha

Prípravné atestačné

1

prebieha

Forma vzdelávania
Adaptačné vzdelávanie

2

RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY

Rada školy pri Materskej škole, A. Felcána 4, Hlohovec, bola ustanovená v zmysle
§ 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Členovia rady školy
členovia rady školy - pedagogickí
zamestnanci
členovia rady školy - zástupcovia
rodičov
členovia rady školy delegovaní
zriaďovateľom

Bc. Lucia Uhlíková ( predseda RŠ )
Mgr. Anna Kocianová
p. Rastislav Vladovič ( podpredseda RŠ )
Mgr. Iveta Moravcová
Mgr. Tomáš Borovský
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Členovia rady školy sú volení na obdobie do 31. 08. 2018. Uvedeným dňom bude
materská škola vyradená zo siete škôl a školských zariadení.
Rada školy zasadala v priebehu školského roka 2017/2018 od januára do augusta
2018 3-krát. V dokumentácii RŠ sú priložené zápisnice, prezenčné listiny z jednotlivých
stretnutí.
Pedagogická rada v školskom roku 2017/2018 zasadala 3-krát. V dokumentácii PR
sú priložené zápisnice, prezenčné listiny z jednotlivých stretnutí.

3

ZREALIZOVANÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

JANUÁR

Rytieri mesta ruží

Tvorivé čítanie
FEBRUÁR

Karneval spojený s pesničkovým divadelným predstavením – MŠ Nábrežie

Karneval v MŠ A. Felcána

Tvorivé čítanie

Pochovávanie basy

Návšteva Vlastivedného múzea - Mesto drôtu
MAREC

Čítanie rodičmi pred spaním

Návšteva knižnice – detského oddelenia

Deň vody

Vynášanie Moreny
APRÍL

Ukážka lesnej pedagogiky

Návšteva prvákov na DOD na ZŠ A. Felcána

Deň otvorených dverí v MŠ

Exkurzia u keramikára p. R. Šťastného

„Rytieri mesta ruží“- náučný chodník Sedliská
MÁJ

Spievanky, spievanky

Simsalala hudobno-zábavný program

Besiedka ku Dňu matiek

Divadlo Dúha - Katkine výmysly

„Rytieri mesta ruží“- Expozícia tehliarstva v Maduniciach

Olympiáda vo viacboji všestrannosti

Divadelné predstavenie žiakov ZŠ s názvom ,, Kamenná polievka a Červená
sliepočka“
JÚN

MDD - Výlet na ,,Hadiu skalu“

Výlet - Minifarma – Lubina

Rozlúčka s predškolákmi

Juniáles v ZŠ A. Felcána

Hasiči v ZŠ A. Felcána

Slávnostné otvorenie atletickej dráhy
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Počas celého školského roka pracoval v MŠ aj záujmový útvar „Oboznamovanie
s anglickým jazykom“ v spolupráci s CVČ DÚHA v Hlohovci vedený PhDr. Zuzanou
Kamenčíkovou
a taktiež krúžok detskej jógy pod vedením PhDr. Z. Kamenčíkovej
a ,,Keramický krúžok“ vedený p. R. Šťastným.

4 PROJEKTY ŠKOLY
Materská škola, A. Felcána 4 v Hlohovci bola v školskom roku 2017/ 2018 zapojená
do projektu Rytieri mesta ruží, ktorý organizovala MŠ, Nábrežie A. Hlinku 23 v Hlohovci.
Dlhodobo sú zapojení do programu ŠKOLSKÉ OVOCIE.

5

SWOT ANALÝZA

V predkladanej záverečnej správe boli uvedené výsledky SWOT ANALÝZY. Vedenie
MŠ ich vyhodnotilo nasledovne:
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE
Silné stránky:
Slabé stránky:
 priebežne zakupovanie
 dlhodobé problémy s nedostatočným vykurovaním
edukačných pomôcok, hračiek
v budove, ktoré vznikajú ako dôsledok technickej
a výtvarného materiálu
chyby, ktorá sa prejavuje v tejto vetve budovy
 vybavenie triedy interaktívnou
 postupne prirodzene starnúce vybavenie dvora
tabuľou s počítačom
 nedostatočný priestor v triede na cvičenie detí
 nepostačujúce úložné priestory
VÝSLEDKY VZDELÁVANIA
Silné stránky:
 kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci
 prístup k novým informáciám, trendom v edukačnom
procese
 záujem PZ o kontinuálne vzdelávanie
 možnosť využitia telocvične a zrekonštruovaného ihriska
ZŠ, A. Felcána
 kontakt detí s cudzím jazykom

Slabé stránky:
 absencia dopravného
ihriska
 používanie miestneho
dialektu u detí

SPOLUPRÁCA s RODIČMI
Silné stránky:
 časté organizovanie kultúrnospoločenských akcií s rodičmi a deťmi
 konzultačné hodiny a poradenská činnosť
pedagogických zamestnancov
 vzájomná komunikácia a rešpektovanie
sa

Slabé stránky:
 pracovná vyťaženosť rodičov
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E.

MATERSKÁ ŠKOLA, VINOHRADSKÁ 7/113,
HLOHOVEC

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE

Názov školy
Telefónne číslo školy
Elektronická adresa
Webová stránka školy
Zriaďovateľ
Riaditeľka MŠ
Zástupkyňa riaditeľky MŠ

Materská škola, Vinohradská 7, Hlohovec
033/742 44 20
033/730 07 20 - elokované pracovisko
ms.vinohradska7hc@gmail.com
mspribinova69@gmail.com
http://www.msvinohradska7hc.com
Mesto Hlohovec
Janka Števová do 31. 12. 2017
Bc. Jana Albertová do 31. 12. 2017

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa
od 01. 01. 2018 materská škola stala elokovaným pracoviskom Materskej školy,
Kalinčiakova 1, Hlohovec.
Všetky informácie sú zapracované v nasledujúcej kapitole – F.
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F.

MATERSKÁ ŠKOLA, KALINČIAKOVA 1, HLOHOVEC
S ELOKOVANÝMI PRACOVISKAMI VINOHRADSKÁ
A PRIBINOVA

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE

Názov školy

Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec
033/742 19 85
0910 787 496
materskaskolaklanciakova@gmail.com
https://ms-kal.webnode.sk/
Mesto Hlohovec
PaedDr. Ingrid Valovičová
PaedDr. Zuzana Hladejová

Telefónne číslo školy
Elektronická adresa
Web stránka školy
Zriaďovateľ
Riaditeľka MŠ
Zástupkyňa riaditeľky MŠ

1.1

Údaje o počte detí v školskom roku 2017/2018

Tabuľka č. 7: Údaje o počte detí v šk. roku 2017/2018

Názov MŠ
MŠ Kalinčiakova
Elokované
pracovisko
Vinohradská
Elokované
pracovisko
Pribinova
SPOLU

4

Počet
detí
k 15.09.
2017
71

2

Počet
tried

Odložená
Počet detí
Dieťa
Zapísané
Počet detí
povinná
odchádzajúcic
v prípravnom deti do MŠ
k 31.08.
školská
h z MŠ
ročníku
2018/2019
2018
dochádzka
74

13

3

0

22

85

88

25

2

0

29

2

28

28

5

2

0

7

10

184

190

43

7

0

58

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materských
školách za rok 2017/2018
Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0
Úplné znenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: MŠ Kalinčiakova 1

1.2

Zamestnanci MŠ k 30. 06. 2018




pedagogickí: 21 - z toho 1 učiteľka MD
nepedagogickí: 15

1.3

Kvalifikácia a vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Kvalifikácia a pracovné zaradenie pedagogických zamestnancov
Počet kvalifikovaných zamestnancov:
20

25

Počet nekvalifikovaných zamestnancov:
1
Počet zamestnancov doplňujúcich si kvalifikáciu:
1
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad kontinuálneho vzdelávania pedagogických
zamestnancov.
Tabuľka č. 8: Prehľad kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov

Adaptačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie
Špecializačné vzdelávanie
Funkčné vzdelávanie
Kvalifikačné vzdelávanie

2

16
-

Priebeh vzdelávania
v školskom roku
(začalo, pokračuje
ukončilo)
ukončené
-

RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY

Rada školy pri MŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov - funkčné obdobie rady školy je štyri roky, má 11 členov.

2.1

Poradné orgány – Pedagogická rada a Metodické združenie

Poradným orgánom riaditeľky MŠ je pedagogická rada a metodické združenie.
Pedagogická rada zasadala päťkrát. Nosné odborné témy vychádzali z aktuálnych úloh
stanovených v Pedagogicko–organizačných pokynoch na daný školský rok a z profilácie
materskej školy. Činnosť metodického združenia bola v školskom roku 2017/2018
zameraná na skvalitňovanie obsahu a úrovne predprimárneho vzdelávania a výchovy.
V rámci zasadnutí metodického združenia bola poskytnutá možnosť naďalej získavať
poznatky z predškolskej pedagogiky, didaktiky a psychodidaktiky a aplikovať ich
do predprimárneho vzdelávania a výchovy, oboznamovať sa s aktuálnymi právnymi
predpismi a zmenami v legislatíve.

3

ZREALIZOVANÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Environmentálna oblasť
Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec





Tekvičková párty s rodičmi v triedach - tvorivé dielne
Zber papiera spolupráca s rodičmi detí
Šarkaniáda - púšťanie šarkanov na ihrisku ZŠ Koperníkova s deťmi a rodičmi
Zbierame použité batérie so Šmudlom – zážitkový program pre deti 4 – 6 ročné
v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne
 Deň Zem: celotýždňové aktivity s deťmi z triedy 5 – 6 ročných
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 Zber papiera – spolupráca s rodičmi detí
Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec ako súčasť Materskej školy Kalinčiakova 1,
Hlohovec:
 Zbierame použité batérie so Šmudlom – zážitkový program pre deti v spolupráci
s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne
 Deň Zeme: Apríl - Mesiac lesov- turistická vychádzka do zámockej záhrady
Elokované pracovisko Pribinova 69, Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1,
Hlohovec:
 Zbierame použité batérie so Šmudlom – zážitkový program pre deti v spolupráci
s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne
 Mesiac lesov – vychádzka k rieke Váh
 Deň Zeme –aktivity zamerané k ochrane a k starostlivosti o prírodu
 Zber papiera – spolupráca s rodičmi detí
Národný program prevencie a obezity, propagácia zdravého spôsobu života
Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec
 Aktivity so snehom – športovanie na snehu (ZOH), land art so snehom (slimák)
a stavanie snehuliakov
 Veselé zúbky - sociálny projekt spoločnosti dm drogerie markt
 Zdravýživka – interaktívne predstavenie, projekt orientovaný na zdravý životný štýl
a zdravé stravovanie
 Medzinárodný deň mlieka – aktivity s deťmi 5 – 6 ročnými
 Olympiáda vo viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec
 Disgolfova olympiáda – účasť detí 5 – 6 ročných
Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1,
Hlohovec:
 Veselé zúbky - sociálny projekt spoločnosti dm drogerie markt
 Zdravýživka – interaktívne predstavenie, projekt orientovaný na zdravý životný štýl
a zdravé stravovanie
 Zdravé oči v škôlke v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska bezplatné meranie zraku deťom pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix –
 Jarný tanier zdravia- ochutnávka – aktivity v triedach
 Medzinárodný deň mlieka – aktivity v triedach
 Olympiáda vo viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec
 Disgolfova olympiáda – účasť detí 5 – 6 ročných
Elokované pracovisko Pribinova 69, Hlohovec ako súčasť Materskej školy Kalinčiakova 1,
Hlohovec:
 Deň narcisov – oboznámenie deti s významom tejto akcie, sledovanie aktivistov počas
pobytu vonku
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 Zdravýživka – interaktívne predstavenie, projekt orientovaný na zdravý životný štýl
a zdravé stravovanie
 Zdravé oči v škôlke v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska bezplatné meranie zraku deťom pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix
 Olympiáda vo viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec
Účasť na súťažiach
Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec
 Jeseniáda: zhotovovanie priestorových a plošných výrobkov na tému jeseň v spolupráci
s CVČ Dúha Hlohovec
 Vesmír očami detí - výtvarná súťaž
 Jarné tradície – účasť detí vo výtvarnej súťaži organizovanej CVČ Dúha Hlohovec
 Zlatý kľúčik – prehliadka detskej tvorivosti – Empírové divadlo v Hlohovci
 Spievanky, spievanky – účasť detí na speváckej súťaži
Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1,
Hlohovec:





Vesmír očami detí - výtvarná súťaž
Jarné tradície – účasť detí vo výtvarnej súťaži organizovanej CVČ Dúha Hlohovec
Zlatý kľúčik – prehliadka detskej tvorivosti – Empírové divadlo v Hlohovci
Spievanky, spievanky – účasť detí na speváckej súťaži

Elokované pracovisko Pribinova 69, Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1,
Hlohovec:





Vesmír očami detí - výtvarná súťaž
Jarné tradície – účasť detí vo výtvarnej súťaži organizovanej CVČ Dúha Hlohovec
Zlatý kľúčik – prehliadka detskej tvorivosti – Empírové divadlo v Hlohovci
Spievanky, spievanky – účasť detí na speváckej súťaži

Aktivity v spolupráci so základnou školou
Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec
 Návšteva Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec – účasť 5 – 6 ročných detí na
vyučovacom procese
 Deň otvorených dverí v Základnej škole A. Felcána 4, Hlohovec – účasť 5 – 6 ročných
detí
Elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec ako súčasť Materskej školy, Kalinčiakova 1,
Hlohovec
 Návšteva Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec – účasť detí na vyučovacom
procese
 Návšteva II. ZŠ Koperníkova, Hlohovec - školská knižnica
 Návšteva prvákov v materskej školy – žiaci zo ZŠ Koperníkova, spoločné aktivity na
Margarétkinom dopravnom ihrisku
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Elokované pracovisko Pribinova 69, Hlohovec ako súčasť Materskej školy Kalinčiakova 1,
Hlohovec
 Návšteva prvákov v ZŠ sv. Jozefa
 Návšteva ZUŠ výtvarný odbor- deti absolvovali ukážkovú hodinu výtvarnej výchovy

4

PROJEKTY ŠKOLY
Projekt Workshop zameraný na plôškovú animáciu v kine Úsmev Hlohovec

Program Zbierame použité batérie so Šmudlom spoločnosti DAPHNE - Inštitút aplikovanej
ekológie. Ide o zážitkový program environmentálneho vzdelávania zameraný na triedenie
a znižovanie odpadu z batérií, v ktorom pokračujeme aj ďalší školský rok.
Projekt Zdravý chrbátik: cieľ projektu: pozitívne a hravou formou naštartovať u detí chuť
cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné
posilnenie ich chrbtice. Pani učiteľky s deťmi 5 – 6 ročnými využívajú pri cvičení DVD
Cvičebná zostava pre predškolákov.
Projekt Zdravýživka zameraný na správne stravovacie návyky prostredníctvom
interaktívneho divadielka a prednášok.
Elokované pracovisko Vinohradská 7 a elokované pracovisko Pribinova 69, 920 01
Hlohovec ako súčasť Materskej školy Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec:
Interný projekt Rodič ako súčasť materskej školy: spoločné aktivity - besiedky, tvorivé
dielne, výlety, nočný spánok, deň otvorených dverí, zápis do ZŠ, adaptačný proces,
zhotovenie tabla.
Interný projekt Dopraváčik: mesačné plnenie projektu - využívanie interného
dopravného ihriska, praktické aktivity, exkurzia na železničnú stanicu, návšteva záchranných
zložiek - hasiči, polícia. Podrobný popis aktivít je v záverečnej správe materskej školy.

5

SWOT ANALÝZA

5.1

Silné stránky školy








Účelová budova materskej školy, plynofikovaná
Poloha budovy – výhodná, vedľa budovy priestranný školský dvor
Záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy
95 % kvalifikovanosť učiteliek
Snaha učiteliek vzdelávať sa v rámci programov kontinuálneho vzdelávania
Zodpovedný prístup k plneniu úloh a k využívaniu nových trendov v predprimárnom
vzdelávaní a výchove
Veľmi dobrá spolupráca s odborno-poradenskými inštitúciami (CPPPaP)
Veľmi dobrá spolupráca so základnými školami v Hlohovci
Využívanie IKT v predprimárnom vzdelávaní a výchove
Ponuka záujmových krúžkov poskytovaním kvalifikovaných lektorov
Vyhovujúce výsledky v edukačnej činnosti
Úspešná prezentácia materskej školy na verejnosti a v médiách








29

5.2

Slabé stránky školy




Nezateplené budovy materskej školy - únik tepelnej energie v zimnom období
Malé priestory elokovaného pracoviska Pribinova – možnosť umiestnenia
obmedzeného počtu detí
Nerekonštruovaná budova elokovaného pracoviska Pribinova – zvýšené náklady na
prevádzku
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G.

MATERSKÁ ŠKOLA, Ľ. PODJAVORINSKEJ 8, HLOHOVEC

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE

Názov školy

Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8
Hlohovec, m. č. Šulekovo
033/734 71 28
mssulekovo@gmail.com
http://www.mssulekovo.sk/
Mesto Hlohovec
PaedDr. Danka Bokorová

Telefónne číslo školy
Elektronická adresa
Web stránka školy
Zriaďovateľ
Riaditeľka MŠ

1.1

Údaje o počte detí v školskom roku 2017/2018

Tabuľka č. 9: Údaje o počte detí v školskom roku 2017/2018
Názov MŠ
MŠ, Ľ.
Podjavorinskej 8

Dieťa
Počet
Počet
Počet detí
Odložená
Počet
v prípravdetí k 15. detí k 31. odchádzajúcic školská
tried
nom
09. 2017 08. 2018
h z MŠ
dochádzka
ročníku
3

72

72

23

0

0

Novo
zapísané
deti do MŠ
2018/2019
23

Materskú školu, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo, nenavštevovalo
žiadne dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materských
školách za rok 2017/2018
Úplné znenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: MŠ Podjavorinskej 8

1.2

Zamestnanci MŠ k 30. 06. 2018




pedagogickí:
nepedagogickí:

1.3

Kvalifikácia a vzdelávanie pedagogických zamestnancov

6
7

Kvalifikácia a pracovné zaradenie pedagogických zamestnancov
Počet kvalifikovaných zamestnancov:
6
Počet nekvalifikovaných zamestnancov:
0
Počet zamestnancov doplňujúcich si kvalifikáciu:
0
Kontinuálne vzdelávanie neabsolvoval nikto z pedagogických zamestnancov.

1.4

Rada školy a iné poradné orgány
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Rada školy pri MŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Má 7 členov. Činnosť Rady školy spočívala v prerokovaní a schválení
niektorých dokumentov z povinnej dokumentácie materskej školy.
Rada rodičov je v zložení troch členov. Vyjadruje sa k pripomienkam rodičov k práci
školy, pomoci škole, vnútroškolským predpisom, poskytuje škole pomoc verejnoprospešnou
prácou svojich členov, finančnú pomoc a výchovnú pomoc pri zabezpečovaní
mimoškolských a mimotriednych podujatí.
Pedagogická rada - jej členovia boli všetci pedagogickí zamestnanci v školskom
roku 2017/2018. Pedagogická rada zasadala počas školského roka štyrikrát. Poskytovala
informácie od zriaďovateľa a z porád riaditeľov.
Metodické združenie zasadalo štyrikrát, predmetom sedení bolo odovzdávanie si
pracovných skúseností v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti.

2

ZREALIZOVANÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY

SEPTEMBER

Jesenná vychádzka do okolia

Svetový „Deň mlieka v školách“ Divadielko
OKTÓBER

“Deň jabĺk“

“Jesenné inšpirácie“ - tvorivé dielne – výstava u záhradkárov obce – návšteva
výstavy, výstava ovocia v MŠ

Deň starých rodičov - vystúpenie

Sokoliari - vystúpenie pre deti v MŠ
NOVEMBER

Tekvičkové slávnosti (HELLOWEEN)

Plody jesene – výstavka tekvíc v MŠ

Mobilné planetárium

Divadielko
DECEMBER

Mikuláš v materskej škole

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc – ľudové zvyky – vystúpenie

Vianočná besiedka

Divadielko
JANUÁR

Vtáčie búdky – tvorivé dielne rodičov a detí, búdky sú umiestnené na strome
v areáli MŠ

Návšteva knižnice
FEBRUÁR

Valentínsky darček z lásky – výroba darčekov

Karneval v materskej škole
MAREC

Svetový deň divadla pre deti a mládež – divadielko v MŠ

Týždeň slovenskej knižnice – návšteva knižnice v Šulekove, požičanie kníh
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Vítanie Jari – sprievod cez dedinu s Morenou až k Váhu

Návšteva ZŠ Šulekovo, predškoláci, „Deň otvorených dverí“
APRÍL
 Deň Zeme – deň lesov a vody, výsadba kvetov v MŠ

Svetový deň zdravia

Divadielko Detektív očko

Deň otvorených dverí

Bublinová show
Máj

Deň Matiek – besiedka, vystúpenie detí

Bublinová show

Účasť na súťaži Zlatý kľúčik
JÚN

MDD – deň športových hier - Bojničky - Radar

Olympiáda v MŠ

Opekačka

Rozlúčka s predškolákmi

PROJEKTY ŠKOLY

3

Názov projektu

Termín začatia
realizácie projektu

Termín ukončenia
realizácie projektu

Výsledky

2002

Projekt sa realizuje

výborné

Škola podporujúca
Zdravie
DIGI škola - digitálny
set z projektu EVSRS

02. 04. 2014

Ako chránia ovce.sk
deti na internete

26. 11. 2014

Recyklohry

01. 09. 2015

Proxík

01. 09. 2015

Discgolf pre škôlkárov

12. 04. 2016

Svet je pre všetkých
(interný projekt)
Volkswagen-grantový
Program Zelené
vzdelávanie

4

IX./2015
Október 2017 –
marec 2018

Inštalovaním
a sprevádzkovaním
výborné
interaktívnej tabule jej
využívanie
Projekt sa realizuje 2016 veľmi dobré
2018 Biele ovce
Registrácia, prvé zadania veľmi dobré
realizuje sa zber elektrobaterií
Náučný projekt o svetadieloch
veľmi dobé
a financovaní
Športový projekt- získanie
prvého miesta v olympiáde
výborné
discgolfu
Projekt sa realizuje
veľmi dobré
Svet živočíšnej ríše.
Projekt sa zrealizoval, vytvorená Zelená relaxačná zóna,
osadené lavičky a smetné koše, vybudovaný závlahový
systém

SWOT ANALÝZA

V snahe získať objektívny pohľad na MŠ a názor pedagogických i nepedagogických
zamestnancov spracovalo SWOT ANALÝZU. V analýze uvádzame niektoré dôležité body.
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Podrobná analýza je k dispozícii v komplexnej Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti
v školskom roku 2017/2018.

4.1

Silné stránky školy










Výhodná poloha budovy materskej školy
Priestranný a estetický vzhľad interiéru
Orientácia na dieťa, t. j. porozumenie potrebám dieťaťa a rodiny
Kvalitná spolupráca a pomoc riaditeľky školy
Dobrá vybavenosť učebnými pomôckami a knihami
Dôraz na tímovú spoluprácu a rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých
členov tímu
Systematická spolupráca s jednotlivými inštitúciami (napr. Miestnou knižnicou,
Mestským úradom, ZŠ, Špeciálno-pedagogickou poradňou...)
Mimoškolské aktivity, zamerané na rozvíjanie úzkej spolupráce rodiny a školy
a prezentácia školy na verejnosti
Efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami
Veľký areál školského dvora

4.2

Slabé stránky školy






Nedostatočná vybavenosť školského dvora náradím a náčiním
Nedostatočná revitalizácia celého exteriéru materskej školy
Výmena WC toaliet pre učiteľov a deti
Zlé parkovanie
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H.

MATERSKÁ ŠKOLA, FRAŠTACKÁ 4, HLOHOVEC

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE

Názov školy
Telefónne číslo školy
Elektronická adresa
Web stránka školy
Zriaďovateľ
Riaditeľka MŠ
Zástupkyňa riaditeľky MŠ

Materská škola, Fraštacká 4, Hlohovec
033/742 17 15
ms.frastacka4@gmail.com
http://www.msfrastacka.sk/
Mesto Hlohovec
PaedDr. Dagmara Cvechová (riaditeľka
do 31. 12. 2017, od 01. 01. 2018
zástupkyňa
Andrea Krutá (do 31. 12. 2017)

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od
01. 01. 2018 materská škola stala elokovaným pracoviskom Materskej školy, Nábrežie A.
Hlinku 23, Hlohovec.
Všetky informácie sú zapracované v nasledujúcej kapitole – I.
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I.

MATERSKÁ ŠKOLA, NÁBREŽIE 23, 920 01 HLOHOVEC
S ELOKOVANÝM PRACOVISKOM FRAŠTACKÁ

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE

Názov školy

Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec

Elokované pracovisko

Fraštacká 4, Hlohovec

Telefónne číslo školy

033/742 40 38

Telefónne číslo EP

033/742 17 15

Elektronická
adresa
Fraštacká
Web stránka školy

msnabrezie23@gmail.com

Zriaďovateľ

http://www.msnabrezie.sk/
ms.frastacka4@gmail.com
Mesto Hlohovec

Riaditeľka MŠ

PaedDr. Miroslava Vaverková

Zástupkyne riaditeľky MŠ

Eva Mutkovičová
PaedDr. Dagmar Cvechová EP Fraštacká
(do 31. 12. 2017 riaditeľka MŠ, od 01. 01. 2018
zástupkyňa)

1.1

Údaje o počte detí v školskom roku 2017/2018

Tabuľka č.10: Údaje o počte detí v školskom roku 2017/2018
Názov MŠ
MŠ Nábrežie 23
Elokované
pracovisko
Fraštacká 4
Spolu

Počet
Počet detí Počet detí Odložená
Dieťa
Počet
detí
k 31. 08. odchádzajú- školská v prípravnom
tried k 15. 09.
2018
cich z MŠ dochádzka
ročníku
2017
4
86
86
22
3
2

Zapísané
deti do MŠ
šk. r.
2018/2019
24

4

81

79

29

3

2

29

8

167

165

51

6

4

53

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré navštevovali MŠ
v školskom roku 2017/2018: 1 dieťa s telesným postihnutím
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materských
školách za rok 2017/2018
Úplné znenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: MŠ Nábrežie 23
Zamestnanci MŠ k 30. 06. 2018



pedagogickí: 20 (z toho 3 rodičovská dovolenka)
nepedagogickí: 13
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Počet prevádzkových zamestnancov MŠ k 31. 08. 2018
Pracovné zaradenie

Počet zamestnancov

Vedúca školskej jedálne
Hlavná kuchárka
Pomocná kuchárka
Školníčka
Upratovačka

1 (úväzok 0,8)
1
2
1
1

Počet prevádzkových zamestnancov EP Fraštacká k 31. 08. 2018
Pracovné zaradenie
Vedúca ŠJ
Ekonómka
spoločná
hlavnú MŠ i EP
Hlavná kuchárka
Pomocná kuchárka
Upratovačka

1.2

Počet zamestnancov
1 (úväzok 0,63)
1

pre

1
2
2

Vzdelávanie zamestnancov a kvalifikácia pedagogických zamestnancov

Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní a počas školského roka
2017/2018 si žiadny zamestnanec nedopĺňal kvalifikáciu.
Tabuľka č. 11a): Údaje o pedagogických zamestnancoch Nábrežie A. Hlinku
Kategória
pedagogického
zamestnanca

Stupeň vzdelania

Učiteľ

Úplné stredoškolské

Učiteľ

Úplné stredoškolské

Učiteľ

Vysokoškolské prvého
stupňa

Učiteľ

Vysokoškolské druhého
stupňa

Asistent učiteľa

Vysokoškolské druhého
stupňa

Kariérový stupeň
Samostatný pedagogický
zamestnanec
Samostatný pedagogický
zamestnanec s prvou
atestáciou
Samostatný pedagogický
zamestnanec s prvou
atestáciou
Samostatný pedagogický
zamestnanec s druhou
atestáciou
Samostatný pedagogický
zamestnanec

Tabuľka č. 11b): Údaje o pedagogických zamestnancoch EP Fraštacká
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Počet
zamestnancov
3
3

1

1
1

Kategória pedagogického
zamestnanca
Učiteľ pre
predprimárne
vzdelávanie

8

Stupeň vzdelania
Úplné stredoškolské
odborné
VŠ – I. stupňa
VŠ – II. stupňa
VŠ – II. stupňa
s I. atestáciou
VŠ – II. stupňa
s II. atestáciou

Kariérový stupeň
3

Začínajúci PZ

0

2
1
1

Samostatný PZ
PZ s I. atestáciou
PZ s II. atestáciou

5
2
1

1

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali kontinuálneho vzdelávania podľa
schváleného plánu na školský rok 2017/2018.
Tabuľka č. 12a): Kontinuálne vzdelávanie Nábrežie A. Hlinku

Adaptačné vzdelávanie

0

Priebeh
vzdelávania
v školskom
roku (začalo,
pokračuje
ukončilo)
-

Aktualizačné vzdelávanie

6

ukončené

Inovačné vzdelávanie

0

-

Špecializačné vzdelávanie

0

-

Funkčné vzdelávanie

0

-

Kvalifikačné vzdelávanie

0

-

Prípravné atestačné

1

ukončené

Forma vzdelávania

Počet
vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov

Tabuľka č. 12b): Kontinuálne vzdelávanie EP Fraštacká

Adaptačné vzdelávanie

0

Priebeh vzdelávania
v školskom roku
(začalo, pokračuje
ukončilo)
-

Aktualizačné vzdelávanie

9

ukončilo

Inovačné vzdelávanie

2

ukončilo

Špecializačné vzdelávanie

0

-

Funkčné vzdelávanie

0

-

Kvalifikačné vzdelávanie

0

-

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov
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RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY

2

Rada školy má jedenásť členov. Predsedníčka rady školy je zástupca pedagogických
zamestnancov Mária Gnipová. Rada školy zasadala podľa schváleného plánu.

2.1

Rada rodičov pri materskej škole a elokovanom pracovisku

Rada rodičov pri MŠ Nábrežie A. Hlinku má šesť členov, pracovala pod vedením
Martiny Pikusovej Vivodíkovej. do 31. 12. 2017 pracovala Rada rodičov pri MŠ, Fraštacká 4,
ktorá sa stala elokovaným pracoviskom MŠ, Nábrežie A. Hlinku. Podrobnejší rozpis členov
i zmeny v členstve sú uvedené v správe.

3

USKUTOČNENÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Materská škola i jej elokované pracovisko mali v školskom roku 2017/2018
mimoriadne veľa aktivít.
Materská škola Nábrežie A. Hlinku
SEPTEMBER:

Prehliadka tradičných remeselných stánkov na Michalskom jarmoku

Európsky deň bez áut

Svetový deň mlieka na školách
OKTÓBER

Svetový deň úsmevu - výroba tričiek, štipčekov, taštičiek so smajlíkmi

Sokoliarske vystúpenie

Deň starých rodičov – obdarovanie starých rodičov

Ovocný deň v rámci svetového dňa výživy

Zeleninový deň v rámci svetového dňa výživy

Jesenný záhradkový bazárik (rodinné podujatie v popoludňajších hodinách)

Aktivity na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti: Autorské čítanie hudobníka a tvorcu
detských kníh Braňa Jobusa v MŠ
NOVEMBER

Exkurzie do remeselných dielní a zaujímavých pracovísk rodičov detí (výroba
sviečok, hasiči, viazanie adventných vencov...)

Exkurzia a športové aktivity v Relaxy clube v rámci témy o ľudskom tele
a zdravom životnom štýle

Stretnutie rodičov s psychológom z CPPPaP

Aktivity na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti: Tvorivé čítanie
DECEMBER

Mikulášska besiedka spojená s predstavením - Príbeh zo Žiliny (Vianočné tvorivé
dielne s rodičmi)

Noc s Luciou

Predajný stánok na vianočných trhoch (pomoc Útulku pre zvieratá v Piešťanoch)

Aktivity na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti: Otvorenie knižného ostrovčeka
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v čakárni železničnej stanice
JANUÁR

Park vtáčích búdok (celý január)

Aktivity na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti: Tvorivé čítanie s Kristínkou
Nemcovou na motívy príbehu H. CH. Andersena – Škaredé káčatko
FEBRUÁR

Karneval spojený s predstavením Divadla na hojdačke

Návšteva Planetária v Hlohovci

Účasť na výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“

Valentínske prekvapenie pre rodičov

Pochovávanie basy

Aktivity na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti: Tvorivé čítanie s Mgr. Kamenčíkom
na motívy knižky Malá bosorka
MAREC

Návšteva výstavy prác súťaže „Vesmír očami detí“ vo Vlastivednom múzeu

Výstava tradičného drotárstva vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci

Aktivity na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti: Predstavenie divadla Slniečko

Návšteva detského oddelenia mestskej knižnice

„Prečítaj mi rozprávku“ – rodičia mohli prísť deťom prečítať rozprávku pred
odpočinkom
APRÍL

Návšteva expozície živočíchov Vlastivedného múzea v Hlohovci v rámci tém „Čo
ukrýva les“ a „Život okolo rieky Váh“

Zvieratkový deň

Zber papiera

Prezentácia lesnej pedagogiky lesníkmi Lesov SR

Deň otvorených dverí

Aktivity na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti: Divadelné predstavenie Mgr. Art.
Martina Žáka – Zázračný autobus
MÁJ

Akadémia ku Dňu matiek pod pracovným názvom „Mamička toto je naša farmička“

Návšteva ekoučebne v ZŠ Kľačany spojená s cestou vlakom

Kolobežkiáda

Viacboj všestrannosti detí materských škôl

Hodnotiaca certifikačná návšteva projektu Zelená škola

Spievanky, spievanky... spevácka súťaž
JÚN

Školský výlet – minifarma Lubina

Rozlúčka s predškolákmi – záhradná slávnosť s klauniádou

Mesto ako na dlani – komentovaná turistická vychádzka na vyhliadku Šianec
s biológom z Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Branislavom Vargom

Olympiáda v discgolfe

Pasovanie za rytierov – vyvrcholenie celoročného projektu „Rytieri mesta ruží“

Prednáška pre zamestnancov – „Mýty a pravdy o očkovaní“ – RNDr. Martina Cebová,
PhD. – SAV

Návšteva starej tehelne, vozenie na koníkoch
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Elokované pracovisko Fraštacká

SEPTEMBER

Európsky týždeň športu

Výchovný koncert Očová
OKTÓBER

Divadelné predstavenie – Kocúr v čižmách

Deň jablka
NOVEMBER

Deň strašidiel

Výroba svetlonosov

Tajný život maznáčikov- kino
DECEMBER

Papiernička
- exkurzia
Prišiel k námPetrus
Mikuláš

Živý Betlehém + lampiónový sprievod

Slávnostný obed s prezentáciou zvykov a tradícií
JANUÁR

Divadelné predstavenie – Abeceda zdravia
FEBRUÁR

Karneval

Návšteva detí v ZŠ M.R. Štefánika Hlohovec
MAREC

Deň vody

Dnes nám číta babička
APRÍL

Návšteva mestskej knižnice

Zlatý kľúčik – účasť detí s vystúpením

Deň Zeme

Deň otvorených dverí
MÁJ

Škola v prírode

Spievanky, spievanky

Dopravné ihrisko Galanta

Besiedky pre mamičky

Olympiáda vo viacboji všestrannosti – organizátori

Život pod hladinou – kino

Návšteva ZŠ A. Felcána – účasť na anglickom divadielku
JÚN

Deň detí – na Katarínke

Rozlúčka s predškolákmi
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4

PROJEKTY ŠKOLY

Aj v školskom roku 2017/2018 bol pre MŠ dominantný projekt program ZELENÁ
ŠKOLA. Ide o medzinárodný projekt, ktorého myšlienky sú kompatibilné s profiláciou
a posúvajú ďalej v problematike environmentalistiky a ekológie. Škola je držiteľom certifikátu
a vlajky ZELENEJ ŠKOLY. V školskom roku 2017/2018 ukončili druhé certifikačné obdobie,
prioritnou témou pre nasledujúce obdobie bude ODPAD.
Pokračovanie mal aj interný projekt RYTIERI MESTA RUŽÍ zameraný na poznávanie
zaujímavých miest Hlohovca a jeho okolia. Projekt realizovali v spolupráci s Vlastivedným
múzeom v Hlohovci. Prostredníctvom projektu aktivizovali rodiny pre spoločné outdoorové
aktivity vo voľnom čase. Rodičia s deťmi dostali osem zadaní na každý mesiac od októbra
do mája a počas celého mesiaca mali priestor na splnenie zadanej úlohy. Z každého
navštíveného miesta poslali fotografiu na určenú e-mailovú adresu. V júni boli deti, ktoré sa
zúčastnili projektu pasované za rytierov. V prvom ročníku sa venovali téme lokalít spojených
s historickými legendami, v druhom ročníku múzeám v Hlohovci a okolitých obciach, pre tretí
ročník pripravujú tému studničky v okolí Hlohovca.
Interným školským projektom bol úspešný projekt DRUHÁ ŠANCA STARÝM
KNIŽKÁM. Bol zameraný na záchranu starých kníh a rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti.
Oslovili školy a občanov, aby nevyhadzovali staré knihy, ale dopravili ich do MŠ, prípadne si
ich boli vyzdvihnúť u nich doma. V spolupráci s Reedukačným centrom a rodičmi detí vytvorili
a namaľovali lavičky, stolík a poličky zo starých paliet. Sedenie poslúžilo ako vybavenie
KNIŽNÉHO OSTROVČEKA pri klube AXA, ktorý v spolupráci s MKC slávnostne otvorili
30. 03. 2017 a od tohto termínu si môžu Hlohovčania z ostrovčeka knižky bezplatne odniesť,
alebo ich tam naopak priniesť. Pokračovali knižnou búdkou v priestoroch školského dvora
a knižným ostrovčekom v priestoroch čakárne železničnej stanice, ktorý pre Hlohovčanov
otvorili 20. 12. 2017.
V hodnotenom školskom roku zareagovali na výzvu Nadácie ČSOB a vypracovali
projekt „Záhradka pre všetkých“. Získali grant na dve kryté cykloparkoviská, vyvýšené
záhony a mobilné záhony, ktoré využívali na záhradnú terapiu pre intaktné deti aj
integrované dieťatko na invalidnom vozíčku.
Elokované pracovisko Fraštacká
 Vy rozhodujete, my pomáhame – nádácia Pontis – prvé miesto s projektom „Deti,
poďme von!“ – výhra 1300 eur
 Jaguar Land Rover – nadácia Pontis – projekt: „Trieda pod holým nebom“ – projekt
neúspešný
Okrem externých projektov realizovali aj množstvo interných projektov a aktivít.
Mimoriadne úspešná bola Olympiáda vo viacboji všestrannosti. Toto športové podujatie
má dlhoročnú tradíciu od roku 2007. Úspech zaznamenali ďalšou športovou aktivitou
Európsky týždeň športu.
Hygienické návyky, prevencia, význam a dôležitosť dentálnej hygieny realizovali
prostredníctvom programu Dental alarm. Význam pitného režimu, správnej životosprávy
upevňovali Školským ovocím, Mlieko pre školy a Pime vodu, nie cukor, Deň jablka, Deň
vody a Deň Zeme.

5 SWOT ANALÝZA
V predkladanej záverečnej správe boli uvedené výsledky SWOT ANALÝZY. Vedenie
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MŠ ich vyhodnotilo nasledovne:

5.1

Silné stránky školy





Škola otvorená rodičom, veľmi dobrá vzájomná spolupráca a spoločnými silami
vznikajú akcie s domáckou príjemnou atmosférou, snažia sa vychádzať rodičom
v ústrety a rodičia sú ochotní pomáhať škole
Ponúkajú deťom, ktoré odmietajú odpočinok na ležadle alternatívu - formou širokej
ponuky krúžkov každý deň, v zmysle profilácie školy majú ponuku remeselných
krúžkov
Pozitívna odozva na pripravenosť detí na vstup do základnej školy
Škola otvorená integrácii detí so školskými výchovno-vzdelávacími potrebami,
integrovali dve deti s ťažkým telesným postihom
Škola, v ktorej majú deti skutočný kontakt so zvieratami a rastlinami ako aj s prírodou
v celej jej škále, environmentálnu gramotnosť rozvíjajú aj vďaka programu Zelená
škola
Kvalitné a certifikované edukačné pomôcky a vybavenie EP Fraštacká
Kvalitne spracovaný plán rozvíjania predčitateľskej gramotnosti
Snažia sa minimalizovať finančnú záťaž rodičov v súvislosti s výdavkami v MŠ, mali
jeden z najnižších poplatkov do triedneho fondu
Krúžky vedené kmeňovými učiteľkami sú bezplatné

5.2

Slabé stránky školy



Stiesnené podmienky pre realizáciu dynamických pohybových aktivít v interiéri
(potreba telocvične v EP Fraštacká)
Nízky záujem rodičov o realizáciu školy v prírode
Dlhodobé problémy s teplom a nedostatočným vykurovaním v elokovanej triede
v budove ZŠ A. Felcána 4, ktoré vznikajú ako dôsledok technickej chyby, ktorá sa
prejavuje v tejto vetve budovy ZŠ.
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J.

MATERSKÁ ŠKOLA, HOLLÉHO 3, HLOHOVEC

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE

Názov školy
Telefónne číslo školy
Elektronická adresa
Web stránka školy
Zriaďovateľ
Riaditeľka MŠ
Zástupkyňa riaditeľky MŠ

1.1

Materská škola, Hollého 3, Hlohovec
033/730 10 81, 0911 256 531
mshlohovec1@mail.t-com.sk
http://msholleho.webnode.sk/
Mesto Hlohovec
PhDr. Lívia Klostermannová
PaedDr. Alena Kováčiková

Údaje o počte detí v školskom roku 2017/2018

Tabuľka č. 13: Údaje o počte detí v školskom roku 2017/2018
Názov MŠ

Počet
tried

MŠ Hollého 3

6

Počet detí
k 15. 09.
2017
128

Zapísané
Počet detí
Počet detí
Odložená
Dieťa
deti do MŠ
k 31. 08. odchádzajúcich
školská v prípravno
šk. r.
2018
z MŠ
dochádzka m ročníku
2018/2019
129
41
2
0
54

MŠ poskytovala výchovu a vzdelávanie trom deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materských
školách za rok 2017/2018
Úplné znenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: MŠ Hollého 3

1.2

Zamestnanci MŠ k 30. 06. 2018





pedagogickí:
nepedagogickí:
pedagogický asistent:

1.3

Vzdelávanie zamestnancov a kvalifikácia pedagogických zamestnancov

18 z toho 1 MD
11
2

Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní. Zamestnanci sa venovali
samostatnému vzdelávaniu, absolvovali rôzne odborné semináre a projekty.
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Tabuľka č. 14: Údaje o pedagogických zamestnancoch
Kategória
pedagogického
Stupeň vzdelania
Kariérový stupeň
zamestnanca
Učiteľ
1 úplne stredné odborné začínajúci pedagogický
vzdelanie s maturitou –
zamestnanec
nadstavbové
1 vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa
5 úplne stredné odborné samostatný pedagogický
vzdelanie s maturitou –
zamestnanec
nadstavbové
3 vysokoškolské
vzdelanie I. stupňa
1 vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa
1 úplne stredné odborné pedagogický
vzdelanie s maturitou –
zamestnanec s prvou
nadstavbové
atestáciou
1 vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa
2 vysokoškolské
pedagogický
vzdelanie II. stupňa
zamestnanec s druhou
ukončené rigoróznou
atestáciou
skúškou
pedagogický
1 úplne stredné odborné samostatný pedagogický
asistent
vzdelanie s maturitou –
zamestnanec
nadstavbové
pedagogický
1 vysokoškolské
samostatný pedagogický
asistent
vzdelanie I. stupňa
zamestnanec

Počet
zamestnancov

0

9

1

2

1
1

Tabuľka č. 15: Kontinuálne vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie

0

Priebeh vzdelávania
v školskom roku
(začalo, pokračuje
ukončilo)
-

Aktualizačné vzdelávanie

6

ukončené

Inovačné vzdelávanie

1

-

Špecializačné vzdelávanie

0

-

Funkčné inovačné vzdelávanie

0

-

Kvalifikačné vzdelávanie

0

-

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov

Vedenie materskej školy i pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili rôznych konferencií,
seminárov a prednášok:
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2

Odkaz otca, odkaz matky v správaní dieťaťa a možnosti korekcie
e-Goverment a realita
Mediácia – metóda alebo profesia
Syndróm vyhorenia v pedagogickej praxi
Konferencia Zelenej školy – školy zmeny
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
Zdravý chrbátik
RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY

Rada školy má jedenásť členov, počas školského roka 2017/2018 zasadala štyrikrát
v súlade s plánom zasadnutí.
Rada rodičov pracovala pod vedením Bc. Lívii Kadlečíkovej, zasadala štyrikrát
v súlade s plánom zasadnutí.
3

USKUTOČNENÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY

Mesiac
September

AKTIVITY
„Škôlka dvere otvorila“- slávnostné otvorenie šk. roka
„Pešo chodím rád – Týždeň mobility“ - dopraviť sa do materskej
školy bez auta
„Turistické potulky“ – poznávacie vychádzky, posilňovať vzťah detí
k blízkemu okoliu
,,Tradície – Michalský jarmok“
spoznávať tradície mesta Hlohovec, pečenie domáceho chleba

Október

„Naša vlajka zelená...“ –
- Slávnostné vztyčovanie vlajky Zelenej školy + vystúpenie
speváckeho súboru dôchodcov Peterský hlas (mesiac úcty
k starším)
,,Šarkaniáda – lietajúce príšerky“ – zhotovenie šarkanov deti +
rodičia, púšťanie šarkanov na triedach
,,Zberko Papierko“ - zber papiera
„Deň stromov“ – aktivity na triedach pri príležitosti Svetového dňa
stromov 20.10.
„Babinec - bylinkárka“ – beseda pre mamičky, posedenie pri
bylinkovom čaji
„Príroda sa zamyká“ –
starostlivosť o zeleň, brigáda, hrabanie lístia, čistenie školského
dvora, bylinkovej záhrady
„Poďme spolu do divadla“ – návšteva divadelného predstavenia
v Trnave, v Nitre, pri príležitosti Dňa MŠ (4.november)
„Mikuláš, čo nám dáš ...“ –
stretnutie s Mikulášom, anjelom, čertom
,,Čaro Vianoc“ besiedka, posedenie s rodičmi

November

December
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Január
Február
Marec

Apríl

Máj

Jún

4

„Vtáčí strom“ –
zdobenie vianočného stromu pre vtáčikov na školskom dvore
„Zimná olympiáda“ –
hry so snehom, kĺzanie, hod snehovou guľou, stavanie snehuliaka
„Karnevalové šantenie“ –
karneval, posedenie detí, spojené s tancom a prezentáciou masiek
„Keď sa knihy otvoria“ – návšteva knižnice + knižný ostrovček
,,Slniečko“ –
recitačná súťaž pri príležitosti Svetového dňa poézie
„JOBUS“ –
čítanie pre deti na triedach pri príležitosti Svetového dňa poézie
„Pijem zdravú vodu“
„Príroda sa odomyká“ – starostlivosť o zeleň, brigáda, hrabanie
lístia, čistenie školského dvora, okolia MŠ, bylinkovej záhrady pri
príležitosti Svetového dňa Zeme
„Deň narcisov“ – zbierka ku Dňu narcisov
„Zberko Papierko“ – zber papiera
,,Škôlka dvere otvára“ - deň otvorených dverí
,,Viacboj všestrannosti“
„Hviezdna obloha“ –
návšteva planetária pri príležitosti Svetového dňa letectva
a kozmonautiky
„Poniklecová lúčka“ – cesta turistickým chodníkom s p. Vargom
„Piknik pod lipkou“ –
Deň rodiny, na školskom dvore + ochutnávka nátierok
„Škola v prírode“ –
zážitkové učenie pomocou praktických činností v prírode – vytvorenie
herbára z rastliniek
,,Spievanky, spievanky“ - súťaž v speve
„Zlatý kľúčik“
„Ako vzniká medík“ – beseda so včelárom
„Týždeň detskej radosti“ – deň detí, Olympijský deň, Dopravnoturistický deň, Bublinkový deň, Zvierací deň – sférické kino
Indiánsky deň
„Olympiáda v discgolfe“ – 3. ročník
,,Dovidenia milá škôlka“ rozlúčka s predškolákmi

PROJEKTY ŠKOLY

V priebehu školského roka sa materská škola zapojila do viacerých projektov. Jej
hlavným projektom je už ôsmy rok medzinárodný certifikačno-vzdelávací program ZELENÁ
ŠKOLA.
Získali grant vo výške 998,17 eur od Nadácie Volkswagen Slovakia na podporu
projektu „Tanečný krúžok Lentilky“. Zo získaných finančných prostriedkov zakúpili pre deti
pútavé pomôcky, sukne, šaty a iné oblečenie.
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky schválilo projekt v oblasti prevencie
kriminality “Kamerový systém“ vo výške 4989,10 eur, ktorého bolo vyhlasovateľom.
Schválené boli kapitálové výdavky vo výške 3900,00 eur a spolufinancovanie Mestom
Hlohovec v čiastke 1090,00 eur. Montáž kamerového systému sa uskutočnila v mesiaci
december 2017.
Materská škola je zapojená aj do projektu „Zbierame použité batérie
so Šmudlom“, ktorý odštartovala SEWA v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE.
Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti
správneho triedenia odpadov. Rodičia i deti, majú možnosť prinášať do materskej školy
použité batérie, ktoré odovzdávajú do papierových krabičiek, tzv. B-boxov. V rámci tohto
projektu bolo pre deti pripravené i interaktívne predstavenie ,,Zbierame baterky
so Šmudlom“.
V spolupráci s OZ Hlohovská studnička vypracovali projekt „DOPRAVÁČIK“ na
tvorbu dopravného ihriska v MŠ. Nadačný fond Bekaert, ktorý spolupracuje s Nadáciou
Pontis schválil grant vo výške 1500,00 eur. Predpokladané dofinancovanie OZ Hlohovská
studnička bol vo výške 544,09 eur. Mesto Hlohovec dofinancovalo čiastkou 1544,54 eur.
Finančné prostriedky boli potrebné na rozšírenie dopravného ihriska pre deti. Realizácia júl –
august 2018.
Zapojenie sa do celosvetovej súťaže, ktorú vyhlásila SV OMEP k trvalo udržateľnému
rozvoju 2018 - s projektom Guľko–Zemeguľko, ako jediná materská škola zo Slovenska,
čím reprezentovali celé Slovensko.
Materská škola je zapojená do ŠKOLSKÉHO MLIEČNEHO PROGRAMU, ktorým
cieľom je podporiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov. S cieľom zvýšiť konzumáciu
ovocia a zeleniny a pozitívne vplývať na zmenu stravovacích návykov, predchádzať
chorobám z nadhmotnosti a obezity pomáhal program ŠKOLSKÉ OVOCIE.

5

SWOT ANALÝZA

V predkladanej záverečnej správe boli uvedené výsledky SWOT ANALÝZY. Vedenie
MŠ ich vyhodnotilo nasledovne:

5.1

Silné stránky školy








Škola otvorená verejnosti, verejná prezentácia detí
Kvalitná odborná výučba s využitím inovačných foriem a metód vzdelávania detí
Progresívne mysliaci manažment školy
Kvalifikovaný pedagogický zbor
Tvorivo-humanistický a individuálny prístup
Zaraďovanie problémových úloh do edukačných aktivít na podporu rozvoja pozornosti
a vôľových vlastností
Pozitívna atmosféra vo výchovnom procese
Rozvoj tvorivosti, zvýšenie motivácie detí v oblasti environmentálnej výchovy
Schopnosť pedagogických zamestnancov zmeniť zaužívané pedagogické
a metodické postupy
Zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie
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5.2

SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY



Zhoršovanie technického stavu a následné zvyšovanie prevádzkových nákladov
objektov MŠ – okná, fasády
Prekurovanie interiérov z dôvodu nezavedenia termoregulačných hlavíc na
radiátoroch
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K.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

1

DLHODOBÉ CIELE ZŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Zo záverečných správ, ktoré predložili školy na schválenie zriaďovateľovi vyplynulo,
že majú spoločné dlhodobé ciele.

Plnenie úloh vyplývajúcich z Národného programu prevencie proti obezite,
vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu, niektoré ŠJ pri ZŠ
sú zaradené do projektu Zdravá škola. Zároveň sa zameriavať na zmenu
stravovacích návykov v školách a zapájaním sa do programov: Svetový deň výživy,
Svetový deň zdravia a Svetový deň mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby
mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny – www.skolskeovocie.

Zvyšovať kvalitu výučby environmentálnej výchovy na školách pokračovaním
v projekte Zelená škola, čím sa zároveň prispieva aj k ekologizácii školy. Projekt sa
rozširuje o úlohy a ciele zamerané na prioritnú tému odpad. Naďalej pokračovať
v certifikačnom období – www.globalnevzdelavanie.

Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na
uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej,
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, zvyšovať povedomie detí a žiakov
o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych,
environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou
spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti
globálneho
vzdelávania, napr. občianske združenia.

Environmentálnu výchovu detí zameriavať naďalej na zdravé potraviny, čistú vodu,
bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia
separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia. Základné školy spolupracujú s organizáciami a občianskymi združeniami
pôsobiacimi v oblasti environmentalistiky. V niektorých školách sú sprístupnené
ekoučebne a zároveň žiaci vypracovávajú krátkodobé a dlhodobé projekty .

Vytvárať podnetné prostredie pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
v oblasti zvýšenia kvalifikácie a informačných kompetencií. Pedagógovia pracujú
s novými metodikami ako napr.: Vzťah učiteľ a žiak a motivácia k učeniu, Nástrahy
dnešnej doby, Sila osobnosti, Výchovné poradenstvo a voľba povolania, Vzdelávanie
detí s poruchami učenia a pozornosti, Čo robiť keď ..., Sociálne vzťahy a problémy
v školách, Poruchy učenia, intelektu a ďalšie poruchy podľa MKCH 10, Telocvične
škôl na športovú činnosť, Sociálne kompetencie, zodpovednosť a sebauvedomenie,
Manažment triedy, Poradenstvo v škole, Výchovné poradenstvo a voľba povolania.

Zdravie 2020 je akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2020, v rámci
ktorého sa rozširujú aktivity v prírode, sprístupňujú športové ihriská, rozvíja vzťah
k športu na hodinách telesnej a športovej výchovy. Ďalej v rámci tohto plánu
sprístupňovať telocvične škôl na športovú činnosť aj po vyučovacom procese v rámci
rôznych záujmových športových krúžkoch. Koncepciou práce so športovo
talentovanou mládežou je zapájať ich do čo najviac športových súťaží a pohybových
aktivít v prírode, či v rámci pobytu v škole prírode alebo formou rôznych záujmových
krúžkov, napr. turistického.

Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické
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príručky na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov v základných a stredných
školách.
Dopĺňať školskú knižnicu literatúrou vhodnou na zlepšenie čitateľskej gramotnosti
s dôrazom na poznávacie, expresívne a komunikačné funkcie.
Plniť úlohy vyplývajúce z Národného programu prevencie proti obezite, vymedzením
priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu, niektoré ŠJ pri ZŠ sú zaradené
do projektu Zdravá škola.
Realizovať
konzultačno-poradenské
služby
pre
žiakov
prostredníctvom
zamestnancov príslušného
CPPPaP, psychológov a špeciálnych pedagógov
zamerané na zlepšenie vzdelávania detí s poruchami aktivity a pozornosti.
Dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a aktívnu ochranu detí pred negatívnymi
spoločenskými vplyvmi (zanedbávanie, fyzické alebo psychické týranie).
Uplatňovať tvorivo-humanistické princípy vo výchove a vzdelávaní (Dohovor
o právach
dieťaťa...)
http://www.statpedu.sk/sk/Ucebnice-metodikypublikácie,odborne-informacie/Publikacie.alej
Integrácia žiakov - v bežnej triede takmer všetkým žiakom prospieva, najmä u tých,
ktorým výrazne pomáha domáce prostredie. Integrácia je menej úspešná u žiakov,
ktorí sa pravidelne nepripravujú na vyučovanie, nemajú dostatočnú pomoc a kontrolu
zo strany rodičov, jedná sa hlavne o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Vyučujúci postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu,
dodržiavajú predovšetkým individuálny prístup a kritéria hodnotenia určené pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením. Školská integrácia – je výchova a vzdelávanie
žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov bez
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (§ 2 písm. s) zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov).
Profesijné a kariérne poradenstvo pre žiakov 8. ročníka v CPPPaP.
Priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zmeny v ich správaní,
v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo
ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu bezodkladne
riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami žiaka.
Odporúča sa aj spolupráca so školským psychológom, odbornými zamestnancami
príslušného CPPPaP.
V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky
2015 – 2018 sa odporúča realizovať besedy s vyškolenými odbornými
zamestnancami.
Školy
využívajú
informačné
materiály
dostupné
na
www.bezprek.sk, www.minv.sk, www.statpedu.sk.
Školy a školské
zariadenia majú vypracované vlastné programy prevencie
šikanovania a (vrátane tzv. kyberšikany) v súlade s Metodickým usmernením
č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách
a školských zariadeniach - www.prevenciasikanovania.sk.
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1.1

Dlhodobé projekty

Projekt environmentálnej výchovy
S environmentálnou tematikou využívajú výučbové programy s cieľom učiť
a vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia (starostlivosť o okolie školy
a školské akvárium, výsadba záhonov a drevín, vychádzky do prírody, spoznávanie prírody,
besedy o prírode, zber papiera 2-krát do roka, školský projekt ku Dňu Zeme - dramatizovaná
rozprávka, riešenie interaktívnych úloh, tvorba prezentácií, téma Pôda , starostlivosť o okolie
školy, čistenie Zámockej záhrady). Žiaci I. stupňa vypracovávajú krátkodobé a dlhodobé
projekty ku Dňu Zeme (22. 04.), Svetovému dňu vody (15. 03.) a Medzinárodnému dňu
stromov (20. 10.), v rámci výtvarnej výchovy vytvárajú plagáty k tejto problematike . Žiaci 5.
– 9. ročníka píšu literárne práce a referáty, zúčastňujú sa besied, kvízov a súťaží, v ktorých
hlavnou témou je opäť ochrana životného prostredia, zdravý životný štýl - „Deň vody“ ,
riešia interaktívne úlohy v akcii „Deň Zeme“, realizoval sa Projekt „Baterky na správnom
mieste“ a súťaž „Zbieram baterky“ .
Projekt Infovek 2
V rámci vyučovania a mimoškolskej činnosti sú využívané počítačové učebne
s pripojením na internet na vyučovanie cudzích jazykov, jazykové laboratória, bežné triedy
s elektrickými plátnami a dataprojektormi, učebne s interaktívnymi tabuľami.
Projekt je integrálnou súčasťou modernizácie vyučovania (PC, IKT, Wifi pripojenie).
Projekt protidrogovej výchovy a primárnej prevencie
Integrálna súčasť vyučovacích a triednických hodín je problematika protidrogovej
výchovy, a to hlavne na hodinách prírodopisu,
biológie a etickej výchovy, zároveň
v záujmovej a krúžkovej činnosti, je súčasťou projektu i všetkých aktivít na škole. Využívanie
internetu, simulačných hier, videokaziet, IKT a pod.
Projekt Zdravá škola
Ochrana zdravia a životného štýlu bola zameraná na racionálnu výživu v ŠJ, besedy
s lekárom, školské rozhlasové vysielania na podporu zdravia, prezentácia nástennej tabule.
V rámci tohto projektu realizovali vychádzky do prírody a športové aktivity, lyžiarsky
a plavecký výcvik, škola v prírode, účelové cvičenia, didaktické hry, pitný program, meranie
a evidencia krvného tlaku zamestnancov školy. Taktiež rozhlasové vysielanie v podobe 5minútových vstupov na témy: prevencia chrípky, ako sa chrániť pred kliešťom, odpady,
MDD, Deň učiteľov – prezentácie literárnych prác žiakov. Výchova k manželstvu
a rodičovstvu (realizovaná na vyučovacích hodinách – 8. ročník). Na všetkých predmetoch
na 1. stupni sa prelínala téma: rodina, priateľstvo, rodičovstvo, dospievanie. Besedy
so psychológmi z CPPPaP a so školským psychológom sú realizované priebežne počas
celého školského roka.
Školy projekt podporovali pravidelnou konzumáciou ovocia v programe – školské
ovocie a taktiež mliečny program pre deti - tzv. školské mlieko.
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Národné projekty
Hlohovecké základné školy boli zapojené do 2 národných projektov s organizáciami,
ktorých realizáciou získavame moderné vybavenie odborných učební, a to:
„Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a prácu s talentami“ - ŠIOV od roku 2013 – 2016 (modernizácia a vybavenie 3
odborných učební: fyzika, biológia a chémia a technika).
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania“ - NÚCEM od r. 2013 – 2016 (počítačový program, licencie –
softvér na elektronické testovanie)
„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno–patogických
javov v školskom prostredí,“
ktorý napomáha odhaľovať rôzne patologické javy
a problémové skupiny. Školy získali rôzne metodické príručky na odhaľovanie patologických
javov a ich odstraňovanie.
Projekt – Englishone - vzdelávanie sa učiteľov základných škôl v oblasti cudzích
jazykov v súvislosti s novou koncepciou vyučovania cudzích jazykov na školách.
V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky
2015 – 2018 sa realizovali besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami. Školy
využívajú informačné materiály na www.bezprek.sk, wwwminv.sk , www.statpedu.sk.
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L.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, M. R. ŠTEFÁNIKA 30, HLOHOVEC

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Názov školy
Telefónne číslo školy
Elektronická adresa
Web stránka školy
Zriaďovateľ

Základná škola M. R. Štefánika 30, Hlohovec
033/733 15 31
jednotka@zshlohovec.edu.sk
https://zsstefhlo.edupage.org/
Mesto Hlohovec

Riaditeľ školy

Mgr. Miloš Škrabák (dlhodobo PN)
Mgr. Zuzana Kolníková od 17. 05. 2018

Zástupca školy

Mgr. Zuzana Kolníková do 16. 05. 2018
Mgr. Martina Ondrišová od 17. 05. 2018
Libuša Gregová

Vedúca ŠKD

2

RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY

V rade školy je 11 členov: 2 pedagogickí zamestnanci, 1 nepedagogický
zamestnanec školy, 4 zástupcovia rodičov, 4 zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy
prerokovala a vyjadrovala sa k:

vyhodnocovacej správe školy za školský rok 2017/2018

školskému vzdelávaciemu programu školy (k inovovanému ŠkVP, 2.stupeň ZŠ
ISCED 2)

a výchovnému programu ŠKD na školský rok 2018/2019

výchovno-vzdelávacej činnosti

výsledkom hospodárenia a návrhu rozpočtu.

2.1

Rada rodičov
Rada rodičov mala 19 členov. Vedenie školy sa s predsedníčkou

rady

rodičov,

s pokladníčkou a jednotlivými členmi rady rodičov stretávalo podľa potreby. Finančne
podporovali rôzne podujatia, aktivity, exkurzie a pod.

2.2

Poradné orgány - Metodické združenie (MZ)
Metodické združenie 1. – 4. ročníka a ŠKD pracovalo pod vedením Mgr. Maríny

Kováčikovej Fogltonovej.

2.3

Predmetové komisie (PK)
V školskom roku 2017/2018 pracovali 4 predmetové komisie. Členmi MZ a PK sú
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pedagogickí zamestnanci príslušnej aprobácie. Hlavnými úlohami bolo pripraviť, preštudovať
a v praxi dôsledne uplatňovať učebné osnovy a učebné plány vyučovacích predmetov
školského vzdelávacieho programu a voliteľných hodín, preštudovať a uplatňovať nové
učebné osnovy a učebné plány štátneho vzdelávacieho programu. MZ a PK sa na svojich
zasadnutiach ďalej zaoberajú problematikou vyučovania jednotlivých predmetov.

2.4

Údaje o počte žiakov

Tabuľka č. 16: Údaje o počte žiakov v školskom roku 2017/2018
Zapísaní
Názov ZŠ

Základná škola,
M. R. Štefánika 30,
920 01 Hlohovec

Počet
tried

19

Počet
žiakov
k 15.09.
2017

353

Počet žiakov
k 31.08.2018

356

Počet detí
odchádzajúcich
zo
ZŠ

Žiaci
v prípravnom
ročníku

29 žiakov (9. r.)
2 žiačky (8.r.)
2 žiaci z iných
tried nižšie
končiaci

0

žiaci
do ZŠ
2018/2019

36

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 49

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Úplné znenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: ZŠ M. R. Štefánika
Tabuľka č. 17: Údaje o žiakoch k 15. 09. 2017 a k 31. 08. 2018
Stav k 15. 09. 2017
Stav k 31. 08. 2018
z
z
z toho
z toho
toho
Počet
toho
začlenených
začlenených
Ročník Počet
študu žiako
Počet
študu
žiakov
júci
v
žiakov
Zdr. nada
Zdr.
nada júci
mimo
v
ŠKD
znev.
ní
znev.
ní mimo
SR
SR
1.
40
4
0
0
29
42
4
0
0
2.
42
4
0
2
35
42
5
0
2
3.
51
10
0
0
29
50
11
0
0
4.
47
5
0
0
25
48
5
0
0
5.
35
2
1
0
1
35
3
1
0
6.
34
4
0
0
0
34
4
0
0
7.
35
5
0
0
0
37
5
0
0
8.
40
6
0
0
0
39
6
0
0
9.
29
6
0
0
0
29
6
0
0
Spolu
353
46
1
2
119
356
49
1
2
Tabuľka č. 18: Údaje o žiakoch zapísaných do 1. ročníka
Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných
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Počet
žiakov
v ŠKD
k 30. 06.
2018
27
34
29
21
0
0
0
0
0
111

Spolu na
zápise

Prijatí
do 1.
ročníka

36

32

Počet
s odloženou
školskou
dochádzkou
4

Počet
dievčat

Počet
chlapcov

Nezaškolení
v MŠ

15

21

2

Prípravný ročník/počet žiakov: 0
Tabuľka č. 19: Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach

Počet
žiakov

Prehľad o počte žiakov 9.ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Gymnáziá

Konzervatóriá

SOŠ –
5. ročné

SOŠ – 4.
ročné

SOŠ – 3.
ročné

SOŠ – 2.
ročné

5. ročník

0

0

0

0

0

0

8. ročník

6

0

0

20

3

0

9. ročník

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Nižšie
končiaci
Nepokračuje
v štúdiu

0

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
HODNOTENIE ŽIAKOV za ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Tabuľka č. 20: Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa
celkového prospechu
k 31. 08. 2018 žiaci 1. – 9. ročníka
Z toho spolu

Prospeli
s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli
Neklasifikovaní

Správanie

Výchovné opatrenia udelené
za celý školský rok 2017/2018

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Pokarhanie riaditeľom
školy

56

Spolu

1. stupeň
1. - 4.
ročník

2. stupeň
5. - 9.
ročník

356

182

174

196

115

81

61
94

19
47

42
47

5
0

1
0

4
0

340

179

161

12
4
0
16

2
1
0
2

10
3
0
14

Pokarhanie triednym
učiteľom
Napomenutie
triednym učiteľom
Pochvala riaditeľom
školy
Pochvaly triednym
učiteľom
Počet vymeškaných hodín
Spolu
za celý školský rok 2017/2018
Ospravedlnené
Neospravedlnené
Riešenie odbornej kurately ÚPSVaR SR

17

5

12

13

9

4

28

2

26

31

5

26

33.586

13.449

20.137

33.471
115
34

13.447
2
10

20.024
113
24

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Tabuľka č. 21: Testovanie 5 - 2017 a Testovanie 9 - 2018
Testovanie 5 – 2017

Testovanie 9 - 2018

Priemerná úspešnosť v percentách
Ukazovateľ

Priemerná úspešnosť v percentách

Matematika

Slov. jazyk

ZŠ

66,5

60,8

SR

64,7

Rozdiel

1,8

Ukazovateľ

Matematika

Slov. jazyk

ZŠ

53,4

68,0

62,8

SR

55,9

63,0

-2,6

Rozdiel

-2,5

5,0

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018

2.5

Údaje o počte zamestnancov

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov:
30
Počet nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov: 1/od 08. 01. 2018 – 0
Počet pedagogických zamestnancov doplňujúcich si kvalifikáciu: 1/od 08. 01. 2018 – 0
Tabuľka č. 22: Údaje o počte zamestnancov
Zamestnanci
Pedagogickí ZŠ
Pedagogickí ZŠ
k 28.06.2018
Pedagogickí ŠKD
Odborní zamestnanci
Nepedagogickí
Školská jedáleň
Spolu
k 28.06.2018

Kvalifikovaní
27
28

Spolu
27
28
3
0
8
5
43
44

3
0
8
5
43
44

57

Nekvalifikovaní
0
0
0
0
0
0
0
0

Z uvedeného počtu sú 3 asistentky učiteľa na plný pracovný úväzok.
Tabuľka č. 23: Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ k 31. 08. 2018
Počet
zamestnancov
1
1
1
5
5

Pracovné zaradenie
Samostatná ekonómka
Administratívna pracovníčka
Školník
Upratovačka
Školská jedáleň (ved. ŠJ+4 kuch.)

Úväzok
1
1
1
4 x 0,94
5x1

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
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KVALIFIKÁCIA A PRACOVNÉ ZARADENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Pozície pedagogických zamestnancov k 31. 08. 2018
Tabuľka č. 24: Pozície pedagogických zamestnancov k 31. 08. 2018
Pedagogickí
zamestnanci
Začínajúci

1. stupeň

2. stupeň

ŠKD

As. uč.

Spolu

0

0

0

0

0

Samostatní

2

3

2

3

10

S 1. atestáciou

7

7

1

0

15

S 2. atestáciou

0

5
10 x triedny učiteľ
+ 1 riad. ZŠ + 1
riad. PN + 1 zást.
ZŠ + 1 vých.
por.+4 ved. PK
15

0

0

5

3 triedne
ŠKD

nez.

30

3

3

30

Pozícia
9 x triedny
učiteľ
Spolu

9

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Odbornosť vyučovania
Tabuľka č. 25: Percentuálne vyjadrenie odbornosti vyučovania
1. stupeň ZŠ
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Matematika

87 %
58 %
89%

Telesná výchova
Hudobná výchova
Pracovné

58

100 %
100 %
60 %

Prvouka
Prírodoveda

83 %
100 %

Vlastiveda
Výtv. vých.

100 %
100 %

vyučovanie
Etická výchova
Náboženská
výchova
Nemecký jazyk
Inf. vých./Informatika

89 %
100 %
22%
0 %

2. stupeň ZŠ
Slovenský jazyk
Nemecký jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia
Dejepis
Fin. gramotnosť

100 %
100 %
100 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Hudobná výchova
Výtv. vých. a vých. umením
Svet práce a technika
Telesná výchova
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Informatika
Regionálna výchova

50 %
100 %
0%
100 %
0%
70%
100 %
0%
100 %

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Tabuľka č. 26: Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Počet
vzdelávaných
Priebeh
Doklad
Forma štúdia
pedagogických
vzdelávania
o vzdelaní
zamestnancov
Funkčné vzdelávanie
0
Inovačné vzdelávanie
0
Adaptačné vzdelávanie
1
Funkčné inovačné
uskutočnilo sa
osvedčenie
1
vzdelávanie
uskutočnili sa 2
osvedčenie
Aktualizačné vzdelávanie
8
uskutočnilo sa
Prípravné atestačné
3
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Aktualizačné vzdelávanie (bez získania kreditov) v školskom roku 2017/2018 nebolo
otvorené.

4 PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE ŠKOLY
Priestorové podmienky školy sú dané počtom kmeňových tried 19 a počtom oddelení
ŠKD 3. Vybudovali druhú počítačovú učebňu, určenú pre 1. stupeň a zakúpili 20 nových
počítačov. Učebne sú postupne vybavované pomôckami a rôznymi materiálmi - nemecký
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jazyk, biológia, dejepis a regionálna výchova, slovenský jazyk, etická výchova, svet práce
a technika (školskú dielňu zrekonštruovali novými dielenskými stolmi a stoličkami
a vymaľovali), informatika (počítačová učebňa), špeciálny pedagóg. Za jednotlivé učebne sú
zodpovední vyučujúci príslušných vyučovacích predmetov. Vo výchovno-vzdelávacom
procese bola využívaná aj cvičná kuchyňa, školská knižnica, telocvičňa. Žiaci so svojimi
triednymi učiteľmi na 1. aj 2. stupni mali svoju kmeňovú učebňu. V jednotlivých učebniach sa
žiaci striedali, presúvali sa do tried podľa zamerania.

5 AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Škola mala množstvo aktivít so žiakmi, ktorými sa prezentovala na verejnosti. Zapojila
žiakov do rôznych súťaží.
September







Účelové cvičenie, 8. – 9. ročník teoretická časť, ostatné ročníky realizujú projekt
Tradície regiónu
Teleškola – vysielanie na internetovej stránke školy (počas celého šk. roka)
Hodina hlasného čítania – piataci
Exkurzia žiakov 2. stupňa ZŠ v školskej knižnici
Návšteva Gazdovského dvora v Myjave žiakmi 1. stupňa ZŠ
Tradície regiónu – školský projekt, pešia zóna Hlohovec

Október

Zber starého papiera

Účelové cvičenie 5. – 9.ročník ZŠ praktická časť

Jesenná vychádzka a spoznávanie regiónu 1. – 4.ročník

Filmové predstavenie 5. – 9.ročník

Návšteva Bienále ilustrácií 5. – 9.ročník

Súťaže v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc

Exkurzia do výroby pre žiakov 7. ročníka ZŠ

Divadelné predstavenie 1.stupeň ZŠ

Noc v škole na tému História Márie Terézie

Deň jablka (ŠKD)

Úcta k starším – školský projekt, návšteva Domova seniorov

Úcta k starším – školský projekt, počítačové stretnutie pre seniorov
November

I – Bobor – internetová súťaž – 2. stupeň ZŠ

Animuj slovenský jazyk súťaž – 2. stupeň ZŠ

Predstavenie v kine Svet médií – 5. – 9. ročník

Olympiáda v SJL – okresné kolo (OK)

Šaliansky Maťko – školské kolo (ŠK) a okresné kolo

Testovanie T5 – 2018

Testovanie Komparo 9. ročník ZŠ

Olympiáda v SJL, ANJ ŠK
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Stolný tenis žiakov ZŠ

Vybíjaná mladších žiakov ZŠ

Mesiac zdravia – kvíz v ŠKD

Návšteva Múzea v HC žiakmi 1.stupňa

Kreatívne piatkové popoludnia žiakov a budovanie oddychovej zóny v ZŠ

Exkurzia do Rakúska – Zámok Schloss Hof 8. a 9. ročník ZŠ

Dušičky – školský projekt, pešia zóna Hlohovec
December

Besiedka pri vianočnom stromčeku – 1. stupeň

Živý Betlehem

Mikuláš – žiaci 9. ročníka pre ostatných žiakov školy

Vianočné aranžovanie adventných vencov a svietnikov ŠK a OK

Zdobenie medovníkov ŠK a OK

Návšteva hvezdárne žiakmi 1.stupňa ZŠ

Olympiáda z DEJ ŠK

Olympiáda z GEO ŠK

Súťaž Šaliansky Maťko ŠK

Pytagoriáda ŠK P3 – P8

Návšteva divadelného predstavenia v Nitre žiakmi 1.stupňa

Exkurzia Ľudské telo žiakmi 2. stupňa

Vianočné trhy – výrobky žiakov školy pre rodičov a návštevníkov školy

Vianočné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa

Návšteva Tropikária v Maďarsku žiakmi 1. stupňa

Vianočné vystúpenie – školský projekt, pešia zóna Hlohovec
Január

Olympiáda ANJ - OK

Šaliansky Maťko – OK

Olympiáda CHE – ŠK

Putujeme za ľudovou piesňou ŠK

Matematická olympiáda OK Z5, Z9

Animuj s lektormi v kine pre žiakov 2.stupňa ZŠ

Európa v škole - ŠK

Maškarný ples – 1. stupeň
Február

Predstavenie pre žiakov 5. A, 5. B, 6. A, 6. B

Olympiáda GEO OK

Florbal finále

Školenie žiakov 5. – 9.ročníka k triedeniu odpadu

Olympiáda DEJ OK

Fyzikálna olympiáda OK

Matematický klokan – celoslovenská súťaž

Lyžiarsky kurz pre žiakov 2.stupňa

Domáce kolo FYZ olympiáda

Valentínska pošta v ZŠ

Návšteva divadelného predstavenia v Nitre žiakmi 1.stupňa
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Hollého pamätník ŠK 1.stupeň

Rozprávkové vretienko ŠK

Fašiangy – školský projekt, pešia zóna Hlohovec
Marec

Projekt Deň vody (ŠKD)

HHM vybíjaná OK

Basketbal žiakov a žiačok

Profesijná orientácia žiakov 8.ročníka

Rozprávkové vretienko – OK

Pytagoriáda Z3 Z4 Z5 – OK

Pytagoriáda Z6 Z7 Z8 – OK

Fyzikálna olympiáda – OK

Matematický klokan – súťaž

Futbal Cup

Testovanie 9

Testovanie TIMSS 4. ročník ZŠ

Biblická olympiáda OK

Chemická olympiáda OK

Hollého pamätník ŠK – 2.stupeň

Putujeme za ľudovou piesňou OK

HHM – hádzaná žiaci a žiačky

Rozprávkové vretienko OK

Zápisy žiakov do MsĽK pre nižšie ročníky

Návšteva divadelného predstavenia 6A a 6B Nitra

Biologická olympiáda OK

Deň učiteľov – školský projekt, pešia zóna Hlohovec
Apríl

Zapojenie ZŠ do projektu Dajme odpadu 2. šancu na život + výstava žiackych prác

Hollého pamätník OK I. kat.+ II. kat. – próza

Hollého pamätník OK III. kat + II. kat – poézia

Deň zdravia – beseda s odborníčkou na tému Zdravá výživa

Matematická olympiáda Z6 - Z8 OK

Olympiáda z BIO – OK

Súťaž mladých záchranárov

Jarný beh pre 1. a 2.stupeň

HHM basketbal

Školský pohár SFZ pre žiakov 2.stupňa

Exkurzia – Čistička vody pre 2.stupeň

Exkurzia – Vedecké centrum AURELIUM pre 2.stupeň

Deň Zeme – výtvarná súťaž v ZŠ

Plavecký výcvik Topoľčany

Beseda so spisovateľkou G. Futovou pre 1.stupeň

Rozprávkové vretienko – OK

Návšteva MsĽK – 1.ročník

Súťaž – Vytvor plagát o zdraví a zdravom životnom štýle
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Máj





















Jún



















Dopravná výchova
Vítanie jari – školský projekt, pešia zóna Hlohovec
Návšteva hvezdárne 1. A
Návšteva knižnice 1. B
McDonald Cup – futbal 1.stupeň
Testovanie COMDI
Biologická olympiáda KK
Malý futbal mladší žiaci
Vyučovanie v ANJ
Mladý hasič – súťaž Hlohovec
Exkurzia do závodov potravinárskej výroby 8A a 8B
Hádzaná chlapci KK
HHM – atletika
Výchovný program Zneužívanie moci pre 2.stupeň ZŠ
Florbal – KK
Vyučovanie v anglickom jazyku – anglické lektorky
Deň matiek pripravila 1.A a 1.B – projekt Tradície regiónu
Školský výlet 1.A a 4.B - jaskyňa Driny
Návšteva Gazdovského dvora 2B a 2C
Zneužívanie moci pre žiakov 5. – 9.ročníka
Školský výlet žiakov 6.A a 6.B Skalica
Školský výlet 7.B, 8.A , 8.B Banská Štiavnica
Školský projekt Deň Matiek – pešia zóna Hlohovec
Zábavno-súťažné dopoludnie pripravené žiakmi 9.ročníka pre 1.stupeň
Voľnočasové aktivity pre žiakov 1.stupňa so zameraním na anglický jazyk
a nemecký jazyk
Ukončenie HHM – Futbal – finále
Školský výlet 8.A, 8.B – Laserová aréna
Vypni telku, zapni seba – motivačné aktivity na zodpovedné využívanie voľného
času
Deň detí – súťaže, kreslenie na asfalt
Slávnostné odovzdávanie diplomov – žiačky úspešné v biologickej olympiáde
Sekundárna prevencia žiakov 3.C v spolupráci s CPPPaP – záverečná časť
Návšteva knižnice – najlepší čitatelia
Školský výlet 6.B
Školský výlet 9.A a 9.B
Burza hračiek
Školský výlet 4.A, 4.B – Výlet po Dunaji
Exkurzia v papierničke a návšteva Mohyly M. R. Štefánika – 2.A, 3.A, 3.C
Školský výlet 5.A, 5.B, 6.A – Bienále ilustrácií
Exkurzia – Smolenický zámok a jaskyňa Driny – 2.B, 3.B
Návšteva divadelného predstavenia – 1.A, 1.B
Mladá slovenská poviedka 2018 – celoslovenská autorská súťaž
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6

Potravinová zbierka pomoci – charitatívna akcia
Zbierka školských pomôcok – charitatívna akcia
PROJEKTY ŠKOLY

Aj v školskom roku 2017/2018 sa škola opäť aktívne zapojila do dlhodobých
projektov Zdravá škola, Infovek, Protidrogová prevencia, Environmentálna výchova,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Európa v škole, Detský čin roka.
Špecifickým cieľom školy bolo napĺňať ŠkVP projektom „TRADÍCIE“ a rozvíjať
u detí lásku k mestu, ku kraju, k regiónu, poznávať históriu školy, osobnosti regiónu,
rozvíjať slušné správanie a kultivovanú komunikáciu a zveľaďovať životné prostredie.
Tento projekt bol prezentovaný aj na verejnosti pred budovou základnej školy, na webovej
stránke a v HCTV.

7 SWOT ANALÝZA
7.1

Silné stránky školy

Materiálne zabezpečenie:




Rýchly prístup na internet, možnosť bezdrôtového pripojenia na internet
notebookom
Vybavenie učební interaktívnou tabuľou s projektorom a notebookom
Vybavenie školy audiovizuálnou technikou, každý vyučujúci cudzieho jazyka má
pridelený prenosný magnetofón s CD a PK slovenského jazyka zvukové nahrávky
k učebniciam

Pedagogický proces:








Starostlivosť o nadaných žiakov
Využívanie inovačných tvorivých metód a foriem výučby
Ochota učiteľov k možnostiam vzdelávať sa a zúčastňovať sa odborno–
metodických seminárov
Kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov, vzájomná spolupráca a výmena
skúseností na zasadnutiach MZ a PK
Odborná fundovanosť výchovného poradcu a jeho práca je na odbornej úrovni
v oblasti umiestňovania končiacich žiakov, v spolupráci s CPPPaP
Úspešnosť pri prijímaní žiakov na gymnáziá a stredné školy- úloha je každoročne
plnená s uspokojením potrieb a požiadaviek žiakov
Veľmi pozitívna je práca asistentov žiakov

Ostatné faktory:




Tradícia školy a dobré meno
Výučba dvoch cudzích jazykov od 1.ročníka ZŠ
Poloha školy
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Dobrá spolupráca školy a rodiny, záujem rodičov o vzdelávanie, akceptácia
vzdelávacích a výchovných zámerov školy zákonnými zástupcami detí
Poskytovanie služieb pre žiakov a rodičov ako napr. škola v prírode, lyžiarsky kurz,
plavecký výcvik
Organizovanie exkurzií

7.2

Slabé stránky školy



Materiálne vybavenie:








Nedostatok priestoru pre netradičné formy vyučovania
Nevyhovujúce vybavenie učební CJ variabilným nábytkom
Minimálne vybavenie učební na vyučovanie chémie a fyziky
Nedostatočný vonkajší športový areál
Nedostatok finančných prostriedkov na väčšie rekonštrukcie
Nedostatočná kapacita zborovne
Nevyhovujúci technický stav telocvične

Pedagogický proces:





Väčšia orientácia na jeden cudzí jazyk – uprednostňovanie anglického jazyka
Nedostatočné vybavenie učiteľov pomôckami
Nedostačujúce využitie potenciálu digitálnych technológií v edukačnom procese
u niektorých vyučujúcich
Malá atraktívnosť učiteľského povolania

Ostatné faktory:






Malá disciplinovanosť súčasnej populácie
Slabá domáca príprava žiakov na vyučovanie
Negatívny vzťah žiakov k priestorom školy, učebniciam a učebným pomôckam
Absencia učební
Chýbajúce učebne pre ŠKD

Riziká – ohrozenie







Demografický pokles populácie
Nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte
Zvýšený počet žiakov s problémovým a agresívnym správaním
Preťažovanie pedagógov tvorbou metodických a ostatných dokumentov
Nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách
Nedostatočná kontrola žiakov rodičmi a ich nezáujem

Príležitosti



Informatizácia edukačného procesu v škole
Uprednostňovanie pozitívnej motivácie žiakov a učiteľov
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Znižovanie počtu žiakov v triedach
Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov
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M.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Názov školy
Telefónne číslo školy

Základná škola Koperníkova 24,
Hlohovec
033/732 06 28
0915 897 879

Elektronická adresa

zskopernikova24@gmail.com

Web stránka školy

www.zskopernikhlo.edupage.org

Zriaďovateľ
Riaditeľ školy

Mesto Hlohovec
PaedDr. Denisa Králičová

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Oľga Malíková

Vedúca ŠKD

Gabriela Šustová

2

RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY
Súčasná Rada školy bola konštituovaná 06. 03. 2016, má 11 členov, zasadala 4-krát.

2.1

Rada rodičov

Členom Rady rodičov je každý predseda triedneho RZ, čo tvorí celoškolskú radu
rodičov. Každá trieda má v zastúpení 1 člena. Rada rodičov pracuje vo vytvorených
triednych aktívoch – triedne schôdzky 4-krát ročne a jedenkrát plenárne zasadnutie
v septembri. Stretnutia celoškolskej rady sa uskutočňujú podľa potreby a jej členovia sú
informovaní o financovaní, o školských a mimoškolských aktivitách a projektoch školy.

2.2

Ďalšie poradné orgány školy










Základná organizácia ZO OZPŠVVaŠ SR
Pedagogická rada
Metodické združenie učiteľov I. st.
Predmetová komisia prírodovedná
Predmetová komisia MAT a práca s informáciami
Predmetová komisia výchovy
Predmetová komisia SJL
Predmetová komisia cudzie jazykov
Metodické orgány pracovali podľa vlastných plánov práce, ktoré vychádzali z úloh
ŠkVP, Plánu práce školy a POP na školský rok 2017/2018
Na pedagogických radách sa schvaľovali ŠkVP, iŠkVP ISCED1 a ISCED2, hodnotil
sa prospech a správanie za jednotlivé obdobia priebežné vzdelávanie pedagógov podľa
plánu kontinuálneho vzdelávania, začlenenie žiakov so zdravotným znevýhodnením,
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prerokovávali sa a schvaľovali ďalšie pedagogické dokumenty školy, vyhodnotil sa školský
rok 2017/2018.

Stav k 15. 09. 2017

Ročník

Počet
žiakov

z toho
začlenených
Zdr.
znev.

nada
ní

z toho
študuj
úci
mimo
SR

Stav k 31. 08. 2018

Počet
žiakov
v ŠKD

Počet
žiakov

z toho
začlenených
Zdr.
znev.

z toho
študu
júci
mimo
nadan
SR
í

Počet
žiakov
v ŠKD
k 30. 06.
2018

Pr. - 4. r

166

12

0

2

109

164

14

0

2

101

5. r - 9. r

159

21

0

2

0

156

21

2

2

0

Spolu

325

33

1

4

109

320

35

2

4

101

2.3

Údaje o počte žiakov

Tabuľka č. 27: Údaje o počte žiakov školy v školskom roku 2017/2018
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Úplné znenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: ZŠ Koperníkova

Tabuľka č. 28: Údaje o počte žiakov k 15. 09. 2017 a k 15. 09. 2018
Počet detí
Zapísaní
Žiaci
odchádzajúcich
Počet
žiaci
do ZŠ
v prípravnom
zo
tried Počet žiakov Počet žiakov
ročníku
k 15.09.2017 k 31.08.2018
2018/2019
ZŠ

Názov ZŠ

Základná škola

19

325

320

26

10

40

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka
Do prvého ročníka sa zapísalo 57 a bolo prijatých 47 žiakov.
Tabuľka č. 29: Údaje o žiakoch zapísaných do 1. ročníka
Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

Spolu na
zápise

Prijatí do 1.
ročníka

Počet
odloženou
školskou
dochádzkou

Počet
dievčat

Počet
chlapcov

Nezaškolení
v MŠ

57

47

5

20

27

0

Prípravný ročník
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Integrácia v bežnej triede takmer všetkým žiakom prospieva, najmä u tých, ktorým
výrazne pomáha domáce prostredie. Integrácia je menej úspešná u žiakov, ktorí sa
pravidelne nepripravujú na vyučovanie, nemajú dostatočnú pomoc a kontrolu zo strany
rodičov. Spravidla ide o žiakov vyšších ročníkov. Vyučujúci postupujú podľa IVP, dodržiavajú
predovšetkým individuálny prístup a kritéria hodnotenia určené pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením. v prípravných ročníkoch bolo 10 žiakov, v 1. – 9. ročníku – 37
integrovaných žiakov.
Tabuľka č. 30: Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
PRIJATÍ ŽIACI
Počet
piíhlás
enýc

Ročník
9. roč.
8. roč.
5. roč.
Nižšie
končiaci

26
0
1
0

Gy
m.
3
0
1
-

Gym
bilin
g.

-

SP
Š

Ped
.
aka
d.

SZ
Š

-

-

-

H
A
-

Konzerva
tóriu
m
-

O
A
0
-

OA
bilin
g

SOŠ
4.
roč.

SOŠ
3.
roč.

SOŠ
2.
roč.

Zostá
-va
v ZŠ

-

18
-

5
-

0
0

0
0
0
0

-

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Hodnotenie žiakov za školský rok 2017/2018
V školskom roku 2017/2018 školu navštevovalo 320 žiakov (z toho 10 v prípravnom
ročníku).
Tabuľka č. 31: Výkaz o prospechu a správaní žiakov

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového
prospechu
k 31. 08. 2018 žiaci 1. – 9. ročníka
Z toho spolu

Prospeli
s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli
Neklasifikovaní

Správanie

Výchovné opatrenia udelené
za celý školský rok 2017/2018

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Pokarhanie riaditeľom
školy
Pokarhanie triednym
učiteľom
Napomenutie triednym
učiteľom
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1. stupeň
1. - 4. Ročník

Spolu

2. stupeň
5. - 9.
ročník

310

154

156

152

76

76

62
89

23
53

39
36

3
4

0
2

3
2

306

154

152

0
0
0
5

0
0
0
0

3
0
1
5

4

4

0

0

0

0

Pochvala riaditeľom
školy
Pochvaly triednym
učiteľom
Počet vymeškaných hodín
za celý školský rok 2017/2018

Spolu

Ospravedlnené
Neospravedlnené
Riešenie odbornej kurately ÚPSVaR SR

46

28

18

55

25

30

28459

11340

17119

27956
503
0

11340
0
0

16616
503
0

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Tabuľka č. 32: Testovanie 5 - 2017 a Testovanie 9 - 2018
Testovanie 5 – 2017

Testovanie 9 - 2018

Priemerná úspešnosť v percentách
Ukazovateľ

Matematika

Slov. jazyk

ZŠ

67,3

62,9

SR

64,7

Rozdiel

2,6

Priemerná úspešnosť v percentách
Ukazovateľ

Matematika

Slov. jazyk

ZŠ

46,3

58,2

62,8

SR

55,9

63,0

0,1

Rozdiel

-9,6

-4,8

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018

2.4

Údaje o pedagogických zamestnancoch

Tabuľka č. 33: Údaje o pedagogických zamestnancoch k 31. 08. 2018
Zamestnanci
Pedagogickí ZŠ
Pedagogickí ŠKD
Odborní zamestnanci
Nepedagogickí
Školská jedáleň
Spolu

Spolu
21
3
1
13
6
43

Kvalifikovaní
21
3
1
13
6
43

Nekvalifikovaní
0
0
0
0
0
0

Asistent učiteľa
Z uvedeného počtu je: 1 asistent učiteľa s úväzkom 100 %.
Tabuľka č. 34: Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ k 31. 08. 2018
Pracovné zaradenie

Počet zamestnancov

Úväzok

Upratovačka

5

5 x 100 %

Školník

1

1 x 100 %

Kuchárka

5

4 x 100 %, 1 x 70 %

Vedúca ŠJ

1

100 %

70

Ekonómka

1

100 %

Odbornosť vyučovania
Tabuľka č. 35: Percentuálne vyjadrenie odbornosti vyučovania jednotlivých predmetov
1. stupeň
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Prírodoveda
Vlastiveda
Rýchlopis

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%

Telesná výchova
Hudobná výchova
Pracovné vyučovanie
Etická výchova
Náboženská výchova
Informatická vých.
Jazykovedko

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
100%

2. stupeň
Slovenský jazyk

100 %

Ruský jazyk

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Anglický jazyk
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia
Dejepis

Hudobná výchova
Výtvarná vých. a výchova
umením
Technika
Telesná výchova
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Informatika

0%
100 %
17%
100 %
0%
100 %
100 %
20 %

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018

3

KVALIFIKÁCIA A PRACOVNÉ ZARADENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Pozície pedagogických zamestnancov k 31. 08. 2018
Tabuľka č. 36: Pozície pedagogických zamestnancov
Pedagogickí
zamestnanci
Začínajúci

1. stupeň

2. stupeň

ŠKD

Spolu

0

0

0

0

Samostatní

0

8

2

10

S 1. atestáciou

3

4

1

8

S 2. atestáciou

5

1

0

6

Spolu

8

13

3

24

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
a) Kontinuálne vzdelávanie
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Tabuľka č. 37: Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Forma vzdelávania
Adaptačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie
Špecializačné vzdelávanie
Funkčné vzdelávanie
Funkčné aktualizačné
Kvalifikačné vzdelávanie
Prípravné atestačné

Počet vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov
0
3
0
0
1
1
1
1

Priebeh vzdelávania
v školskom roku (začalo,
pokračuje, ukončilo)
0
3 ukončilo
0
0
1 prebieha
1 ukončilo
1 prebieha
1 ukončilo

4 PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
Škola pozostáva zo siedmich pavilónov. V areáli školy je asfaltové ihrisko,
viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, atletická dráha s antukovým povrchom. Osobitne je
vybudovaný skokanský sektor na skok do diaľky. Škole patrí i ovocný sad, záhrada, trávnaté
plochy. Škola má 2 telocvične, náraďovňu, šatne a hygienické zariadenia. V priebehu roka –
od januára sa začala výmena okien v telocvičniach a potom výmena podláh. Sociálne
zariadenia sú vo veľmi zlom stave, dve sa podarilo zrekonštruovať na úplné nové. Finančné
prostriedky získali z rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaŠ SR na opravu strechy
a sociálnych zariadení. Škola je postavená ako 24 triedna. V súčasnosti má 19 tried, z toho
16 klasických a mala jednu prípravnú triedu.
Špeciálne učebne sú vytvorené pre predmety: biológia, geografia, fyzika, matematika
s interaktívnou tabuľou, chémia s interaktívnou tabuľou, hudobná výchova, anglický jazyk,
nemecký jazyk, etická výchova a náboženstvo, výtvarná výchova. Na škole je strojovňa,
kuchynka, dve učebne výpočtovej techniky, dve učebne s interaktívnou tabuľou, dve herne
na stolný tenis, žiacka a učiteľská knižnica, vynovená spoločenská miestnosť, ďalších 8
interaktívnych tabúľ, kuchyňa a jedáleň s kapacitou viac ako 100 miest. Bol vynovený
spodný vchod do budovy školy a úplne nový vchod pod prechodom do telocvične ako nové
šatne. Boli vymaľované aj niektoré priestory chodieb školy. Druhé poschodie pavilónu E
a časť pavilónu C prenajímame CVČ Dúha. Od 15. 12. 2009 je škola vykurovaná
teplovodom z Jaslovských Bohuníc.
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5 PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI A ÚČASŤ V SÚŤAŽIACH
Šport - pohybom k víťazstvu









Michalský beh do kopca
Futsal – chlapci
Florbal – okresné kolo 1. miesto
Hádzaná HHM
Basketbal HHM
Jarný beh – 49. ročník
HHM atletika – 54.ročník
Atletika Kľačany – okresné kolo 3. miesto dievčatá

Matematické hlavolamy



Matematický Klokan
IQ Olympiáda – regionálne kolo 1. a 2. miesto

Ľúbozvučná slovenčina



Šaliansky Maťko - okresné kolo 1. miesto
Hollého Pamätník – okresné kolo 2. miesto

Nádejní umelci


„Ex libris“ - medzinárodná súťaž – cena občianskeho združenia EX LIBRIS AD
PERSONAM HLOHOVEC

ÚSPECHY I. STUPŇA

Jarný beh – 1. miesto

Slávik Slovenska – okresné kolo – 2. miesto

Šaliansky Maťko – krajské kolo - 2. miesto

Celoslovenská súťaž Čitateľský oriešok – 2. miesto

Všetkovedko – získanie titulu Všetkovedko

Celoslovenská súťaž Indické bájky očami slovenských detí – získanie ceny poroty

Celoslovenské kolo Školský pohár v snowbordingu – 1. miesto mladší žiaci slalom
6

PROJEKTY ŠKOLY

Škola je zapojená do medzinárodného projektu Škola podporujúca zdravie. Nové
trendy vzdelávania učiteľov sú aplikované prostredníctvom projektu Englishone. Ďalšie
projekty: Ochrana života a zdravia, Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických
javov v školskom prostredí, Národný projekt
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania e-Test,
INFOVEK a Modernizácia vyučovacieho procesu prostredníctvom IKT a do projektu
Otvorená škola, Akadémia Mateja Tótha, „Čas premien – Medzi nami dievčatami“, Finančná
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gramotnosť.

7

SWOT ANALÝZA

7.1

Silné stránky školy













Kolektív, kreatívni učitelia
Spolupráca vedenia školy s kolektívom
Rozmanitá krúžková činnosť
Záujem žiakov o prospech a aktivity
Dôslednosť vyučujúcich pri riešení výchovných problémoch
Triedne a školské projekty
Možnosti odborného rastu pedagógov
Kvalitná práca výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga
Výchovno-vzdelávacie výsledky a úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy
Starostlivosť o žiakov individuálne začlenených a žiakov v prípravnom ročníku
Zúčastňovanie sa predmetových olympiád, kultúrnych, spoločenských, športových
súťaží a dosahovanie úspechov na mestskej, regionálnej, krajskej a celonárodnej
úrovni
Každoročné organizovanie školy v prírode, plaveckého výcviku, LVK, rôznych
výletov, exkurzií, návštevy divadiel



7.2

Slabé stránky školy










Malá atraktívnosť učiteľského povolania
Zvyšujúci sa vekový priemer učiteľov
Potrebná rekonštrukcia športovísk v areáli školy, ako i oplotenie školy
Vplyv negatívnych javov spoločnosti na žiakov
Nárast počtu detí s poruchami učenia a správania
Hľadať vhodné formy a metódy na vytvorenie dobrých triednych kolektívov
Vybavenie všetkých tried didaktickou technikou
Vynoviť učebne IKT novou počítačovou technikovu

7.3

Ohrozenia







Demografický a populačný vývoj
Zlá ekonomická situácia v niektorých rodinách
Stres a frustrácia učiteľov
Zvýšený počet žiakov s problémovým agresívnym správaním
Nedostatočná kontrola žiakov rodičmi a ich nezáujem

Ďalšie informácie o vykonaných kontrolách štátnej školskej inšpekcie, materiálnotechnickom zabezpečení školy, využívanie finančných prostriedkov a ďalšie rozsiahlejšie
informácie sú v záverečnej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2017/2018.
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N.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, A. FELCÁNA 4, HLOHOVEC

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Názov školy
Telefónne číslo školy
Elektronická adresa
Web stránka školy
Zriaďovateľ
Riaditeľ školy
Zástupca školy
Vedúca ŠKD

2

Základná škola, A. Felcána 4, Hlohovec
033/742 11 56
0903 930 325
zs.felcana@gmail.com
www.zsfelcana.edupage.org
Mesto Hlohovec
Mgr. Miroslava Múdra Vaňková
Mgr. Anna Fančovičová
Mgr. Ivana Dafčíková

RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY

Rada školy pri Základnej škole bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách. Funkčné obdobie začalo dňom 06. 03.
2016 na obdobie 4 rokov. Pred procesom zmeny v sieti škôl a školských zariadení mala
Rada školy pri Základnej škole, A. Felcána 4, Hlohovec - 11 členov. Rada školy zasadala 4krát súlade s plánom zasadnutí. Jej činnosť skončila dňom 31. 08. 2018.

2.1

Poradné orgány riaditeľa školy

Poradné orgány riaditeľa školy sú ustanovené v súlade so štatútom školy, v škole
pôsobili:

Gremiálna rada

Pedagogická rada

Pracovná porada prevádzkových zamestnancov

Metodické združenie pre 1. – 4. ročník

Predmetová komisia na II. stupni

Rada rodičov

Inventarizačná komisia

Vyraďovacia komisia

Likvidačná komisia

Komisia pre verejné obstarávanie

2.2

Údaje o počte žiakov školy

Tabuľka č. 38: Údaje o počte žiakov školy za školský rok 2017/2018
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Stav k 15. 09. 2017

Ročník

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

Počet
žiakov

z toho
začlenených

Stav k 31. 08. 2018

Zdr.
znev.

nadaní

z toho
študujúc
i mimo
SR

0
2
4
0
2
3
5
2
1
19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
1
0
1
0
0
0
0
7

47
36
36
22
36
24
28
18
18
265

Počet
žiakov
v ŠKD

39
28
24
17
0
0
0
0
0
108

Počet
žiakov

46
36
36
22
35
23
28
18
18
262

z toho
začlenených
Zdr.
znev.

nadaní

z toho
študu
júci
mimo
SR

0
2
3
1
2
2
5
2
2
19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
1
0
1
0
0
0
0
7

Počet
žiakov
v ŠKD
k 30. 06.
2018

39
27
22
7
0
0
0
0
0
95

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Všetky triedy mali počet žiakov podľa vyhlášky o základnej škole. k 15.09.2017 bolo
evidovaných 265 žiakov. Počas roka prišli 3 žiaci zo ZŠ s MŠ Chtelnice a aj odišli do ZŠ
s MŠ Farná.
Úplné znenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: ZŠ A. Felcána
Tabuľka č. 39: Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka
Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

Počet tried

Spolu na
zápise

Prijatí do 1.
ročníka

Počet
odkladov

Počet
dievčat

Počet
chlapcov

Nezaškolení
v MŠ

samostatné

43

39

4

23

20

1

2

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019 nastúpi 44 žiakov, z toho 21 chlapcov
a 23 dievčat a 4 žiaci sú študujúci v zahraničí, z toho 3 žiaci nepožiadali o vykonanie
komisionálnych skúšok.
Tabuľka č. 40: Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
Prehľad o počte žiakov 9.ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Počet žiakov
5. ročník
8. ročník
9. ročník
Nižšie
končiaci

Gymnázi
á
5
0
4
0

0
0
0

SOŠ –
5. ročné
0
0
0

SOŠ – 4.
ročné
0
0
12

SOŠ – 3.
ročné
0
0
2

SOŠ – 2.
ročné
0
0
0

0

0

0

0

0

Konzervatóriá
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Nepokračuje
v štúdiu

0

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Umiestnenie žiakov 5. ročníka a 8. ročníka:
Na osemročné Gymnázium v Hlohovci sa hlásilo 5 žiakov a 5 bolo prijatých.
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Tabuľka č. 41: Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového
prospechu
k 31. 08. 2018 žiaci 1. – 9. ročníka
Z toho spolu

140

122

91

75

16

125

79

46

38
90

9
44

29
46

2
7

2
6

0
1

1. stupeň

0

134

118

2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Pokarhanie riaditeľom
školy
Pokarhanie triednym
učiteľom
Napomenutie triednym
učiteľom
Pochvala riaditeľom
školy
Pochvaly triednym
učiteľom

0
0
0
5

0
0
0
0

3
0
0
5

5

0

5

1

0

1

36

20

16

10

0

10

24743

11232

13511

24417
326

11129
103
Áno

13288
223
Áno

So samými jednotkami

Neklasifikovaní

Výchovné opatrenia udelené
za celý školský rok 2017/2018

Počet vymeškaných hodín
za celý školský rok 2017/2018

2. stupeň
5. - 9.
ročník

262

Prospeli
s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli

Správanie

1. stupeň
1. - 4. ročník

Spolu

Spolu

Ospravedlnené
Neospravedlnené
Riešenie odbornej kurately ÚPSVaR SR

Vysvetlivky: PsV – prospeli s vyznamenaním, PVD – prospelo veľmi dobre, P – prospelo, N –
neprospelo, Nekl. – neklasifikovaní; 7 žiakov študovalo v zahraničí

78

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Výsledky testovaní
Tabuľka č. 42: Testovanie 5 - 2017 a Testovanie 9 – 2018
Testovanie 5 – 2017

Testovanie 9 - 2018

Priemerná úspešnosť v percentách
Predmet

Matematika

Priemerná úspešnosť v percentách

Slov. jazyk

Predmet

Matematika

Slov. jazyk

ZŠ

67,40

62,70

ZŠ

67,20

70,20

SR

64,70

62,80

SR

55,90

63,00

Rozdiel

+2,70

-0,10

Rozdiel

+11,30

+7,2

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018

2.3

Údaje o počte zamestnancov

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov: 19
Počet pedagogických zamestnancov ŠKD: 3

Počet nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov: 0
Počet nepedagogických zamestnancov: 11

3

KVALIFIKÁCIA A PRACOVNÉ ZARADENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Tabuľka č. 43: Pozície pedagogických zamestnancov k 31. 08. 2018

P.č.
1.

Meno a priezvisko
Mgr. Miroslava
Múdra Vaňková

2.

Mgr. Anna
Fančovičová

Aprobácia
TV- ANJ –
ETV
I. stupeň

3.

Mgr. Lucia
Čelárová

SJL – NEJ

4.

Mgr. Ivana
Dafčíková

-

5.

Mgr. Peter Debnár

6.

Ing. Anna
Gostíková

7.
8.

Pozícia
riaditeľka školy
zástupkyňa
školy
špec. pedagóg
učiteľka II.
stupeň
vychovávateľka

NBV

učiteľ I.,II.
stupeň

ANJ – CHE

učiteľka II.
stupeň

Mgr. Katarína
Hercegová

NBV

učiteľka II.
stupeň

PaedDr. Jana

DEJ – OBN

učiteľka II.
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Zaradenie
Pedagogický
zamestnanec s druhou
atestáciou
Pedagogický
zamestnanec s druhou
atestáciou
Samostatný
pedagogický
zamestnanec MD
Samostatný
pedagogický
zamestnanec
Samostatný
pedagogický
zamestnanec
Pedagogický
zamestnanec s prvou
atestáciou
Samostatný
pedagogický
zamestnanec
Pedagogický

Jankovičová

stupeň

9.

Miriam Kopányiova

vychovávateľka

10.

Mgr. Denisa
Kunová

I. stupeň

učiteľka I.
stupeň

11.

Mgr. Dáša
Kurincová

I. stupeň

učiteľka I.
stupeň

12.

Mgr. Mária
Mačicová

MAT –
GEG

učiteľka II.
stupeň

13.

Mgr. Edita
Miháliková

MAT-ETVANJ

učiteľka II.
stupeň

14.

Mgr. Viera Mihová

I. stupeň

učiteľka I.
stupeň

15.

Mgr. Igor Ottinger

16.

Mgr. Natália
Tomášková

SJL – BIO

učiteľka II.
stupeň

17.

Ing. Adriana
Polakovičová

ANJ

učiteľka II.
stupeň

18.

PaedDr. Erika
Polányová

SJL-RUJETV

učiteľka II.
stupeň

19.

PaedDr. Gabriela
Riegelová

I.stupeň

učiteľka
I.stupeň

20.

Mgr. Dagmar
Seewaldová

I. stupeň,
ETV

učiteľka I.
stupeň

21.

Mgr. Martina
Tomková

TEV – ETV

učiteľka II.
stupeň

22.

Mgr. Ľuboš
Vontorčík

NBK

učiteľ
I.,II.stupeň

23.

Mgr. Andrea
Záhorská

FYZ – BIO

učiteľka II.
stupeň

-

FYZ –
TECH - INF

učiteľ II. stupeň

zamestnanec s prvou
atestáciou MD
Samostatný
pedagogický
zamestnanec
Pedagogický
zamestnanec s prvou
atestáciou
Samostatný
pedagogický
zamestnanec
Samostatný
pedagogický
zamestnanec
Samostatný
pedagogický
zamestnanec
Pedagogický
zamestnanec s prvou
atestáciou
Samostatný
pedagogický
zamestnanec
Samostatný
pedagogický
zamestnanec MD
Pedagogický
zamestnanec s prvou
atestáciou
Pedagogický
zamestnanec s druhou
atestáciou
Pedagogický
zamestnanec s druhou
atestáciou
Pedagogický
zamestnanec s prvou
atestáciou
Samostatný
pedagogický
zamestnanec
Samostatný
pedagogický
zamestnanec
Samostatný
pedagogický
zamestnanec

Tabuľka č. 44: Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods.1 písm. h)
Forma vzdelávania
Funkčné
Prípravné atestačné
Inovačné vzdelávanie
Národný projekt
Zvýšenie kvalifikácie
učiteľov telesnej
a športovej výchovy
Aktualizačné
Aktualizačné
Aktualizačné
Adaptačné
Kontinuálne

Priebeh vzdelávania / počet
ukončilo
pokračuje
začalo
2
1
0
1
0
0

Počet
kreditov
0
30

Počet
vzdelávaných
3
1

0

0

0

0

0

12
8
15
0
0

6
6
2
1
0

0
0
2
1
0

6
6
0
0
0

0
0
0
0
0
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Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018

4 PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
Podmienky sú podrobne spracované v správe. Školský nábytok je vo všetkých
triedach pôvodný zo 70 rokov, prípadne vymenený za darovaný použitý nábytok.
Zrekonštruovaná je zborovňa, knižnica, pracovňa ekonómky, kancelária zástupkyne školy
a riaditeľky školy. v dvoch triedach je vymenený nábytok za nový a sú aj vymenené podlahy.
v ostatných triedach sú pôvodné parkety, ktoré sú vo veľmi zlom stave, nakoľko sa musia
každý rok brúsiť sú povypadávané a voľné miesta zaliate betónom. Štyri triedy boli
vymaľované a v piatich triedach sú namontované interaktívne tabule. Je nutné
zrekonštruovať šatňu, vymeniť podlahy v triedach a na vrchnej chodbe, ktorá je vo veľmi
zlom stave. Spoločné chodby treba nutne vymaľovať. Sociálne zariadenia sú
zrekonštruované.
Kuchyňa v školskej jedálni je v nevyhovujúcom stave so starými ekonomicky
nevýhodnými spotrebičmi staršieho veku. Odpadový systém s kanalizáciou je nevyhovujúci.
Je potrebná rekonštrukcia celej kuchyne.
Vonkajší plášť budovy je vo veľmi zlom stave, budovu treba zatepliť aj so zateplením
strechy a výmenou strechy. V areáli školy sa nachádzajú staré stromy, ktoré je nutné
každoročne ošetrovať. Pred budovou školy je popraskaný asfalt s prepadajúcim sa kanálom.
Vonkajšie športové ihrisko je vo veľmi zlom stave. Bežecká dráha je nevyhovujúca,
nebezpečná pre výkon športovej činnosti. Na tribúne sú značne zdevastované drevené laty
na sedenie, je potrebná celá výmena.

5

PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

5.1

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Aktivita


















Európsky týždeň športu
Deň športu
Európsky deň jazykov – Čítanie anglických rozprávok
BeAktivity
School
s pantomímou/
II. Day
stupeň pre žiakov I. stupňa
Európsky týždeň jazykov – súťaž a výstava anglických projektov
Vedecký
veľtrh – 8.
a 9. ročník
na tému Anglicky
hovoriace
krajiny
Deň mlieka
Zber papiera
Zber gaštanov
Svetový deň výživy
Exkurzia Modra, 8. a 9. ročník
Výstava jesenných plodov
Jabĺčkový deň ku Dňu jabĺk
Medzinárodný deň knižníc
Tematická exkurzia Modra
Bezpečné mesto
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Na spolupráce s anglickou školou St.Peter´s CE Primary School
Tematická
v Harrogateexkurzia Múzeum v Seredi
Tematická exkurzia Penam Nitra
Burza hračiek
KOMPARO testovanie 8. a 9. ročníka
Kreatívne dielne I. stupeň
Tematická exkurzia Stolárska dielňa Madunice
Testovanie 5.ročník
Anglický jazykový kurz s anglickým lektorom na I. stupni
Výstava predmetov školského múzea
Projekt Čítanie ANJ veľkí malým
Tvorivé dielne
ANJ kurzy
Mikuláš na škole
Anglické divadelné predstavenie pre 1. - 5. roč. Smelý zajko
Anglické divadelné predstavenie pre 6. - 9. roč. Hrdinovia
Peterská loptička IVX. Ročník
Pytagoriáda 3. - 8. ročník
Vianočné vystúpenie v meste Hlohovec
Výstava vianočného pečiva
Vianočné svetielko
Peterská loptička VX. Ročník
Jazykový kurz so stážistami pre žiakov II. stupňa
Šaliansky Maťko
Olympiáda z MAT
LVK
Olympiáda z ANJ
Jazykový kurz so stážistami pre žiakov II. stupňa
Farebný týždeň aktivity
Sv. Valentín
Olympiáda z GEG
Olympiáda z DEJ
Valentín
Karneval
Mesto drôtu
Zelený svet
22.ročník streleckej súťaže o „Pohár primátora“ mesta Hlohovec
Plavecký výcvik pre 2. a 3. ročník
Rozprávkové vretienko
Jazykový kvet
Pytagoriáda
Hollého pamätník
Matematický klokan
Testovanie 9
Svetový deň vody
Olympiáda z CHE
Veľkonočné zvyky
Deň učiteľov
Hollého pamätník
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Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Kvietok pomoci
Deň otvorených dverí pre škôlkarov
Deň Zeme
Beseda so spisovateľkou
Mladý záchranár
Dopravné ihrisko Galanta
Stavanie Májky
Kurz ANJ II. stupeň
KOMPARO 4
Dopravné ihrisko
Deň mlieka I. stupeň
Kurz ANJ I. stupeň
Anglické divadlo pre MŠ Hlohovec, Koplotovce a Jalšové
Medzinárodný deň detí
Noc v škole
Modelová hodina Dejepisu
Škola v prírode
Tenisový turnaj v ZŠ s MŠ v Červeníku
Školské výlety II. stupeň
Juniáles
Nácvičný poplach s HZ v Hlohovci
Slávnostné otvorenie atletickej dráhy

Aktivity organizované školou pre verejnosť


Výstava jesenných plodov



Deň športu



Jabĺčkový deň ku Dňu jabĺk



Kreatívne dielne I. stupeň



Vianočné svetielko



22.ročník streleckej súťaže o „Pohár primátora“ mesta Hlohovec



Burza hračiek



Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov



Smeťozber



Divadelné predstavenie pre škôlkarov



Kvietok pomoci – charita pre UMPM Pastuchov



Stavanie „Májky“



Deň matiek I. stupeň



Slávnostné otvorenie atletickej dráhy



Juniáles



Jazykovo – športový kemp pre deti z Hlohovca a okolia
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6

PROJEKTY ŠKOLY
Škola bola zapojená do viacerých projektov.

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Zastrešujúca
inštitúcia

Dodané veci

Havarijný stav
strechy
Akadémia Mateja
Tótha
English One

MŠVVaŠ

Rekonštrukcia strechy

-

V škole úspešnejší

EU
MŠVVaŠ
MŠVVaŠ
Mesto HC
Rada rodičov

Učebný program, učebné
pomôcky
Učebný materiál pre ANJ
I.stupeň
Asistenti učiteľa a špeciálny
pedagóg
Rekonštrukcia učební ANJ,
TECH a INF
Atletická dráha
Fitness stroje

MŠVVaŠ

Zmena názvu školy

OZ pod
záštitou MV SR
Západoslovens
ké elektrárne
a.s
MAPA Slovakia
Trade, s.r.o.

Učebný materiál
Výukové kurzy

Názov projektu

Zodpovedná
osoba

Termín

Mgr. Miroslava
Múdra Vaňková
Mgr. Miroslava
Múdra Vaňková
Mgr. Miroslava
Múdra Vaňková
Mgr. Miroslava
Múdra Vaňková
Mgr. Miroslava
Múdra Vaňková
Mgr. Miroslava
Múdra Vaňková
Mgr. Miroslava
Múdra Vaňková
Mgr. Seewaldová
Ing. Gostíková

prebieha

Učebný materiál

Mgr. Andrea
Záhorská

prebieha

Knižnica vzdelávacích
materiálov, Knižnica
digitálnych máp
- nedodané

Mgr. Mária
Mačicová

schválený

Mgr. Dagmar
Seewaldová

Ukončený

Knižný set Raabe podľa
priloženého zoznamu
v majetku školy

Mgr. Viera Mihová

15.12.2015

NÚCEM

Testovanie

máj 2015
ukončené

Dataportál TIMSS

NÚCEM

Testovanie

Zvýšenie
kvalifikácie učiteľov
telesnej a športovej
výchovy

Národné
športové
centrum

Set učebných pomôcok:
frisbee, kužele, švihadlo na
skákanie, sada prekážok,
gumový odrážač, fit lopta,
plavecký líž, slackline,
slideboard, overball, dynaband, hudba, žinenka,
diagnostika zdatnosti

Mgr. Dagmar
Seewaldová
Mgr. Viera Mihová
Mgr. Dagmar
Seewaldová
Mgr. Viera Mihová
Mgr. Martina
Tomková

Modernizácia
učební
Atletická dráha
Outdoor fitness
ihrisko
Čestný názov školy
Arpáda Felcána
KOZMIX
Aiesec
Energia pre život

Mapa Slovakia
Úsmev pre strom
Komplexný
poradenský systém
prevencie
a ovplyvňovania
sociálnopatologických javov
v školskom
prostredí Raabe
Dataportál TIMSS

-

Essence
communication
s, s.r.o.
Výskumný
ústav detskej
psychológie
a patopsycholó
gie
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schválený
prebieha
schválený
prebieha
schválený
prebieha
schválený
skolaudované
skolaudované
neschválený
prebieha
prebieha

máj 2015
ukončené
31.5.2015

DATALAN –
moderné
vzdelávanie

MŠVVaŠ SR

Interaktívna tabuľa QOMO
QWB-4T200
Projektor Epson EB – 420
Notebook Lenovo ThinkEdge
545
WiFi Router
D-link DIR 826L
Tablety + obaly 20ks
Samsung Galaxy Note 10.1
Access point ASUS RTAC66U 1ks,
Licencia Samsung School
21ks
Softvérový nástroj pre
identifikáciu potenciálu
orientácie žiakov ZŠ na
odborné vzdelávanie
a prípravu na SOŠ,
Metodický materiál pre
odborné predmety fyziky,
techniky, biológie, chémie,
Digitálna a tlačová verzia
katalógov pracovných pozícií
Digitálny set

Mgr. Igor Ottinger

28.1.2015
23.6.2014

Podpora
polytechnickej
výchovy

MŠVVaŠ SR

Mgr. Natália
Pňačeková
Mgr. Natália
Pňačeková,
Mgr. Igor Ottinger,
Ing. Anna
Gostíková

8.4.2014
prevod
majetku
4.11.2015

Elektronizácia
vzdelávacieho
systému
regionálneho
školsktva
Moderné
vzdelávanie –
digitálne
vzdelávanie pre
všeobecnovzdelávacie
predmety
Ďalšie vzdelávanie
učiteľov ZŠ a SŠ
v predmete
informatika
Komplexný
poradenský systém
prevencie
a ovplyvňovania
sociálnopatologických javov
v školskom
prostredí
E – testovanie

MŠVVaŠ SR

Mgr. Miroslava
Múdra Vaňková

16.4.2014

Centrum
vedeckotechnických
informácií SR

Notebook – Lenovo
ThinkPadB590,
Reproduktory – Genius,
Interaktívna tabuľa –
SmartBoard 480i

Mgr. Igor Ottinger

zmluva
4.11.2013
prevod
majetku
19.10.2015

Štátny
pedagogický
ústav

Dataprojektor BENQ MP670
DLP

Mgr. Igor Ottinger

13.8.2009

VÚDPaP

Knižný set
podľa priloženého zoznamu
v majetku školy

Mgr. Viera Mihová

zmluva
12.11.2013
preberací
protokol
21.1.2015

NÚCEM

testovanie

20.6.2013
február 2016

MŠVVaŠ SR

Notebook 2ks HP ProBook
4330
Aplikačný softvér MS Office
2010 Standard SK, ESET
NOD32
Súbor pracovných listov

Mgr. Martina
Tomková
Mgr. Igor Ottinger
Mgr. Igor Ottinger

DATALAN –
Profesijný
a kariérový rast
pedagogických
zamestnancov
Orava

Mgr. Anna
Fančovičová,
Mgr. Jana Trnená,
Mgr. Dagmar
Seewaldová,

31.5.2001
pokračuje

Združenie
Orava pre
demokraciu vo
vzdelávaní
v Nitre
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16.2.2012

Regionálna škola

ZŠ A. Felcána
– vlastné zdroje
ZŠ A.Felcána

Regionálna trieda – učebný
materiál
Areál školy, telocvičňa

Zdravá škola

MŠVVaŠ
a
MZ SR

Mysli ekologicky

Tarkett
http://komercne
.tarkett.sk/cont
ent/podlahovekrytiny-ekologia

Certifikát o prijatí do Národnej
siete škôl podporujúcich
zdravie v SR
2
200 m prírodnej podlahovej
krytiny

Otvorená škola

Mgr. Denisa
Kunová
PaedDr.
Jankovičová
Všetci učitelia
Mgr. Dáša
Kurincová

1998 –
pretrváva
2011 –
pretrváva
1.9.1998 –
pretrváva

Mgr. Andrea
Záhorská,
Mgr. Edita
Miháliková

jún 2012
realizácia
január
2013

7 SWOT ANALÝZA
7.1





















7.2




Silné stránky školy
Kvalitné vzdelávanie, inovatívne výučby
Dobré vzťahy medzi zamestnancami na pracovisku, kvalitne fungujúca tímová práca
učiteľov
Stabilný kolektív, výborná klíma na pracovisku, rodinné prostredie
Premena školy zvnútra, držať krok s modernou dobou a spoločnosťou
Dobrá materiálno-technická vybavenosť školy
Vysoká odbornosť vyučovania aj za spolupráce partnerských spoločností
Dobrá počítačová odbornosť učiteľov, záujem o ďalšie vzdelávanie
Vynovený interiér a exteriér školy
Novo vybudovaná atletická dráha a outdoor fitness ihrisko
Primeraný počet žiakov v triedach
Starostlivosť o talentovaných žiakov i o deti vyžadujúce si špeciálne podmienky
vzdelávania
Pravidelné prijatie žiakov na osemročné gymnázium
Aktivity školy a realizácia projektov z EÚ
Široká ponuka záujmovej krúžkovej činnosti
Zriadená školská knižnica
Aktívny školský parlament
Mimorozpočtové finančné prostriedky získané z 2 % daní z príjmov a sponzorských
príspevkov
Veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom, podpora v projektoch, spolufinancovanie
Vysoká úroveň prezentácie školy na verejnosti
Nadštandardná spolupráca s rodičmi a priaznivcami školy

Slabé stránky školy
Malý kolektív – veľa pracovných povinností, veľká vyťaženosť pedagógov
Staré vybavenie kabinetov a niektorých učební
Nestabilná internetová sieť, wifi
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Nevhodné vybavenie počítačovej učebne
Nedostatok odborných učební
Veľké množstvo administratívnej práce
Zastaraná školská jedáleň
Nepoužiteľné sprchy v telocvični
Havarijný stav strechy a plášť budovy
Nepostačujúca kapacita v materskej škole

7.3

Ohrozenia





Demografický nárast populácie v okolitej časti
Rozdiely v ekonomickej situácii rodín
Častá migrácia rodín z blízkej ubytovne pre rodiny so sociálne znevýhodneného
prostredia
Nárast administratívy
Nepostačujúce normatívne finančné prostriedky na osobné náklady, ktoré sú
vyčlenené v štátnom rozpočte
Nedostatočné finančné prostriedky na investície





87

O.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PODZÁMSKA 35, HLOHOVEC

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Názov školy

Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec

Telefónne číslo školy

033/791 05 11

Elektronická adresa

zs@zspodhlo.edu.sk

Web stránka školy

https://zspodhlo.edupage.org/

Zriaďovateľ

Mesto Hlohovec

Riaditeľ školy

Mgr. Pavel Karas

Zástupca pre 1. stupeň

Mgr. Eva Viselková

Zástupca pre 2.stupeň

Mgr. Monika Motyčková

Vedúca ŠKD

Viera Mikušová

2

RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY

2.1

Poradné orgány riaditeľa školy

V rade školy je 11 členov, z toho 2 pedagogickí zamestnanci, 1 zástupca ostatných
zamestnancov, 4 zástupcovia rodičov, 4 zástupcovia zriaďovateľa.
Rada rodičov pracuje pod vedením predsedníčky Ing. Viery Úradníkovej, má 27
členov.
Žiacka školská rada – školský parlament má 21 členov. Cieľom parlamentu je
riešenie spoločných problémov, predkladanie a obhajovanie ich návrhov. Koordinátorom
školského parlamentu bola Mgr. Barbora Beláková.
Pedagogická rada – má 44 členov. PR zasadala šesťkrát ročne.

2.2

Metodické útvary

1. stupeň –

Metodické združenie 1. stupňa
Metodické združenie ŠKD
2. stupeň – Predmetová komisia pre cudzie jazyky
Predmetová komisia prírodovedná
Predmetová komisia spoločenskovedná
Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry
Zasadnutia komisií sa realizovali päťkrát v školskom roku v súlade s vypracovanými
plánmi činnosti, ktoré vychádzali z Plánu práce školy.

2.3

Údaje o počte žiakov školy

Tabuľka č. 45: Údaje o počte žiakov školy školskom roku 2017/2018
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Počet detí
Zapísaní
Žiaci
Počet
odchádzajúcich
žiaci
Názov ZŠ
Počet žiakov Počet žiakov
v prípravnom
tried
zo
do ZŠ
k 15.09.2017 k 31.08.2018
ročníku
ZŠ
2018/2019
61+7-(8.r.g)+662 (6ZŠ, Podzámska 35 27
529
531
0
bil.g
odkl.)

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 50
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Úplné znenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: ZŠ Podzámska 35
Žiaci zapísaní do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019
Tabuľka č. 46: Údaje o žiakoch zapísaných do 1. ročníka
Počet žiakov

Z celkového počtu zapísaných

Spolu na zápise

Prijatí
do 1.
ročníka

Počet
odloženou
školskou
dochádzkou

Počet
dievčat

Počet
chlapcov

Nezaškolení
v MŠ

68

52

6

32

30

0

Tabuľka č. 47: Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach
PRIJATÍ ŽIACI
Počet
Roč. žiakov
9. roč.
48
8. roč.
7
5. roč.
8
Nižšie
2
končiaci

Gym
.
22
7
-

Gym.
biling.
6
6
-

SPŠ SZŠ
9
-

HA

OA

3
-

6
0
-

0
-

SOŠ
4.roč.
2
-

OA
biling
0
-

SOŠ
3.roč.
0
-

Zostáva
v ZŠ
0
1
1
2

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Tabuľka č. 48: Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania
Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového
prospechu
K 30. 06. 2018 žiaci 1. – 9. ročníka
Z toho spolu
Prospeli
s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli
Neklasifikovaní
Správanie

1.stupeň
2.stupeň
3.stupeň

89

531
264

1.stupeň
1. - 4.
ročník
227
146

2. stupeň
5. - 9.
ročník
304
118

103
149
7
8

20
55
1
5

83
94
6
3

530
1
0

227
0
0

303
1
0

Spolu

4.stupeň
Pokarhanie r. š.
Pokarhanie tr. uč.
Napomenutie tr. uč.
Pochvaly r. š.
Pochvaly tr. uč.
Spolu
ospravedlnené
neospravedlnené

Výchovné opatrenia udelené
za celý školský rok 2017/2018

Počet vymeškaných hodín za celý
školský rok 2017/2018
Riešenie odbornej kurately ÚPSVaR SR

0
5
31
23
87
314
50732
50612
120
0

0
0
1
6
5
164
16921
16831
90
0

0
5
30
17
82
150
33811
33781
30
0

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Poznámky:
Neprospeli spolu 7 žiaci, z toho:
•
•

viac ako 2 nedostatočné – 1 žiak (1 žiak 4. ročníka)
1 alebo 2 nedostatočné – 6 žiaci – 7. a 8. ročníka (opravná skúška 24. 08. 2018
a 27. 08. 2018)

Tabuľka č. 49: Testovanie 5 - 2017 a Testovanie 9 - 2018
Testovanie 5 – 2017

Testovanie 9 - 2018

Priemerná úspešnosť v percentách
Predmet
Matematika
Slov. jazyk
ZŠ
72,4
62,2
SR
64,7
62,8
Rozdiel
+7,7
-0,6

Priemerná úspešnosť v percentách
Predmet
Matematika
Slov. jazyk
ZŠ
70,8
72,4
SR
55,9
63,0
Rozdiel
+14,9
+9,4

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018

2.4

Údaje o počte zamestnancov

Tabuľka č. 50: Údaje o počte zamestnancov
Zamestnanci
Pedagogickí ZŠ
Pedagogickí ŠKD
Odborní
zamestnanci
Nepedagogickí
Školská jedáleň
Spolu

Spolu
37
6

Kvalifikovaní
37
6

Nekvalifikovaní
0
0

1

1

0

11
6
61

0
0
44

0
0
0

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Z uvedeného počtu sú 2 asistenti učiteľa na plný úväzok.
Odbornosť vyučovania
Tabuľka č. 51: Odbornosť vyučovania predmetov
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1. stupeň
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Prírodoveda
Vlastiveda
Výtvarná výchova

100 %
95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Slovenský jazyk
Nemecký jazyk
Anglický jazyk
Matematika

100 %
90 %
100 %
100 %

Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia
Dejepis

100 %
100 %
78 %
56 %
100 %

Telesná výchova
Hudobná výchova
Pracovné vyučovanie
Etická výchova
Náboženská výchova
Infor. výchova

92 %
67%
100 %
100 %
100 %
0%

2. stupeň
Hudobná výchova
Výtvarná vých. a výchova umením
Svet práce
Technika
Telesná výchova
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Informatika

78 %
100 %
40 %
45 %
83 %
67 %
100 %
100 %
0%

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018

KVALIFIKÁCIA A PRACOVNÉ ZARADENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

3

Tabuľka č. 52: Pozície pedagogických zamestnancov k 31. 08. 2018
Pedagogický
zamestnanec
Začínajúci

1. stupeň

2. stupeň

ŠKD

Spolu

0

0

0

0

Samostatný

7

7

5

19

S 1. atestáciou

7

13

1

21

S 2. atestáciou

0
14

3
23

0
6

3
43

Spolu

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Tabuľka č. 53: Kontinuálne vzdelávanie
Forma štúdia
Funkčné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie:
● Funkčné inovačné
vzdelávanie

Počet vzdelávaných
pedag. zamest.
1

2. st. – 2 uč.
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Priebeh
vzdelávania
prebieha

Doklad o absolvovaní

ukončené

Osvedčenie

Adaptačné vzdelávanie:

2 učiteľky – 1. st.
1 asistent učiteľa

ukončené
ukončené

Rozhodnutia o ukončení
adapt. vzdelávania

1. st. - 5 uč.
2. st. - 6 uč.
1.st.- 6 uč.
2.st – 12 uč.

ukončené

Osvedčenie

ukončené

Osvedčenie

ukončené

Osvedčenie

Aktualizačné vzdelávanie:
● Práca s údajmi v prostredí
MS Excel
● Tvorba a využitie
myšlienkových máp
v edukačnom procese
s podporou IKT
● Rozvoj digitálnej
gramotnosti PZ a OZ

Prípravné atestačné:
(k 1. a 2. atestácii)

1.st. – 5uč
2.st.- 1 uč.

0

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Aktualizačné vzdelávanie (bez získania kreditov)
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov bolo realizované:








priebežne ASC agenda, výučbové programy, práca s IKT – interaktívnymi tabuľami,
tabletmi
školenia a pracovné semináre pre školského špeciálneho pedagóga, výchovného
poradcu a koordinátora prevencie pripravila CPPPaP v Hlohovci
atestačné skúšky – Mgr. Melovičová – 2.atestácia (máj 2018), Mgr. Beláková –
1. atestácia (november 2017)
vzdelávanie učiteľov psychológmi CPPPaP v Hlohovci „Poruchy aktivity a pozornosti“
– účasť 21 učiteľov
individuálna pomoc triednym učiteľom z CPPPaP pri riešení vzdelávania
integrovaných žiakov so ŠVVP
účasť na pracovných poradách a školeniach riaditeľov okresu Hlohovec
účasť na celoslovenských konferenciách (ZZŠS) – rokovania so zástupcami MŠVVaŠ
SR, NÚCEM, ŠPÚ, MPC, ZMOS a pod. – riaditeľ školy

4

PROJEKTY ŠKOLY






Projekt Infovek 2
Projekt environmentálnej výchovy
Projekt protidrogovej výchovy a primárnej prevencie
Projekt Zdravá škola

5

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Školské exkurzie, triedne aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity, výtvarné súťaže,
športovo-rekreačné aktivity, besedy, prednášky, školské prezentácie a školské projekty.
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SEPTEMBER

Dopravná výchova – teoretická a praktická časť (trojhodinový kurz) pre žiakov 1. –
5. ročníka bola realizovaná na dopravnom ihrisku v Galante (september – október)

Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia pre 2. stupeň a cvičenie v prírode
pre 1. stupeň

Hlohovec – bezpečné mesto

Michalský beh do kopca

Cezpoľný beh – okresné kolo
OKTÓBER

Divadelné predstavenie Bratislava

Hasičská súťaž

Planetárium – 5. ročník

Exkurzia – Prietrž – 6. ročník

Exkurzia Viedeň – Schönbrunn, Technické múzeum, Umelecké múzeum, Hofburg
(8. roč.)

„Moje mesto, môj región“ – vychádzka po Hlohovci, spoznávanie jeho histórie
(5. roč.)

„ Halloween párty“ – zábavný program s ľudovými zvykmi – ŠKD, triedy 1. – 2. stupňa

Európsky deň rodičov a školy – deň otvorených dverí pre rodičov a verejnosť
s možnosťou vzájomných konzultácií rodičov a učiteľov

Týždeň školských knižníc
NOVEMBER

Vybíjaná – žiaci 4. roč.

Návštevy: Planetária, Mestskej knižnice, Múzea a Robotníckeho domu

Týždeň boja proti drogám - téma „Si to, čo ješ“ - prezentácie, súťaže, videá,
pohybové aktivity

Výchovný koncert – Ja som dobrý remeselník 1. – 7. ročník

Komparo 8, 9

Exkurzia Modra, Pezinok (štúrovci)

Testovanie 5 – 2017

DOD na OA Hlohovec a SOŠ Nerudova Hlohovec – 8. a 9. roč.

Náboj Junior – súťaž na gymnáziu

Olympiáda zo SJL – okresné kolo

Technická olympiáda – okresné kolo

Vševedko
DECEMBER

Zdobenie vianočných medovníkov

Aranžovanie adventných vencov a vianočných svietnikov

Mikuláš – vysielanie + rozdávanie darčekov

Exkurzia – Ľudské telo – Bratislava, 9. roč.

Vianočná akadémia – vystúpenia pre žiakov, rodičov aj verejnosť

Pytagoriáda

Divadlo v anglickom jazyku – 3. – 9. roč.

Vianočný basketbalový turnaj

Multimediálna prednáška z fyziky – Stratený svet fyz. experimentov 6. – 9. roč.

Šaliansky Maťko
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Vianočné vysielanie v školskom rozhlase
JANUÁR

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Olympiáda v ANJ – okresné kolo

Volejbal – okresné kolo

Olympiáda v NJ – okresné kolo

Matematická olympiáda Z5, Z9

Exkurzia Sereď – Múzeum Holokaustu

DOD na SOŠ technickej HC a Gymnázium Hlohovec – 8. a 9. roč.
FEBRUÁR

Krajské kolo Technickej olympiády

Geografická olympiáda – okresné kolo

Biologická olympiáda – okresné kolo

Volejbal chlapci – okresné kolo

Chemická olympiáda – ŠK

Týždeň cudzích jazykov, téma farby

Dejepisná olympiáda

Lyžiarsky výcvikový kurz – Hronec

Exkurzia Planetárium

Spieva celý školský klub – ŠKD

Florbal dievčatá

Vesmír očami detí

Čas premien – Dospievanie – žiačky 7. roč.

Vybíjaná - dievčatá
MAREC

Vybíjaná – okresné kolo

Kľačianska latka

Rozprávkové vretienko – okresné kolo

Plavecký výcvik – 3. roč.

Biologická olympiáda – krajské kolo

Pytagoriáda P3, P4, P5 – okresné kolo

Pytagoriáda P6, P7, P8 – okresné kolo

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

Matematický Klokan

Hádzaná dievčatá – okresné kolo

Testovanie 9 – 2018

Poďme sa skamarátiť so školou – stretnutie a zoznámenie sa so školou – pre rodičov
budúcich prvákov

Biblická olympiáda – dekanátne kolo

Dejepisná olympiáda – krajské kolo

Futbal Cup chlapci – okresné kolo

Matematická olympiáda krajské kolo

Futsal starší žiaci – krajské kolo

Putujeme za ľudovou piesňou

Vysielanie ku Dňu učiteľov
APRÍL
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Hollého pamätník – okresné kolo
Futbal Cup žiačky – okresné kolo
Exkurzia v Obchodnej Akadémii Hlohovec – Finančná gramotnosť a ekonomika
domácnosti – 7. roč.
Divadelné prestavenie v Trnave – Malý princ, Trnava – 8. roč.
Veľkonočný basketbalový turnaj – Memoriál Elky Fulierovej, žiaci 7. roč.
Karneval
Matematická olympiáda – Z6, Z7, Z8 – okresné kolo
Futbal mladší žiaci
Medzinárodné testovanie 15- ročných žiakov PISA 2018
Fyzikálna olympiáda – krajské kolo
Basketbal HHM (Hlohovské hry mládeže)
Zápis do 1. ročníka
Deň Zeme, divadlo Princ Bajaja, prednáška Zero Waste, aktivity so žiakmi
Hollého pamätník – krajské kolo
Mladý záchranár CO – okresné kolo
Najbohatšie ekosystémy planéty Zem – prednáška
Environmentálny kvíz – 2. roč.
Divadelné predstavenie – Šľahačková princezná, Bratislava - 7. roč.
Florbal dievčatá – krajské kolo
Hádzaná dievčatá – krajské kolo
Vietnam – brána do Indočíny – interaktívna prednáška pre žiakov 6.roč.
Atletika dievčatá – OK
Dopravný kvíz – 1. stupeň
Návšteva družobnej školy v Hraniciach
Hasičská súťaž o pohár primátora (Zámocká záhrada)
Divadelné predstavenie – Ostrov pokladov – 6. roč.
Atletika HHM
Archimediáda
Obdobie renesancie – vzdelávací program: Bojník z Bojníc
Divadelné predstavenie: Princ Bajaja – Bratislava, 5. roč.
Vybíjaná dievčatá – krajské kolo
Exkurzia – Múzeum včelárstva – Kráľová pri Senci
Návšteva žiakov z družobnej školy z Hraníc
Deň športu – stanovištia s disciplínami, Tomi Kid Kovács – aktivity pre žiakov
Návšteva Piešťan s družobnou školou
Škola v prírode – Chvojnica, 4. roč.
Moja prvá olympiáda
Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád a súťaží – získanie titulu
najúspešnejšej a najatraktívnejšej školy v predmetových olympiádach, literárnych,
recitačných a speváckych súťažiach a druhé ocenenie v športových súťažiach
Prednáška s právničkou p. Šturmovou Saljovou na tému Protidrogová výchova,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
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6 PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
Škola má 27 bežných tried, 16 odborných učební i s materiálnym vybavením:
vybudovanú učebňu pre začlenených žiakov s počítačom a interaktívnou tabuľou, 3
jazykové učebne a jazykové laboratórium, 2 interaktívne učebne, odbornú učebňu chémie
a biológie, techniky a fyziky, výtvarnej výchovy, vlastivednú učebňu s interaktívnu tabuľou,
cvičnú kuchynku, 3 učebne výpočtovej techniky s pripojením na internet s dataprojektorom,
tabletom, skenerom, tlačiarňami, 3 telocvične (1 veľkú a 2 malé) so športovým vybavením,
školskú jedáleň, ktorá zabezpečovala stravovanie pre 350 stravníkov, herňu ŠKD. Učebne
sú svetlé, priestranné, s keramickými i drevenými tabuľami a aktuálnou triednou výzdobou.
Súčasťou školy je vybudovaná žiacka knižnica s novými regálmi, knihami, stolíkom
i lavicami, portrétmi spisovateľov. Škola získala z MPC Bratislava pre kontinuálne
vzdelávanie z projektu MPC 21 notebookov a zriadila novú počítačovú učebňu pre
pedagogických zamestnancov.
Budova školy je po rekonštrukčných prácach z prostriedkov eurofondov
a zriaďovateľa s výmenou okien, fasády, strešnej krytiny, so schodiskovou plošinou
(bezbariérový prístup) a pod.
V areáli školy sú vybudované tenisové dvorce, futbalové ihrisko s antukovou dráhou,
opravené doskočisko, multifunkčné asfaltové ihrisko, školské átrium s oddychovým kútikom
a preliezkami pre ŠKD, sad s ovocnými stromami, novovybudovaný školský park s učebňou
v prírode.
Škola má vybudovaný kamerový systém v 5 odborných učebniach a v 2 triedach.

7

SWOT ANALÝZA

7.1

Silné stránky školy






Profilácia so zameraním na výučbu cudzích jazykov (vysoká kvalifikovanosť na CJ)
Preventívne a multidisciplinárne aktivity školy
Profesionálna starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Plnenie environmentálneho programu prostredníctvom projektov a dramatizácie
rozprávok
Kvalifikovanosť, odbornosť a profesionálny prístup pedagógov
Možnosti odborného rastu pedagógov
Dobré skúsenosti s tvorbou projektov
Dobrá spolupráca so vzdelávacími a poradnými inštitúciami
Dobré materiálne vybavenie školy – moderné a estetické triedy, odborné učebne a IKT
učebne
Úspešná účasť žiakov v mnohých súťažiach a olympiádach, kvalitná práca
s talentovanými žiakmi








7.2

Slabé stránky školy




Malá atraktívnosť učiteľského povolania
Nedostačujúce možnosti finančného ohodnotenia zamestnancov školy
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Nízka odbornosť vyučovania informatiky
Vplyv negatívnych javov spoločnosti na žiakov
Poloha školy v sídlisku a prístupová cesta preťažená zaparkovanými autami
Potrebná rekonštrukcia športovísk v areáli školy
Nárast počtu detí s poruchami učenia a správania
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P.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VILKA ŠULEKA, ŠKOLSKÁ 165,
HLOHOVEC - M. Č. ŠULEKOVO

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Názov školy

ZŠ Vilka Šuleka, 920 03 Hlohovec-Šulekovo

Telefónne číslo školy

033/734 71 38

Elektronická adresa

zsvsuleka@gmail.com

Web stránka školy

www.zsvsuleka.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Hlohovec

Riaditeľ školy

Mgr. Alena Jurdová

Zástupca školy

Mgr. Anna Bačkádyová

Vedúca ŠKD

Kamila Štulrajterová

2

RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY

Rada školy má 11 členov, na škole ďalej pôsobí Rada rodičovského združenia, ktorá
má 22 členov, odborový zväz pracovníkov školstva má 17 členov (z toho 1 MD).

2.1

Údaje o počte žiakov školy

Tabuľka č. 54: Údaje o počte žiakov
Názov ZŠ

ZŠ Vilka Šuleka

Počet
tried

Počet detí
Žiaci
Počet žiakov Počet žiakov
odchádzajúcich v prípravnom
k 15.09.2017 k 31.08.2018
zo ZŠ
ročníku

11

111

110

13

0

Zapísaní
žiaci
do ZŠ
2018/2019
23

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 15
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Úplné znenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: ZŠ V. Šuleka
Žiaci zapísaní do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019:
Tabuľka č. 55: Údaje o žiakoch zapísaných do 1. ročníka
Počet žiakov

9

Z celkového počtu zapísaných

Spolu na
zápise

Prijatí
do 1.
ročníka

Počet
odloženou
školskou
dochádzkou

Počet
dievčat

Počet
chlapcov

Nezaškolení
v MŠ

23

22

0

11

11

5
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Prípravný ročník/počet žiakov : 0
Počet žiakov prijatých na stredné školy v školskom roku 2017/2018
Tabuľka č. 56: Úspešnosť prijatia žiakov do škôl

Počet
žiakov

Prehľad o počte žiakov 9.ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ

0

SOŠ – 5.
ročné
0

SOŠ – 4.
ročné
0

SOŠ – 3.
ročné
0

SOŠ – 2.
ročné
0

1

0

0

9

2

0

0

0

0

0

0

0

Gymnáziá

Konzervatóriá

5. ročník

0

9. ročník
Nižšie
končiaci
Nepokračuje
v štúdiu

1

Tabuľka č. 57: Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania
Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového
prospechu
k 31. 08. 2018 žiaci 1. – 9. ročníka
Z toho spolu

Správanie

Výchovné opatrenia udelené
za celý školský rok 2017/2018

Počet vymeškaných hodín
za celý školský rok 2017/2018

Prospeli
s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli
Neklasifikovaní
Študujúci v zahraničí
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Pokarhanie riaditeľom
školy
Pokarhanie triednym
učiteľom
Napomenutie triednym
učiteľom
Pochvala riaditeľom
školy
Pochvaly triednym
učiteľom
Spolu

Ospravedlnené
Neospravedlnené
Riešenie odbornej kurately ÚPSVaR SR

Spolu

1. stupeň
1. - 4.
ročník/šp.tr.

2. stupeň
5. - 9.
ročník/šp.tr.

96/15

47/7

49/8

30/0

15/0

15/0

14/0
49/15

5/0
24/7

9/0
25/8

1/0
0

1/0
0

0/0
0

2

2

0

90/15
4/0
0/0
0/0
4/6

45/7
0/0
0/0
0/0
4/3

45/8
4/0
0/0
0/0
0/3

5/0

2/0

3/0

5/0

0/0

5/0

13/0

3/0

10/0

15/0

10/0

5/0

14833/1468

6 444/862

8389/606

14730/1468
103/0
1

6 386/862
58/0
-

8344/606
45/0
1

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
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Tabuľka č. 58: Testovanie 5 - 2017 a Testovanie 9 - 2018
Testovanie 5 – 2017

Testovanie 9 - 2018

Priemerná úspešnosť v percentách
Slovenský
Predmet
Matematika
jazyk
ZŠ
49,7
51,8
SR
64,7
62,8
Rozdiel
-15,0
-11,0

Priemerná úspešnosť v percentách
Slovenský
Predmet
Matematika
jazyk
ZŠ
40,0
53,8
SR
55,9
63,0
Rozdiel
-15,9
- 9,2

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Špeciálne triedy
Škola poskytuje vzdelávanie pre žiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho
postihnutia v súlade s novým školským vzdelávacím programom ISCED 1

2.2

Údaje o počte zamestnancov

Tabuľka č. 59: Údaje o počte zamestnancov
Zamestnanci
Pedagogickí ZŠ
Pedagogickí ŠKD
Odborní
Nepedagogickí
Školská jedáleň
Spolu

Spolu
15
1
0
5
0
21

Kvalifikovaní
14
1
0
5
0
20

Nekvalifikovaní
1
0
0
0
0
1

Asistent učiteľa: 1 = 100 % úväzok
Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018

3

KVALIFIKÁCIA A PRACOVNÉ ZARADENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Tabuľka č. 60: Pozície pedagogických zamestnancov k 31. 08. 2018
Pozícia

1. stupeň

2. stupeň

ŠKD

Spolu

Začínajúci
Samostatní
S 1. atestáciou
S 2. atestáciou
Triedny učiteľ
Výchovný poradca
Vedúci MZ
Vedúci PK
Koordinátor
Vedúci PZ
Spolu

0
0
4
1
4
1
1
0
2
1
14

0
5
3
1
6
0
0
2
4
1
22

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
6
7
2
10
1
1
2
6
2
37

100

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/2018
Odbornosť vyučovania
Tabuľka č. 61: Percentuálne vyjadrenie odbornosti vyučovania
1. stupeň
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Prírodoveda
Vlastiveda

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Slovenský jazyk

100 %
100 %

Telesná výchova
Hudobná výchova
Pracovné vyučovanie
Etická výchova
Náboženská výchova
Informatika

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

2. stupeň
Nemecký jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia
Dejepis

4

Hudobná výchova
Výtvarná vých. a výchova
umením
Technika
Telesná výchova
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Informatika
výchova umením

100 %
80 %
0%
100 %
100 %
100 %
0%

0%
100 %
0%
100 %
100 %
0%
100 %
0%
0%

VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Tabuľka č. 62: Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Forma štúdia
Funkčné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie
Adaptačné vzdelávanie
Špecializačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
Prípravné atestačné

Počet vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov
1
4
2

Kvalifikačné

3

Priebeh
vzdelávania

Doklad
o vzdelaní

prebieha
-

-

ukončené
prebieha
1 ukončené
1 prebieha
1 prihlásené

osvedčenie
vysvedčenie

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných
školách za rok 2017/208

5

ZAPOJENIE ŠKOLY DO PROJEKTOV A AKTIVITY ŠKOLY
Škola je zapojená do nasledovných projektov:



Škola podporujúca zdravie
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Recyklohry
Rozprúdime regióny
Technika hrou od základných škôl
Educate Slovakia
EnglishOne
Inclusive Schools
Podpora rozvoja športu na školách
Výzva – nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

5.1

Národné projekty




Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva
Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov
Škola sa v dostatočnej miere prezentovala na verejnosti a jej aktivity boli rozsiahle.

Aktivity
SEPTEMBER

Corida – Európsky týždeň športu

Cezpoľný beh

Zber papiera

Kamil a psík zdravotník – bezpečnosť detí a ochrana ich zdravia

Fašizmus včera a dnes – vlastivedné múzeum + prednáška Slobodné Slovensko

Bezpečné mesto 2017 v Hlohovci

Čitateľská gramotnosť – Deviataci čítajú prvákom

Finančná gramotnosť – beseda : Korupcia a korupčné správanie
OKTÓBER

Jeseniáda - výstava žiackych prác z jesenných plodov

Finančná gramotnosť – beseda: Ja a peniaze

Deň jablka

Účelové cvičenie a Didaktické hry

Pietna spomienka pri pamätníku Vilka Šuleka a Karola Holubyho

Mladý hasič a záchranár

Futsal

Hovorme o jedle – výtvarná súťaž

Čitateľská gramotnosť –Hodiny tvorivého písania

Jeseniáda – výtvarná súťaž ŠKD – 3. miesto

Posedenie seniorov (október mesiac úcty k starším) – vystúpenie žiakov

Lindner Mobilier – exkurzia 8. a 9. ročník

Prváci v knižnici – čitateľská gramotnosť

Výstava bábik
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NOVEMBER

Voľby do VÚC – príprava volebných miestností

DOD v Hlohovci 8. a 9. ročník

Filmové predstavenie „Tajný život maznáčikov“

Katarínsky ples v spolupráci s RR

Ochranárik čísla tiesňového volania – 2. miesto (Krajinčáková)

Rodina bez cigariet – výtvarná súťaž

Stolný tenis

Čitateľská gramotnosť – Čitateľský maratón
DECEMBER

Mikuláš

Vianočné trhy – vystúpenie žiakov

Výchovný vianočný koncert manželov Hlbockých z Piešťan

ZF Slovakia – exkurzia 8. a 9. ročník

Finančná gramotnosť - Ja a peniaze

Tvorba vlastného leporela – čitateľská gramotnosť

The Heroes – divadelné predstavenie a bold Rabbit

Červené stužky
JANUÁR

DOD na stredných školách v Hlohovci

Finančná gramotnosť – beseda: Čo si želám ?

Spoločné vytváranie príbehu - čitateľská gramotnosť
FEBRUÁR

Karneval

Florbal - 3. miesto

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž

Dejepisná olympiáda

Profesijná orientácia žiakov 8. ročníka

Projekt EDUCATE vyučovanie v anglickom jazyku

Kariérne poradenstvo z ÚPSVaR

Výstava drôtu

Technika na SŠ

Žiaci a technika

Múzeum holokaustu Sereď, Galanta - exkurzia
MAREC

DOD ukážky činností žiakov

MDŽ – vystúpenie Klube dôchodcov

Hádzaná žiačok

Malý Futbal CUP

Grafický návrh obálky žiackej knižky – výtvarná súťaž

Pytagoriáda – Čestné uznanie (Miškev 5.r.)

Biozáhradka – projekt a výstavka v učebni BIO, CHE, FYZ

Putujeme za ľudovou piesňou – 3. miesto (Fridrichová 6.r.)

Corida

Svetový deň vody – projekt a výstavka v učebni BIO, CHE, FYZ

Finančná gramotnosť – beseda: Mzda a dane
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Poézia na internete – čit. Gramotnosť
APRÍL

Smeťozber

Školský pohár SFZ - 2. miesto

HHM basketbal

Mladý záchranár CO

Jarné tradície – výtvarná súťaž ŠKD – 1. miesto

Veľká Morava – výtvarná súťaž

Hollého pamätník – 3. miesto (Koller 3.r.)

DDI RM JET Trnava

Deň Zeme – projekt a výstavka v učebni BIO, CHE, FYZ

Jaslovské Bohunice – exkurzia

Deň narcisov

Odhalenie pohára Ligy majstrov v Bratislave

Zber papiera

Viazanie stužiek – knižnica Šulekovo

Návrh obálky a názvu vybranej knihy – čitateľská gramotnosť
MÁJ

Deň matiek – vystúpenie žiakov

O Pohár Primátora Mesta – organizovanie hasičskej súťaže pre okres Hlohovec –
2. miesto (5., 6., 10)

McDonald Cup – futbal

Profesijná orientácia - výsledky

HHM atletika – 3. miesto (Múdry 9.r.)

Leopoldovský kapor – 1. miesto

Vojaci očami detí – výtvarná súťaž

Moje ľudské práva – výtvarná súťaž – Ďakovný list

Slávik Slovenska

ŠKD v kine

Finančná gramotnosť – beseda: Úspory a pôžička

MSR mažoretiek - ubytovanie súťažiacich

Atómová elektráreň Mochovce – exkurzia

Beseda s Danielom Hevierom

Tvorba e-knihy – čitateľská gramotnosť
JÚN

Deň detí

HHM – futbal – 3. miesto

Moja prvá olympiáda

Lesná pedagogika – beseda

SNP a 2. svetová vojna – beseda – 9. ročník

Mysli si dielo – čitateľská gramotnosť

Čas premien

Finančná gramotnosť – beseda: Osobné, rodinné a spoločenské potreby

Výlet Bratislava, ZOO, Aurélium - zážitkové centrum vedy Výstava LEGO

Bezpečné mesto Hlohovec
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6

Výlet Vysoké Tatry – 9. ročník
Hlohovské hry detí 3. – 4. ročník
Účelové cvičenie a Didaktické hry
Olympijský deň v ZŠ Vilka Šuleka + Corida

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO–TECHNICKÉ PODMIENKY

Škola sídli v jednej budove, má jednu plynovú kotolňu, jednu telocvičňu, 11 tried; 8
kabinetov; odborné učebne: kuchynka, dielne, ŠKD/Relax miestnosť, IKT, BIO, CHE, FYZ;
zborovňu; riaditeľňu; kanceláriu zástupcu riaditeľa školy; kanceláriu pre ekonómku;
miestnosť pre výchovného poradcu, registratúrne pracovisko, viacúčelové asfaltové ihrisko
a bežeckú antukovú dráhu.

7

SWOT ANALÝZA

7.2

Silné stránky školy








Dobrá poloha školy v miestnej časti
Korektné vzťahy a kolegialita v pedagogickom zbore, ochota pomôcť
Záujem žiakov i učiteľov o modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu
Záujem učiteľov o ďalšie kontinuálne vzdelávanie
Aktívne vyplnenie voľného času deťom v záujmových útvaroch
Triedny učitelia riešia problémy so sociálno-patologickými javmi neodkladne
a v spolupráci s koordinátorom, s VP, ÚPSVaR, CPPPaP, MsÚ
Príjemné prostredie, upravený areál školy
Zlepšenie sebaobslužnej činnosti hygienických a spoločenských návykov detí
Poskytnutie priestorov školy a telocvične na prenájom
Sprístupnenie školy pre verejnosť na akciách organizovaných školou a v spolupráci
s RR
Podpora a príprava žiakov zo strany učiteľov na súťaže a olympiády
Vyučovanie 2 cudzích jazykov
Organizovanie dopravnej výchovy na DDI, Plaveckého výcviku, Lyžiarskeho kurzu,
Školy v prírode, exkurzií a výletov
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov na požadovanej úrovni
Vysoká kreativita, flexibilita, ochota pedagogických zamestnancov pracovať nad
rámec bežných povinností
Rešpektovanie individuálnych potrieb žiakov vyplývajúce zo stanovenej diagnózy
a uplatňovanie individuálneho prístupu
Netradičné formy vyučovania
Využívanie vizualizéra a tabletov (počítačová učebňa, 6 učební vybavených
interaktívnymi tabuľami)
Vybavenie 3 tried keramickými tabuľami
Rozvíjanie sebahodnotenia žiakov, podpora zdravého sebavedomia, korigovanie
menejcennosti
Práca asistenta učiteľa
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Predĺžená dĺžka pobytu v ŠKD
Dobrá spolupráca s RŠ a RR
Zriadené špeciálne triedy s rovnakým typom postihnutia
Športový areál (asfaltové ihrisko, bežecká dráha) a zrekonštruovaná telocvičňa
Podpora sponzorov
Účasť školy na mnohých projektoch
Publikovanie aktivít žiakov školy v regionálnych časopisoch a regionálnej televízii
Umožnenie praxe študentov z pedagogických fakúlt a z OA

7.2

Slabé stránky školy



Nedostatočný záujem niektorých rodičov žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia o výsledky svojich detí
Nedostatok finančných prostriedkov (normatívne financovanie na žiaka nepokrýva
dostatočne náklady na zamestnancov školy)
Vyučovanie prírodovedných predmetov bez laboratórií
Škola nemá školského špeciálneho pedagóga ani psychológa
Účasť rodičov na triednych združeniach nie je uspokojivá
Zlá finančná situácia niektorých rodín
Nedostatočné ohodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov
v dôsledku nedostatku financií
Migrácia žiakov do iných škôl v mieste pracoviska rodiča
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Q.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

Názov školy

Základná umelecká škola v Hlohovci

Adresa školy

Pribinova 5, 920 01 Hlohovec

Telefónne číslo školy

033/730 03 42

Elektronická adresa

zus.hlohovec@mail.t-com.sk
zus.hlohovec@gmail.com

Web stránka školy

www.zushlohovec.sk

Zriaďovateľ

Mesto Hlohovec

Riaditeľ školy

PaedDr. Oľga Pappová, PhD.

Zástupca školy

Alena Chudá – zástupca riaditeľa

2

ÚDAJE O RADE ŠKOLY A ĎALŠÍCH PORADNÝCH ORGÁNOCH
Rada školy pri ZUŠ v Hlohovci bola ustanovená 21. marca 2016 do 20. marca 2020,

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti
výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti
školy, orgánov miestnej štátnej správy a orgánov obcí z pohľadu školskej problematiky.
Počet členov je 11.

2.1

Predmetové komisie školy
V Základnej umeleckej škole pracovali predmetové komisie: PK hudobnej náuky

a PHV, PK akordeónového oddelenia a keyboardu, PK klavírneho oddelenia, PK
speváckeho oddelenia, PK dychového oddelenia a bicie nástroje, PK strunového oddelenia,
PK husľového oddelenia, PK tanečného odboru a literárno-dramatického odboru, PK
výtvarného odboru.

2.2

Ďalšie poradné orgány riaditeľa školy
Ďalšími poradnými orgánmi školy sú Pedagogická rada a Umelecká rada riaditeľa

školy. Riaditeľ školy v prípade potreby menuje inventarizačnú, vyraďovaciu, škodovú
a likvidačnú komisiu, ktoré sa riadia príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácie
a o správe majetku.

107

2.3

Údaje o počte žiakov školy

Tabuľka č. 63: Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch
Počet žiakov spolu (iba dotované štúdium –
bez štúdia pre dospelých)

670

z toho

Počet žiakov v prípravnom štúdiu

50

z toho

Počet žiakov v I. stupni základného štúdia

607

z toho

Počet žiakov v II. stupni základného štúdia

13

z toho

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých

13

z toho

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu

0

počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO
počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO
počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO
počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO
počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO :
počet žiakov v LDO

334
237
79
20
33
8
9
0
294
223
70
20
7
6
0
1
5
8
0
0
0

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ za rok
2017/2018
Úplné znenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: ZUŠ Hlohovec
Tabuľka č. 64: Údaje o počte zapísaných žiakov v školskom roku 2017/2018
Počet žiakov spolu (iba dotované štúdium –
bez štúdia pre dospelých)

671

z toho

Počet žiakov v prípravnom štúdiu

51

z toho

Počet žiakov v I. stupni základného štúdia

605

z toho

Počet žiakov v II. stupni základného štúdia

15

z toho

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých

16

z toho

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu

0
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počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO
počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO
počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO
počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO
počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO

342
236
71
22
31
8
12
0
304
220
59
22
7
8
0
1
7
9
0
0

Tabuľka č. 65: Údaje o počte absolventov
Počet žiakov spolu

102

Počet žiakov v základnom štúdiu v I.
stupni

96

Počet žiakov v základnom štúdiu v II.
stupni

6

z toho

počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO
počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO
počet žiakov v HO
počet žiakov v VO
počet žiakov v TO
počet žiakov v LDO

52
35
10
5
47
34
10
5
5
1
0
1

Tabuľka č. 66: Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Odbory
HO
VO
TO
LDO
Spolu

Prospeli
s vyznamenaním
290
230
70
20
610

Prospeli

Neprospeli

15
0
0
0
15

Neklasifikovaní

0
0
0
0
0

1
6
0
0
7

Počet
absolventov
52
35
10
5
102

Tabuľka č. 67: Počet zapísaných žiakov na prípravné štúdium a štúdium dospelých v šk. r.
2017/2018
Odbory
HO
VO
TO
LDO
Spolu

2.4

Počet detí
MŠ
0
8
12
0
20

Počet žiakov
ZŠ
31
0
0
0
31

Dospelí
7
9
0
0
16

Údaje o zamestnancoch školy

Tabuľka č. 68: Údaje o kvalifikovanosti zamestnancov školy

Zamestnanci
Interní pedagogickí
zamestnanci
Pedagogickí
zamestnanci na
čiastočný úväzok
Pedagogickí
pracovníci na
dohodu
Spolu

Kvalifikovaní

Nekvalifikovaní

23

0

4

1

3

0

30

1
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Doplňujúci
si
kvalifikáciu

23

2 (kvalif.)
1(nekval.)

5

0
(3)

Spolu

3
31

Tabuľka č. 69: Odbornosť vyučovania
Hudobná náuka
Hra na klavíri
Hra na keyboarde
Hra na husliach
Hra na zobcovej flaute
Hra na dychových nástrojoch

100 %
73 %
86 %
100 %
76 %
100 %

Hra na gitare
Hra na akordeóne
Spev a hlasová výchova
Odbor tanečný
Odbor výtvarný
Odbor literárno-dramatický

28 %
100 %
58 %
100 %
100 %
100 %

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
Tabuľka č. 70: Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov školy

Forma vzdelávania
Adaptačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
Inovačné vzdelávanie
Špecializačné vzdelávanie
Funkčné vzdelávanie
Kvalifikačné vzdelávanie

Počet vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov
0
4
5
1
1
7

Priebeh vzdelávania
v školskom roku (začalo,
pokračuje, ukončilo)
0
4/0/4
5/0/5
0/1/0
1/0/1
4/3/4

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
Pedagógovia v priebehu školského roka navštevovali rôzne školenia a semináre
organizované MPC alebo ZUŠ.

3

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Tabuľka č. 71: Koncerty a verejné vystúpenia
Triedne koncerty

12

Interné koncerty

7

Tematické koncerty

14

Koncerty pre ZŠ

2

Absolventské koncerty

3

Galaprogram literárnodramatického odboru

1

Záverečné vystúpenie
tanečného odboru
Deň otvorených dverí

1

Tvorivé dielne pre MŠ

1

Zabezpečenie kultúrneho
programu pre iné organizácie
Workshopy a výstavy
výtvarných prác

20

1
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6

SEPTEMBER

Vystúpenie Malých a Mladých huslistov na Fussmanovom dvore

Tvorivé dielne na Fussmanovom dvore

Vystúpenie speváckeho zboru Hlohovčatá na Michalskom jarmoku

Workshop pre žiakov „Na našu nótu“

Vystúpenie tanečného súboru Unitas na športovom dni

Interný koncert
OKTÓBER

Vzdelávací zájazd pre žiakov výtvarného odboru Peredvižnici a iné

Vystúpenie žiačok tanečného odboru na súťaži MYdance Myjava

Program k Mesiacu úcty k starším v Empírovom divadle

Vystúpenie Hlohovčiat k Mesiacu úcty k starším v Horných Otrokovciach

Účasť na seminári svetovej huslistky A. Soumm a na koncerte Midori Goto

Interný koncert
NOVEMBER

Sústredenie žiakov tanečného odboru

Výstava žiakov výtvarného odboru „Natesno“ (alebo enkaustika trochu inak)

Vystúpenie žiakov pre kresťanských dôchodcov vo Františkánskom kostole

Vystúpenie žiakov na benefičnom koncerte pre postihnuté deti

Koncert pre rodičov Music No Limit

Interný koncert
DECEMBER

Koncert Z rozprávky do rozprávky

Vystúpenie Hlohovčiat na zborovom festivale Z. Kodálya v Galante

Prezentácia školy v RTVS

Mikulášsky výchovný koncert Music no limit a priatelia pre bilingválne gymnázium
v Trnave

Vystúpenie Hlohovčiat na Námestí sv. Michala (Mikuláš)

Vianoce u františkánov – vystúpenie Hlohovčiat

Vianočný program pre Dom seniorov Humanus

Zabezpečenie kultúrneho programu na Vianočnej kvapke krvi

Vianočný koncert v Leopoldove

Triedne vianočné koncerty (9)

Zabezpečenie kultúrneho programu pre Úniu nevidiacich a slabozrakých

Vianočný koncert v Empírovom divadle

Zabezpečenie kultúrneho programu na Vianočných trhoch

Vystúpenie žiakov na Vianočných trhoch v Dvorníkoch

Vianočný koncert v Trakoviciach
JANUÁR

Koncert pre žiakov prípravného štúdia

Interný koncert
FEBRUÁR

Účasť žiakov gitary na súťaži Nitrianska lutna

Interný koncert

Účasť v národnom kole tanečnej súťaže DANCESTAR
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MAREC

Oceňovanie výtvarných prác žiakov v krajine remesiel

Vystúpenie žiakov na súťaži Zlatý kľúčik

Vystúpenie žiakov pre Jednotu dôchodcov

Výchovný koncert pre základné školy

Interný koncert

Hudobno-dramatická rozprávka Popoluška v Empírovom divadle

Zabezpečenie kultúrneho programu pre Jednotu dôchodcov

Interný koncert

Zabezpečenie kultúrneho programu na slávnostnom oceňovaní učiteľov
APRÍL

Účasť v regionálnej súťaži v hre na keyboard a akordeón

Vernisáž výstavy Magna naturae

Okresné kolo súťaže Hollého pamätník

Účasť na Detskom festivale hudobného folklóru v Križovanoch

Výchovný koncert pre základné školy

Celoštátna súťaž v hre na keyboarde v Považskej Bystrici

Školská súťaž v komornej hre

Jarné triedne koncerty

Súťaž Zlatý drak

Celoslovenský výtvarný seminár Výtvarné alternatívy 2018

Jarný koncert v Empírovom divadle

Tanečná súťaž vo výrazových tancoch Showtime (semifinále)

Krajské kolo súťaže detských recitačných kolektívov Hollého pamätník

Súťaž - Mesto budúcnosti - Móda budúcnosti
MÁJ

Slávnostné uvedenie knihy J. Š. Kuzmovej a R. Hrabovskej

Koncert ku Dňu matiek pre Úniu slabozrakých a nevidiacich

Koncert ku Dňu matiek pre združenie kresťanských dôchodcov

Koncert ku Dňu matiek v Červeníku

Detský festival hudobného folklóru v Skalici

Celoslovenská súťaž v speve populárnej piesne Bojnická perla

Piešťanské klávesy

GRAND finále Showtime - tanečná súťaž

Deň kvetov - tvorivé dielne a vystúpenie žiakov

Dar matkinho srdca

Výstava prác žiakov z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej s názvom "AJ TAKÉTO
MOHLI BYŤ"

Zabezpečenie kultúrneho programu pri udeľovaní ocenení Krajského hasičského
riaditeľstva v Trnave

Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska

Záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru

Popové hlasy 2018

Jarný koncert žiakov elokovaného pracoviska v Trakoviciach

Absolventské koncerty žiakov 1.a 2. časti I. stupňa a II. stupňa

Prehliadka detskej tvorivosti Zlatý kľúčik
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JÚN







Koncert žiakov elokovaného pracoviska Leopoldov
Absolventský koncert žiakov 1. časti







Účasť v súťaži Muzikálová hviezda
Výstava prác žiakov Mgr. K. Pappovej a Mgr. M. Chudej
Príprava programu k 40.výročiu ZŠ – Koperníkova
Výstava absolventov 1. časti I. stupňa p. uč. Martiny Chudej
Výlet pre absolventov Bratislava – Predaná nevesta
Ročníkové, záverečné a postupové skúšky v hlavnej budove a na elokovaných
pracoviskách
Deň otvorených dverí
Galaprogram LDO
Slávnostná rozlúčka s absolventmi
Záverečný koncert speváckeho oddelenia
Prijímacie skúšky do VO, TO, HO, LDO

4

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY

Priestorové podmienky v Hlohovci aj po vybudovaní prístavby v záhrade školy
nezodpovedajú zvýšenému počtu žiakov, ale aj pedagógov. Situácia sa rieši maximálnou
vyťaženosťou tried. V jednej triede sa striedajú viacerí vyučujúci. Pretrvával problém
nedostatočnej izolácie v novej budove školy, vlhnú steny v učebni LDO a TO. S rozvojom TO
vznikol problém s výučbou starších žiakov TO (a to nielen kvôli problému s nedostatočnou
výškou učebne) ale aj pre nedostatočné priestorové podmienky najmä pri výučbe predmetu
Súborová práca.
Na elokovaných pracoviskách riaditelia základných škôl vytvárajú vhodné podmienky
pre vyučovanie. Podarilo sa zabezpečiť na elokovaných pracoviskách aj vyučovanie
hudobnej náuky v súlade s učebnými plánmi ŠkVP.
Materiálne vybavenie školy nezodpovedá základnému materiálno-technickému
zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré bolo stanovené v ŠVP (2015).
Naďalej pretrváva problém zastarávania hudobných nástrojov (keyboardy, krídla, klavír,
akordeóny). Postupne je snaha dopĺňať materiálno-technické vybavenie školy podľa
finančných možností školy. Ako už bolo uvedené v 1. kapitole - ZUŠ má 5 elokovaných
pracovísk.

5

SWOT ANALÝZA

5.1

Silné stránky školy







Právna subjektivita
Kvalifikovaný pedagogický zbor
Dlhoročná tradícia školy postavená na dobrých výsledkoch školy
Podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta
Pozitívny vplyv školy na cieľavedomé využívanie voľného času detí najmä v súvislosti
s prevenciou spoločensky nežiaducich javov
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Bohatosť akcií na ktorých škola participuje – verejné, interné, tematické, výchovné
koncerty, organizácia školskej súťaže v komornej hre a regionálnej súťaže Popové
hlasy 2018
Podporovanie nadaných detí
Účasť na celoštátnych a medzinárodných súťažiach a festivaloch
Umiestňovanie žiakov na súťažiach
Práca v orchestroch Music no limit a DĽH Malí a Mladí huslisti
Dobrá spolupráca s MŠ a ZŠ – výchovné koncerty, tvorivé dielničky
Dobré vzťahy a spolupráca so zriaďovateľom
Dobrá spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov
Webové sídlo školy, facebook
Dobrá poloha (stred mesta), čo umožňuje primeranú dostupnosť detí z okolitých ZŠ
Záujem o školu zo strany verejnosti
Zviditeľňovanie školy na verejnosti
Entuziazmus a záujem pracovníkov
Ochota zamestnancov zúčastňovať sa akcií aj mimo pracovného času
Dobrá spolupráca pedagogických a prevádzkových pracovníkov

5.2

Slabé stránky školy










Nízka odbornosť vo vyučovaní niektorých predmetov (gitara, spev)
Nedôsledné platby školného u niektorých rodičov
Nedostatočné materiálno–technické vybavenie školy
Staré hudobné nástroje
Nedostatočné zariadenie školy modernou didaktickou technikou
Slabšia znalosť ovládania počítačových techník u niektorých zamestnancov školy
Vnútorná klíma školy
Finančná situácia školy

5.3

Príležitosti










Vypracovávanie a realizácia projektov, zapojenie sa do projektov
Progresívne metodické postupy
Možnosť výmeny pedagogických skúseností
Sponzoring
Spolupráca s rodičmi, záujem širokej verejnosti
Spolupráca so ZUŠ na Slovensku i v zahraničí
Zapájanie sa do vzdelávacích projektov
Práca v školských orchestroch, súboroch a komorných zoskupeniach

5.4

Ohrozenia






Nedostatok finančných prostriedkov
Normatívny spôsob financovania
Nedotovanie viacerých individuálnych/kolektívnych štúdií zo strany štátu
Nepriaznivý demografický vývoj
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Vysoká cena hudobných nástrojov a menší záujem žiakov o niektoré nástroje
Zvyšovanie cien energií
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R.

CVČ DÚHA

1

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov organizácie

Elektronická adresa

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
033/734 20 82
0911 288 350
duhahc@stonline.sk

Web stránka

www.cvcduha.sk

Zriaďovateľ

Mesto Hlohovec

Riaditeľ

Mgr. Lucia Kováčová

Telefónne číslo

2

RADA ŠKOLY A INÉ PORADNÉ ORGÁNY
Rada školského zariadenia má 7 členov.

3

ÚDAJE O POČTE ČLENOV V ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROCH





Počet záujmových útvarov :
Počet klubov CVČ :
Počet členov spolu :

4

ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH

35
7
475

Tabuľka č. 72: Údaje o zamestnancoch

Zamestnanci
Interní pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci na dohodu
Spolu

Kvalifikovaní

Nekvalifikovaní

Spolu

6
1
2
9

0
0
0
0

6
1
2
9

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v CVČ za rok
2017/2018
Úplné znenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti: CVČ Hlohovec
Tabuľka č. 73: Kvalifikácia pedagogických zamestnancov
Počet vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov

Stupeň vzdelania
ÚSO samostatný
VŠ II. stupňa samostatný

2
4
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Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
Všetci zamestnanci CVČ Dúha sa počas školského roka zúčastňovali rôznych
školení.
Tabuľka č. 74: Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov v šk. r. 2017/2018

Forma štúdia
Funkčné inovačné vzd.
Inovačné vzdelávanie
Adaptačné vzdelávanie
Kontinuálne vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
Prípravné atestačné
Iné

5

Počet
vzdelávaných
pedagogických
zamestnancov
1
6

6

Začiatok
vzdelávania

Ukončenie
vzdelávania

Doklad
o vzdelaní

6/2016
10/2016

6/2017
12/2016

osvedčenie
osvedčenie

4/2017

5/2017

osvedčenie

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Hlavnou úlohou Centra voľného času Dúha v Hlohovci je vytvárať podmienky
na výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež
v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane školských prázdnin. Tieto činnosti sa realizujú
prostredníctvom rôznych činností v záujmových útvaroch. Počas školského roka 2017/2018
CVČ zorganizovalo 136 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 9045 účastníkov. Boli to rôzne
olympiády, súťaže, výstavy, prednášky, športové súťaže - florbal, futsal, stolný tenis,
basketbal, volejbal, atletika... CVČ Dúha ponúka svoju činnosť i dospelým.
V mesiaci júl a august sa uskutočnilo 7 prímestských táborov a 1 pobytový.

6

ZAPOJENIE DO PROJEKTOV





Podpora mládežníckych aktivít
Podpora športových aktivít
Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít

7

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO–TECHNICKÉ PODMIENKY

CVČ Dúha sídli v prenajatých priestoroch v objekte Základnej školy, Koperníkova 24.
K dispozícii (v prenájme) mala 4 miestnosti, 1 chodbu a telocvičňu pre športové účely.
Materiálne vybavenie CVČ je v súčasnosti na dobrej úrovni. Každoročne sa darí
modernizovať posilňovňu novými prístrojmi.
Jedným z limitujúcich faktorov činnosti je nedostatok priestorov.

8

SWOT ANALÝZA

8.1

Silné stránky zariadenia
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Právna subjektivita
Kvalifikovaní, odborne zdatní a skúsení pedagógovia
Flexibilita pedagógov, ochota ďalej sa vzdelávať
Vysoká odbornosť externých vedúcich záujmových útvarov
Tradícia CVČ
Profesionálna spolupráca s Okresný úradom
Výborná spolupráca s MŠ, ZŠ, SŠ okresu Hlohovec
Dobré materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie CVČ
Záujem detí a mládeže o ponuku záujmových útvarov
Moderne vybavená posilňovňa

8.2

Slabé stránky zariadenia





Nepokrytá oblasť prírodovedy a turistiky
Väčšina pedagógov nedostatočne ovláda cudzie jazyky
Nedostatočné zapájanie sa do tvorby medzinárodných
grantových schémach
Nie je realizovaná medzinárodná spolupráca CVČ
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projektov

v rôznych

Príloha 1
Porovnanie výsledkov testovania T9 v slovenskom jazyku a v matematike
Slovenský jazyk
Rok

ZŠ M. R.
ZŠ
Štefánika Koperníkova

Matematika

ZŠ A.
ZŠ
ZŠ
Slovenský ZŠ M. R.
ZŠ
ZŠ A.
ZŠ
ZŠ
Slovenský
Felcána Podzámska Šulekovo priemer Štefánika Koperníkova Felcána Podzámska Šulekovo priemer

2012

50,13

46,93

61,54

60,8

54,75

54,50

46,1

52,44

62,31

66,30

59,38

57,50

2013

63,12

62,17

65,85

67,08

64,42

67,51

46,41

57,28

62,31

65,10

47,37

60,07

2014

59,72

59,51

56,89

67,08

51,23

62,00

47,16

65,95

55,00

62,34

34,62

54,67

2015

65,95

61,89

60,03

65,07

35,42

62,6

50,86

60,29

52,88

62,79

23,75

52,70

2016

56,90

58,30

62,70

64,10

45,30

62,60

43,80

54,70

51,70

63,40

15,60

52,80

2017

68,10

63,50

62,20

61,00

47,30

61,20

47,40

66,20

52,90

63,70

37,10

56,40

2018

68,00

58,20

70,20

72,40

53,80

63,00

53,40

46,30

67,20

70,80

40,00

55,90

Porovnanie výsledky testovania žiakov 5. ročníka T5
Slovenský jazyk
Rok

Matematika

ZŠ M. R.
ZŠ
ZŠ A.
ZŠ
ZŠ
Slovenský ZŠ M. R.
ZŠ
Štefánika Koperníkova Felcána Podzámska Šulekovo priemer Štefánika Koperníkova

ZŠ A.
ZŠ
ZŠ
Slovenský
Felcána Podzámska Šulekovo priemer

2015

65,78

75,83

77,78

74,40

40,00

66,62

64,12

73,75

70,83

72,52

37,08

61,99

2016

58,70

68,90

70,77

72,80

65,70

63,10

60,30

66,40

74,75

73,50

70,07

62,30

2017

60,20

62,90

62,70

62,20

51,80

62,80

66,50

67,30

67,40

72,40

49,70

64,70
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Príloha 2
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Príloha 3

Prehľad počtu žiakov v školách, ŠKD, počet vymeškaných hodín v školskom roku 2017/2018
Počet vymeškaných hodín
Škola

Počet žiakov

ZŠ M. R.
Štefánika
ZŠ Koperníkova

Z toho počet
žiakov v ŠKD

spolu za šk. rok
2017/2018

ospravedlnené
priemer na žiaka

z toho
neospravedlnené

neospravedlnené
priemer na žiaka

356

111

33.586

94,02

115

0,32

320

101

28459

87,36

503

1,57

ZŠ A. Felcána

262

95

24743

93,19

326

1,24

ZŠ Podzámska

531
96+
15 *ŠT

153

50732
14833
+ 1468 *ŠT

95,31
153,44+
97,87 *ŠT

120

0,23
1,07
+ 0 *ŠT

ZŠ Šulekovo

12

Poznámka: ŠT = špeciálna trieda

122

103 + 0 *ŠT

