
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2018/2019 

organizačná zložka: základná škola 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava  

Adresa školy Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava 

Telefón +421333236880 

E-mail info@zskm.trnava.sk 

WWW stránka zskmahratt.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Trnava 

Vedúci zamestnanci školy 

  meno a priezvisko e-mail 

riaditeľka Mgr. Lea Vretenárová  lea.vretenarova@zskm.trnava.sk 

ZRŠ  PaedDr. Karin Hambálková  msmahra@ms.trnava.sk 

ZRŠ Mgr. Ľubica Zemková  lubica.zemkova@zskm.trnava.sk 

ZRŠ Mgr. Andrea Horváthová  andrea.horvathova@zskm.trnava.sk 

ZRŠ PaedDr. Jozef Gábor jozef.gabor@zskm.trnava.sk 

Rada školy 

Predseda: Mgr. P. H. P. 

Členovia: Mgr. A. B. 

M. P. 

M. H. 

J. H. 

Ľ. I. 

M. S. 

Mgr. Ing. M.G. 

Ing. E. G. 

Mgr. M. U.  

Mgr. S. H. 

Poradné orgány školy 

MZ 1. a 2. ročníka 

MZ 3. a 4. ročníka 

MZ ŠKD 

PK biológia, geografia, chémia  

PK cudzích jazykov 

PK dejepis, občianska náuka 

PK matematika, fyzika, informatika 

PK slovenského jazyka a literatúry 

PK telesnej a športovej výchovy a športovej prípravy  

PK výchovných predmetov 



§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy:  592 

Počet tried:     25 

Počet žiakov so ŠVVP:   36 

 

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

počet tried 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 

počet žiakov 77 70 48 67 59 81 55 65 70 592 

z toho ŠVVP 1 3 3 4 8 7 1 4 5 36 

 

Školské zariadenia:  
 

- školský klub detí pri ZŠ s MŠ: 203 detí prijatých na dennú dochádzku  

   počet oddelení ŠKD      7 

- školská jedáleň pri ZŠ   445 stravníkov   

§ 2. ods. 1 c 

Údaje o počtoch zapísaných žiakov 1. ročníka a počtoch žiakov prijatých do stredných škôl 

Počet zapísaných žiakov k 15.05.2018:   83 

Prijatí žiaci:      71  Počet otvorených tried 1. ročníka: 3 

Deti s odloženou školskou dochádzkou:   12 

Žiaci s dodatočným odkladom povinnej školskej dochádzky:   1  

 

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30.6.2019 

 

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

Počet žiakov 0 3 0 0 0 70 73 

Výsledky externých testovaní 

Názov 

úspešnosť v %  úspešnosť v % 

škola 
SR - národný 

priemer 
Názov škola 

SR - národný 

priemer 

Testovanie 5     SJL 60,93 59,30 Testovanie 9     SJL 65,7 62,3 

Testovanie 5   MAT 61,05 58,4 Testovanie 9   MAT 70,2 63,1 

Rozmiestnenie žiakov  

  Gymnáziá Osemročné gymnázium SŠ SOŠ (4) SOŠ (3) Bilingválne Spolu 

prijatí 5 3 46 16 2 1 73 

 

 



Úspešnosť prijímania žiakov na ďalšie štúdium 
 

- žiaci 5. ročníka 
 

typ školy 
podané 

prihlášky 

prijatí 

žiaci 

úspešnosť 

prijímania na 

ďalšie štúdium 

rozmiestnenie žiakov 

názov školy 
počet 

žiakov 

Osemročné gymnázium 3 2 66,67 %     

     Gymnázium J. Hollého 1 

     Športové gymnázium J. Herdu 0 

     Gymnázium Sereď 1 

     Gymnázium A. Merici 0 

Konzervatóriá 1 1 100 % 
Súkromné tanečné 

konzervatórium D. Nebylu 
1 

spolu 4 3 75 %  3 

 

- žiaci 8. ročníka 
 

V školskom roku 2018/2019 neprejavil o štúdium na bilingválnom študijnom odbore, ktorého trvanie je 5 rokov 

a vyžaduje si špeciálne overenie schopností a talentu žiaden žiak. 

 

- žiaci 9. ročníka 
 

typ školy záujem  
prijatí 

žiaci 

úspešnosť 

prijímania na 

ďalšie štúdium 

rozmiestnenie žiakov 

názov školy 
počet 

žiakov 

Gymnázium 5 5 100 %     

     Gymnázium J. Hollého 3 

     Gymnázium J. Herdu 0 

     Gymnázium Pezinok 1 

     Arcibiskupské gymnázium 1 

Stredné priemyselné školy 30 30 100 %    

     SPŠ stavebná 8 

     SPŠ dopravná 8 

     SPŠ 14 

Akadémie 4 3 75 %    

     Obchodná akadémia 2 

     
Pedagogická a sociálna 

akadémia Modra 
0 

     Hotelová akadémia Bratislava 1 

Stredné školy 10 10 100 %    

    Stredná zdravotná škola 1 

    
Stredná športová škola, 

Trnava 
8 

     
Súkromná stredná športová 

škola, Trenčianske Teplice 
1 

Umelecké školy 2 2 100 %    

     
Škola úžitkového 

výtvarníctva, Bratislava 
1 

    Konzervatórium 1 

Stredné odborné školy 19 20 100 %    

     SOŠ obchodu a služieb 4 

     SOŠ elektrotechnická 10 



     
SOŠ elektrotechnická 

Piešťany 
1 

     SOŠ automobilová 2 

     Súkromná SOŠ Gos-Sk 1 

     
SOŠ automob. a podnikania, 

Senec 
1 

     SOŠ ped. bl. Laury, Trnava 1 

     SOŠ polytechnická DSA Nitra 0 

spolu 70 70 98,6 %  70 

 

§ 2. ods. 1 d  kategória pre stredné školy 

§ 2. ods. 1 e 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa stupňov vzdelania  

- primárne vzdelanie 

Trieda ANJ HUV INF MAT PVC PDA PVO SJL Spr TSV VLA VYV 

I.A 1,22 1  1,7   1,35 1,87 1 1  1 

I.B 1,12 1  1,16   1,56 1,52 1 1  1 

I.C 1,29 1  1,67   1,58 2,08 1 1  1 

II.A 1,54 1,04  1,54   1,58 1,88 1 1  1 

II.B 1,32 1,14  1,32   1,32 1,64 1 1  1 

II.C 1,24 1  1,43   1,24 1,62 1 1  1 

III.A 1,57 1 1,39 2,43 1,04 1,87  2,22 1 1,17 2 1 

III.B 1,38 1 1,46 2,13 1 1,71  1,88 1 1 1,71 1,04 

IV.A 1,64 1 1,41 2,05 1,09 1,55  2,27 1 1 1,68 1 

IV.B 1,55 1 1,32 2 1 1,55  2,09 1 1 1,91 1 

IV.C 1,76 1 1,81 2,62 1 1,81  2,52 1 1,05 2,29 1,23 

- nižšie stredné vzdelanie 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE INF MAT NEJ OBN SJL Spr SRL THD TSV VUM VYV 

V.A 2,05 2,1 1,75  1,8 1  1,4 2,05   2,36 1,14  1 1  1 

V.B 1,7 2,1 1,9  2,35 1  1,4 2,1   2,55 1  1 1  1,15 

V.C 2,13 2,31 1,81  2,13 1  1,69 2,44   2,56 1 1 1 1  1,06 

VI.A 1,93 2,5 1,82 1,86 2,61 1,04  1,39 2,18  1,93 2,61 1  1 1  1,14 

VI.B 2,41 2,85 2,37 2,33 2,85 1  1,59 2,89  1,96 2,52 1  1 1  1,19 

VI.C 2 2,44 2,04 1,72 2,24 1  1,32 2,92  1,76 2,04 1 1 1 1  1,2 

VII.A 2,41 2,59 2,04 2,56 3,04 1,22 2,59 1,67 2,63 1,56 2,15 2,67 1  1 1  1,19 

VII.B 2,11 2,67 2,07 2,22 2,63 1,07 2,56 1,81 2,44 1,82 2,7 2,78 1  1 1  1,48 

VIII.A 1,77 1,91 1,68 1,77 2,68 1,05 2,32 1,14 2,23 1,75 1,86 2,23 1  1 1  1 

VIII.B 1,95 2,76 1,95 2,52 2,67 1 2,86 1,52 2,57 1,82 2,67 2,62 1  1 1  1,05 

VIII.C 2,55 2,77 2,36 2,55 2,82 1 2,95 1,64 3,09  2,5 3,14 1,05 1 1 1  1,41 

IX.A 1,54 2,13 2,13 1,42 2,21  2,08 1,17 2,21 1,57 1,75 2,21 1,04   1 1  

IX.B 2,32 2,55 2,68 1,82 2,82  2,86 1,32 2,73 2,41 2,41 2,95 1   1 1,27  

IX.C 2,13 2,54 1,75 2,21 2,63  2,33 1,54 2,71 1,63  2,38 1 1  1 1,17  



Celkový prospech žiakov 

Trieda Počet 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli 

veľmi dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 24 0 0 23 0 1 

I.B 26 0 0 25 0 1 

I.C 26 0 0 23 1 2 

II.A 24 16 7 1 0 0 

II.B 23 18 3 1 0 1 

II.C 22 18 3 0 0 1 

III.A 23 11 7 5 0 0 

III.B 25 17 3 3 1 1 

IV.A 22 12 7 2 1 0 

IV.B 23 15 4 3 0 1 

IV.C 21 6 10 5 0 0 

V.A 22 11 5 3 1 2 

V.B 20 9 7 4 0 0 

V.C 16 4 10 2 0 0 

VI.A 28 9 11 8 0 0 

VI.B 27 7 5 15 0 0 

VI.C 25 9 8 8 0 0 

VII.A 27 4 9 14 0 0 

VII.B 28 6 6 15 0 1 

VIII.A 22 7 11 4 0 0 

VIII.B 21 3 7 11 0 0 

VIII.C 22 2 8 12 0 0 

IX.A 24 10 7 7 0 0 

IX.B 22 2 5 15 0 0 

IX.C 24 7 6 11 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

I.A 24 1486 64,61 1486 64,61 0 0,00 

I.B 26 1380 55,20 1380 55,20 0 0,00 

I.C 23 1926 78,26 1926 78,26 0 0,00 

II.A 24 2225 92,71 2225 92,71 0 0,00 

II.B 23 1566 71,18 1566 71,18 0 0,00 

II.C 22 1585 73,36 1585 73,36 0 0,00 

III.A 23 1985 86,30 1985 86,30 0 0,00 

III.B 25 1913 79,71 1913 79,71 0 0,00 

IV.A 22 2260 102,73 2260 102,73 0 0,00 

IV.B 23 1520 69,09 1520 69,09 0 0,00 

IV.C 21 1316 62,67 1316 62,67 0 0,00 

V.A 22 2181 103,34 2048 97,14 133 6,20 

V.B 20 1724 86,20 1724 86,20 0 0,00 

V.C 16 1656 103,50 1656 103,50 0 0,00 

VI.A 28 2309 82,46 2307 82,39 2 0,07 

VI.B 27 3038 112,52 3035 112,41 3 0,11 

VI.C 25 1921 76,84 1921 76,84 0 0,00 

VII.A 27 3280 121,48 3276 121,33 4 0,15 

VII.B 28 3273 118,54 3273 118,54 0 0,00 

VIII.A 22 1852 84,18 1850 84,09 2 0,09 



VIII.B 21 2680 127,62 2680 127,62 0 0,00 

VIII.C 22 3212 146,00 3212 146,00 0 0,00 

IX.A 24 3857 160,71 3810 158,75 47 1,96 

IX.B 22 2880 130,91 2836 128,91 44 2,00 

IX.C 24 3236 134,83 3235 134,79 1 0,04 

§ 2. ods. 1 f 

Učebné plány 

- prírodovedné zameranie: inovovaný Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 

s prírodovedným zameraním (triedy 1. až 4. ročníka), 

 inovovaný Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie 

s prírodovedným zameraním (triedy 5. až 9. ročníka), 

- športové zameranie: inovovaný Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie so 

športovým zameraním (triedy 5. až 9. ročníka), 

 

 Učebný plán                
ročník 

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

prírodovedné zamerania - počet tried 3 2 3 2 3 1 3 2 2 21 

športové zameranie - počet tried 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 

Štruktúra tried 

  počet tried počet žiakov počet začlenených žiakov 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 3 73 0 

Bežných tried 18 432 36 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 4 87 0 

Spolu 25 592 36 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 
pedagogickí zamestnanci nepedagogickí zamestnanci 

počet počet úväzkov počet počet úväzkov 

TPP 42 41,74 12 12 

DPP 4 4 6 6 

Znížený úväzok 8 5,92 0 0 

ZPS 1 1 0 0 

Na dohodu 3 0 1 0 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 38 38 

vychovávateľov 0 7 7 

pedagogických asistentov  0 1 1 

spolu 0 46 46 



§ 2. ods. 1 h 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov počet absolventov počet študujúcich 

prvá atestácia 22 3 

druhá atestácia 14 1 

štúdium školského manažmentu 3 2 

špecializačné inovačné štúdium 22 0 

špecializačné kvalifikačné 1 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 1 0 

vysokoškolské pedagogické 42 0 

vysokoškolské nepedagogické 1 0 

§ 2. ods. 1 i  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Vedomostné súťaže 

Olympiáda anglického jazyka okresné kolo 1. a 3. miesto krajské kolo 3. miesto  

Biologická olympiáda  okresné kolo 2. miesto  krajské kolo 4.miesto 

Mladí záchranári   okresné kolo 2.miesto  

Matematická olympiáda  okresné kolo 2 krát 3. miesto 

Pytagoriáda   okresné kolo 1., 3. a 4. miesto 

Umelecké súťaže 

Hollého pamätník  obvodné kolo 1. a 3. miesto  krajské kolo 1. miesto  SR 2. miesto 

 Hviezdoslavov Kubín strieborné pásmo 

Výtvarné súťaže   okresné kolo 5 krát 1. miesto 

Triedny časopis   okresné kolo 1. miesto 

Spevácke súťaže   okresné kolo 2. miesto  

Športové súťaže 

Trnavské športové hry  1. miesto 

basketbal   okresné kolo 1. miesto  krajské kolo 1.miesto 

volejbal     okresné kolo 1. miesto  krajské kolo 2.miesto 

atletika chlapci   okresné kolo 1. miesto  krajské kolo 2.miesto 



atletika dievčatá   okresné kolo 3. miesto 

Školský pohár chlapci   okresné kolo 1. miesto 

Školský pohár dievčatá   okresné kolo 3. miesto 

Mc Donald’s Cup  okresné kolo 3. miesto 

Futbal Cup chlapci  okresné kolo 1. miesto  krajské kolo 2.miesto 

Futbal Cup dievčatá   okresné kolo 1. miesto 

Junior Top liga    okresné kolo 1. miesto  krajské kolo 1.miesto  SR 2. miesto 

Futbal dievčat    okresné kolo 1. miesto  krajské kolo 1.miesto  SR 1. miesto 

 

Iné formy realizácie výchovno-vyučovacieho procesu 

akcia 
zapojení 

žiaci 

zapojení 

pedagógovia 
popis akcie 

Plavecký výcvik 50 2 
plnenie učebných osnov, získanie základných 

zručností, podpora pohybovej aktivity mládeže  

Lyžiarsky výcvik 45 4 
plnenie učebných osnov, získanie základných 

zručností, podpora pohybovej aktivity mládeže  

Marec mesiac knihy  592 46 
budovať u žiakov vzťah ku knihe, formovať 

čitateľský vkus, podpora čítania 

Vianočná akadémia 520 42 
žiaci - žiakom, utvrdzovanie vzťahov medzi 

ročníkmi 

Krajská knižnica Juraja 

Fándlyho 
61 2 

aktívne viesť žiakov k čítaniu, budovať u žiakov 

vzťah ku knihe, formovať čitateľský vkus 

Okresný súd Trnava - 

pojednávanie 
68 3 

budovanie občianskeho povedomia, zážitkové 

učenie 

Po stopách Milana 

Rastislava Štefánika 
63 3 výchova k národnej hrdosti, zážitkové učenie 

Ľudoví Štúr a štúrovci 55 3 
plnenie učebných osnov zážitkovým učením, 

budovanie národného povedomia 

Ku koreňom spisovnej 

slovenčiny 
59 3 

zážitkové učenie, poznanie histórie jazyka 

a svojho národa 

Ručná výroba papiera na 

Záhorí 
67 4 

plnenie učebných osnov vlastivedy, učenie v 

praxi 

Poľnohospodárstvo, 

agroturistika 
79 5 zážitkové učenie v praxi 

Spolupráca školy, prezentácia na verejnosti 

akcia 
zapojení 

žiaci 

zapojení 

pedagógovia 
spolupráca popis akcie 

Zber papiera 

jar a jeseň 
592 46 

rodičia a príbuzní 

žiakov 

viesť žiakov k aktívnemu zberu 

druhotných surovín a separovaniu 

odpadu, environmentálna výchova 

Zber použitých 

bateriek 
320 3 

rodičia a príbuzní 

žiakov najmä 2.stupňa 

zámer viesť žiakov k správnej 

likvidácii nepoužiteľných bateriek, 

triedenie odpadu, environmentálna 

výchova 



Pasovanie prvákov 170 6 
rodičia a príbuzní 

žiakov 1.ročníka 

zoznámenie sa so školou a jej 

aktivitami, slávnostné prijatie nových 

žiakov do kolektívu školy 

Karneval 1.stupňa 256 16 
rodičia a príbuzní 

žiakov 1.stupňa 
utužovanie vzťahov školy a rodiny 

Karneval MŠ 145 5 
rodičia a príbuzní detí 

MŠ, žiaci 1.stupňa 
budovanie vzťahu MŠ - ZŠ, 

utužovanie vzťahu MŠ a rodina 

Deň otvorených 

dverí VÚC 
70 4 

VÚC Trnava a stredné 

školy 
organizovaná návšteva stredných škôl 

podľa záujmu žiakov 9.ročníka 

Vianočná 

kapustnica 
5 120 

ZO OZ pracovníkov 

školstva 

stretnutie zamestnávateľa so 

zamestnancami, udržiavanie 

medziľudských vzťahov 

preventívne 

stomatologické 

prehliadky  

578 25 
Stomatologička, 

MUDr. Funtzik 
dbať na zdravie žiakov, zabezpečiť 

včasnú diagnostiku 

Komparo 112 12 Exam testing 
poskytnúť žiakom možnosť externého 

overenia si vedomostí – príprava na 

T9 

Látkové 

a nelátkové 

závislosti 

58 3 RÚVZ Trnava 
poskytnúť informácie a predchádzať 

nežiaducim javom v správaní sa 

žiakov 

Preventívne 

programy 
47 3 CPPPaP Trnava 

budovanie korektných vzťahov 

v kolektíve, sebaúcta 

a sebahodnotenie 

Voľba povolania 65 1 
Školská psychologička 

a UPSVaR Trnava 
pomoc pri orientácii v rámci voľby 

budúceho povolania 

Harmoniáda – 

súťaž v angličtine 
15 2 

jazyková škola 

Harmony Trnava 
rozšíriť žiakom možnosti využívania 

cudzieho jazyka 

Kalokagatia – 

olympiáda detí a 

mládeže 

12 3 
Kalokagatia, mesto 

Trnava 
aktívne trávenie voľného času, 

podpora športu u mládeže 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 

Projekty financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ 

-     Národný projekt Tvoríme vedomostnú spoločnosť 

-    Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu 

-    Národný projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

-  Národný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - didaktické prostriedky na výučbu 

anglického jazyka 

-   Národný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Vzdelávanie učiteľov základných škôl 

v oblasti cudzích jazykov 

-    Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove 

-    Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP 

-    Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom 

rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami 

-    Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania 



-    Národný projekt Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy 

-    Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

-    Národný projekt VÚDPaP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí 

-    medzinárodný program EÚ Erasmus+  Vzdorujeme extrémizmu - pilotná škola 

Iné projekty 

-    prírodovedné vzdelávanie v intenciách projektov Vyhrňme si rukávy - primárne vzdelávanie a Fibonacci - 

nižšie stredné vzdelávanie 

-    Program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách 

-    Mlieko do škôl - podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 

-    Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola 

-    Zelená škola, Strom života 

-    Zabezpečenie odbornej pedagogickej praxe študentov PdF Trnavskej univerzity - cvičná škola 

-    Projekt EDUCATE Slovakia - angličtina s lektormi medzinárodného výmenného programu AIESEC 

International 

-    nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis  

-    Národné športové centrum - Testovanie pohybových predpokladov žiakov základných škôl 

-    projekty Profkreatis  Srdce na dlani, Druhý krok - preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny 

rozvoj detí a žiakov 

-    projekt Čítanie je moja vášeň, Amazon Kindlotéka, Fenomény sveta, EduLab  - inovatívne, atraktívne 

a zážitkové učenie 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Posledná inšpekčná správa bola vydaná 17.03.2016 ako správa z následnej inšpekcie po komplexnej inšpekcii. 

Výsledky komplexnej inšpekcie vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: 

- riadenie školy    Klíma a kultúra školy   veľmi dobrá úroveň 

     Služby školy    veľmi dobrá úroveň 

     ostatné ukazovatele   v priemere dobrá úroveň 

- podmienky výchovy a vzdelávania Materiálno-technické podmienky  veľmi dobrá úroveň 

     Personálne podmienky   veľmi dobrá úroveň  

     ostatné ukazovatele   v priemere dobrá úroveň 



- úroveň vyučovania s ohľadom na využívanie materiálnych prostriedkov vo vzťahu k vyučovanej téme, 

stanovovanie cieľov vyučovania,  zohľadňovanie vzdelávacích potrieb a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

(poznávacích, komunikačných, pracovných, občianskych a sociálnych, IKT)  priemerná úroveň 

- zisťovanie úrovne pochopenia a osvojenia si poznatkov    dobrá úroveň 

- pozitívna a priaznivá atmosféra vyučovania     veľmi dobrá úroveň 

-  využívanie učebných textov       dobrá úroveň 

- zadávanie úloh na zapamätanie a pochopenie     veľmi dobrá úroveň 

- využívanie priebežného hodnotenia, verbálneho, motivačného   dobrá úroveň 

- vedenie žiakov k aktívnemu vyjadrovaniu sa     dobrá úroveň 

- rezervy sú: • v oblasti využívania IKT žiakmi,  

• vo vytváraní priestoru na sebahodnotenie a na prezentovanie hodnotových postojov žiakov,  

• v podpore vzájomnej komunikácie a spolupráce v tíme,  

• v zadávaní úloh podporujúcich vyššie myšlienkové procesy (analýzu, syntézu, indukciu, 

dedukciu, hodnotenie, usudzovanie atď.). 

§ 2. ods. 1 l 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 V budove školy je 37 plne vybavených učební: 

   - z toho: 25 tried sú kmeňové učebne jednotlivých tried s novým školským nábytkom a novými, 

bezprašnými tabuľami, 7 z nich v popoludňajších hodinách slúži ako oddelenie školského 

klubu detí, 

  8 odborných učební so špecializovaným vybavením na vyučovanie chémie, fyziky, techniky 

(školské dielne a školská kuchynka), cudzích jazykov (dve jazykové laboratóriá), informatiky 

(dve učebne výpočtovej techniky),  

  1 multimediálna učebňa vybavená tridsiatimi tabletmi 

 3 deliace učebne, ktoré slúžia na vyučovanie predmetov, počas ktorých sa žiaci delia na 

skupiny, 

- 3 miestnosti na vyučovanie telesnej a športovej výchovy (veľká a malá telocvičňa, pohybové štúdio), 

- 16 miestností (kabinetov) určených na uskladnenie učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

- 1 miestnosť vybavená pre činnosť školského psychológa, 

- spoločenská miestnosť, 

- 5 miestností pre technicko-hospodárskych zamestnancov a administratívne priestory, 



- priestory pre školské stravovanie: jedáleň, kuchyňa, skladové priestory, šatňa pre zamestnancov. 

Pre zabezpečenie výchovno-vyučovacieho procesu a ostatných činností škola zabezpečila: 

- 59 osobných počítačov, 

- 42 notebookov, tlačiarní, skenerov, zariadení 2 v 1, multifunkčných zariadení, 

- 12 učební s interaktívnou tabuľou, 

- pokrytie budovy pevným alebo wifi pripojením na vysokorýchlostný internet. 

Vonkajšie priestory sú prispôsobené využívaniu na výchovno-vyučovací proces i voľnočasové aktivity: 

- viacúčelové otvorené ihrisko, 

- tenisové ihrisko, 

- ihrisko s umelou trávou na malý futbal, 

- priestory so spevneným povrchom.  

Všetky priestory a ich vybavenie zodpovedajú svojmu účelu, spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, 

vyhovujú ustanoveniam zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a kapacitne pokrývajú požiadavky 

na kvalitnú a efektívnu činnosť školy a školských zariadení. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

I.   200 – Nedaňové príjmy 

Nedaňové príjmy za rok 2019 predstavujú príjem: 

– prenájom spoločenskej miestnosti, telocvične a ihriska, školského bytu 

– pedagogická prax 

– réžia v školskej jedálni – cudzí stravníci, deti 

– poplatok za školné v ŠKD (cca 204 detí), v MŠ (cca 88 detí) 

– z dobropisov – preplatky energií za rok 2018 (teplo, plyn)  

 

II. 300 – Granty a transfery 

- grant na projekt Dajme spolu gól (organizačná zložka MŠ) 

 

III.  Dotácia na prenesené kompetencie 

1. Normatívne finančné prostriedky 

- transfer na osobné náklady a  na prevádzkové náklady školy. 

2. Nenormatívne finančné prostriedky 

- transfer pre žiakov zo SZP 



- transfer na asistenta učiteľa 

- transfer na vzdelávacie poukazy 

- transfer z OÚ pre MŠ 

- transfer na lyžiarsky kurz 

- transfer na školu v prírode 

- transfer na stravovanie – príspevok od rodičov na potraviny 

- transfer na stravovanie – z ÚPSVaR  - stravovacie návyky predškolákov 

      

V. Bežný transfer na originálne kompetencie 

– predstavuje dotácie na osobné náklady a na prevádzku pre  - školskú jedáleň  

                                                                                                         - ŠKD 

                                                                                                         - MŠ 

VI. Dotácia z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi 

– finančná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a výchovy k plneniu školských povinností 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 

 

 VII. Ostatné dotácie, projekty 

– poistenie budov 

– projekt REFEE (organizačná zložka MŠ) 

– projekt Čitateľský kútik 

– voľnočasové aktivity 

Zdroje financovania v roku 2019 - plnenie k 30.6.2019 

tab. č. 1  v EUR  

Pol. č. Ukazovateľ Rozpočet  Plnenie   

I.  200 - Nedaňové príjmy 
217 591 102 202 

II.  300 - Granty a transfery 
100 100 

III. Dotácia na prenesené kompetencie 
1 147 990 589 623 

1. Normatívne fin. prostriedky  
1 101 785 550 893 

2. Nenormatívne fin. prostriedky  
46 205 38 730 

IV. Bežný transfer na originálne kompetencie 
660 948 330 478 

V. Dotácia z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi 1 200 415 

VI. Ostatné dotácie, projekty 
112 286 60 592 

  Zdroje financovania spolu 
2 140 115 1 083 410 

  
Výdavky spolu 

2 140 115 834 004 

  
S A L D O  

  249 406 



Vysvetlivky:   

stĺ. 1: údaje z účtovnej zostavy "Čerpanie rozpočtu podľa odvetvia" /podrobne G/   

stĺ. 2: finančné prostriedky zaslané na Váš výdavkový účet   

SALDO: Rozdiel medzi Zdrojmi financovania spolu a Výdavkami spolu   

 

I. 600 – Bežné výdavky 

610  Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 

– finančné prostriedky boli použité na vyplatenie tarifných platov, osobných a ostatných príplatkov 

(triednictvo, kreditové príplatky, príplatky za riadenie, príplatky uvádzajúceho a začínajúceho pedagóga, 

príplatky za zmennosť), odmien za kvalitné plnenie úloh a ostatných odmien (vzdelávacie poukazy)... 

620  Poistné a príspevok do poisťovní 

– dotácie boli použité na úhradu príspevkov do sociálnej poisťovne, VZP, zdravotných poisťovní, na 

nemocenské, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu 

a príspevok do DDP 

630 Tovary a služby 

Položka 631 – Cestovné 

– finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané na cestovné príkazy spojené so služobnými cestami 

(školenie, turistický krúžok, letenky...) 

Položka 632 – Energie, voda, komunikácie 

– finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s úhradou faktúr za tepelnú energiu, plyn, elektrinu, 

vodné a stočné, zrážkovú vodu, poplatky za telefón a poštové služby, komunikačnú infraštruktúru – 

poplatky TT-IT... 

Položka 633 – Materiál 

– finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, tonerov, čistiacich a hygienických 

prostriedkov  , materiálu na údržbu školy (železiarsky materiál, elektroinštalačný materiál, maliarske 

potreby a farby...), odbornej literatúry a časopisov pre zamestnancov ZŠ, učebníc,  benzínu do kosačky, 

stravných  lístkov,  nákup dverí, antuky, PC zariadení, tlačiarne do ŠJ,  podnosov do ŠJ a MŠ, pracovné 

odevy do ŠJ, čistiacich zariadení pre upratovačky, potravín v ŠJ ... 

Položka 634 – Dopravné 

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba 

– finančné prostriedky boli použité na opravu rozvádzačov a osvetlenia v triedach,  plynových sporákov 

v MŠ, opravu a údržbu jazykových učební, opravu mycieho stroja a brúsenie nožov v ŠJ,  maliarske práce 

– rekonštrukcia chodby v ZŠ, oprava poškodenej dlažby pri ŠJ, rekonštrukcia vchodových dverí pri ŠKD, 

maliarske a murárske práce v ŠJ (pivnica) ... 

Položka 636 – Nájomné za nájom 

– finančné prostriedky boli použité na prenájom zariadení – tabletov a prenájom tlačiarne 

 Položka 637 – Služby 

– finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za školenia a semináre pre zamestnancov, revízie 

( poplachového systému, plynových spotrebičov,  závlahového systému),  poplatky za vedenie BÚ, 



výdavky na stravovanie podľa platných predpisov, poistenie budov, špeciálne služby spojené s ochranou 

objektu školy, poplatok za komunály odpad, odvoz a zneškodnenie biologického odpadu,  LVK, Škola 

v prírode, pranie bielizne v MŠ, deratizácia, servis výťahov, čistenie kanalizácie  a povinný prídel do 

sociálneho fondu... 

 

640 Bežné transfery 

– finančné prostriedky boli použité na vyplatenie nemocenských dávok. 

 

II. Kapitálové výdavky 

Bežné transfery  

  EUR 

  

ROZPOČET 

NA ROK 2019 

ČERPANIE 

ROZPOČTU 

K 30.6.2019 

1. Bežný transfer z OÚ  na prenesené kompetencie  1 161 980 468 868 

a) normatívne finančné prostriedky (znak 8, zdroj 111) 1 101 785 437 989 

b) nenormatívne finančné prostriedky  60 195 30 879 

   žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (znak 10, zdroj 111) 750 500 

   príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti v MŠ (znak 13, zdroj 111) 7 751 741 

   na asistentov učiteľa (znak 14, zdroj 111) 7 392 5 082 

   na odchodné (znak 15, zdroj 111) 0 0 

   na vzdelávacie poukazy (znak 16, zdroj 111) 17 312 5 193 

  za mimoriadne výsledky žiakov (znak 18, zdroj 111)     

  na učebnice cudzích jazykov (znak 19, zdroj 111)     

   príspevok na lyžiarske kurzy (znak: 22, zdroj: 111) 6 000 6 000 

   príspevok na školy v prírode (znak: 23, zdroj: 111) 7 000 6 700 

   príspevok na rozvojový projekt telocvične (znak: 24, zdroj: 111)     

   príspevok na riešenie havarijných situácií (znak: 25, zdroj: 111)     

   príspevok na učebnice prvouky (znak: 26, zdroj: 111) 0 0 

   príspevok na stravovacie návyky predškolákov (znak 30, zdroj: 111) 13 990 6 663 

2. Bežný transfer z ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi (znaky 11, 12,  zdroj 111) 1 200 347 

3. Bežný transfer z vlastných príjmov (okrem znaku 1) 217 691 71 746 

4. Bežný transfer na originálne kompetencie (znak 9, zdroj 41, 11H) 660 948 272 710 

5. Bežný transfer - zostatok z min. rokov 14 390 14 389 

6. Dotácie z rozpočtu mesta (znak 1) 2 733 1 244 

7. Dotácie z rozpočtu mesta (znak 20) - zahraničné granty 30 154 4 700 

SPOLU  
2 089 096 834 004 

 

 



Kapitálové transfery  

  EUR 

  ROZPOČET 

NA ROK 2019 

ČERPANIE 

ROZPOČTU 

K 30.6.2019   

1. Kapitálový transfer z rozpočtu mesta 51 019 0 

2. Kapitálový transfer z vlastných prijímov     

SPOLU  
51 019 0 

   

CELKOM Bežný a kapitálový transfér 
ROZPOČET 

NA ROK 2018 

ČERPANIE 

ROZPOČTU 

K 30.6.2018 

v eur 
2 140 115 834 004 

§ 2. ods. 1 n 

Ciele koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný rok 

Ciele na školský rok 2018/2019 boli  stanovené s ohľadom na implementáciu prvkov obsiahnutých v: 

1) zameraní školy,  

2) stanovení hodnôt školy, 

3) stratégii zveľaďovania prostredia, 

4) operatívnych úlohách. 

  

1) Zameranie školy:   

V organizačnej zložke základnej školy sa výchova a vzdelávanie okrem rozvíjania kľúčových 

kompetencií zameriava na podporu prírodovedného vzdelávania a od 5.ročníka aj na podporu rozvoja 

talentovaných žiakov vzdelávaných v triedach pre žiakov s nadaním na kolektívny šport.  

V rámci svojich možností škola podporuje inkluzívne vzdelávanie a vytvára také podmienky, ktoré napĺňajú ideu 

rovnosti šancí pre všetkých, rovnosti prístupu ku vzdelávaniu a v konečnom dôsledku k zabezpečeniu dôslednej 

sociálnej inklúzie.  

 Základom dobre fungujúcej školy je vytváranie kultúrneho prostredia a utváranie vhodných podmienok 

pre všestranný rozvoj potenciálu žiakov, zamestnancov i rodičov. Kultúra organizácie pozitívne vplýva na klímu 

školy, klíma následne ovplyvňuje spokojnosť a tá dlhodobo ovplyvňuje efektivitu realizovaných procesov.  

V zameraní sa na žiakov škola poskytuje vedomosti, zručnosti a skúsenosti potrebné na zvládnutie ďalšieho štúdia 

a na úspešný život, formuje občianske, mravné a hodnotové postoje tak, aby naše deti a žiaci boli v budúcnosti 

schopní tvoriť aktívnu sebavedomú humánnu občiansku spoločnosť.  

V zameraní sa na dospelých účastníkov vzdelávania je prioritné rešpektovanie dôstojnosti a jedinečnosti každého 

človeka, bezkonfliktná komunikácia, otvorenosť, jasný a prehľadný pohľad na školu a jej činnosti, implementácia 

inovácií, rýchle nachádzanie efektívnych riešení a uspokojujúcich rozhodnutí, vysoká istota a dôvera 

spolupracovníkov, ktoré vedú k značnej identifikácii so školou a lojalite k nej. 



- ciele v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu boli splnené realizáciou školských vzdelávacích programov, 

- v spolupráci všetkých pedagogických zamestnancov boli stanovené oblasti, v ktorých je potrebné zabezpečiť 

profesijný rozvoj; tieto oblasti budú zapracované do Plánu  profesijného rozvoja na nasledujúci školský rok, t. j. 

krátkodobý cieľ bol splnený, 

- ciele pri vytváraní kultúrneho prostredia a utváraní vhodných podmienok sú dlhodobé, v tomto roku sme 

aktualizovali a prispôsobili cieľu vytvárania kultúrneho prostredia systém interných predpisov, ktoré vytvárajú 

rámec pre ich postupné plnenie.  

 

2) Hodnoty školy 

Hodnoty, ktorými sa riadi naša škola, sú sloboda jednotlivca v rámci fungujúceho kolektívu, 

zodpovednosť v rozhodovaní, úcta k sebe a k iným, trpezlivosť, vzájomná spolupráca, rovnosť šancí a príležitostí 

pre všetkých, rešpektovanie práv a akceptácia toho, že ku každému právu sa viažu aj povinnosti. 

Základným postojom v činnosti aj komunikácii účastníkov vzdelávania  je utvrdzovanie a podpora 

rozvoja základných hodnôt školy, ktorými sú slušnosť, vzájomný rešpekt, priamosť, vecná komunikácia vedúca 

k efektívnym riešeniam, k vytváraniu podmienok  a prijímaniu opatrení, ktoré umožňujú rovnocenný 

a rovnoprávny prístup k výkonu práv a povinností všetkých účastníkov vzdelávania. 

 

- v spolupráci všetkých pedagogických zamestnancov boli stanovené oblasti, v ktorých je potrebné zabezpečiť 

osobnostný rozvoj; tieto oblasti budú zapracované do aktualizačného vzdelávania zamestnávateľa, t. j. 

krátkodobý cieľ bol splnený, 

- v spolupráci všetkých pedagogických zamestnancov boli stanovené oblasti, ktoré zamestnanci pociťujú pri 

výkone pracovnej činnosti vo vzťahu k ďalším účastníkom vzdelávania ako problematické alebo rizikové; 

úprava výkonu práv a povinností všetkých účastníkov vzdelávania bude súčasťou aktualizovaných interných 

smerníc – pracovného poriadku pre zamestnancov a školského poriadku školy pre žiakov a ich zákonných 

zástupcov, t. j. krátkodobý cieľ bol splnený, 

- ciele rešpektovania a dodržiavania hodnôt školy sú dlhodobé, v tomto roku sme v spolupráci všetkých 

zamestnancov pripravili aktualizáciu pravidiel a noriem, ktoré budú platiť od nasledujúceho školského roka; 

začali sme s teoretickou prípravou a vytvárame podmienky pre postupné splnenie tohto cieľa.  

 

3) Stratégia zveľaďovania prostredia 

Zámerom je cez jednoročné rozvojové projekty postupne zveľadiť prostredie školy, ktoré vplýva na 

naladenie a výkonnosť účastníkov výchovy a vzdelávania a prispieva k vytváraniu kultúrneho prostredia.  

Školský rok 2018/2019 bol zameraný na: 

- kultúra sociálnych zariadení: zabezpečenie dodávky a montáže zásobníkov do sociálnych zariadení;  inštalované 

boli dávkovače toaletného papiera v každej kabínke toalety, dávkovače mydla pri každom umývadle a v každej 

umyvárni pri toaletách zásobníky na papierové utierky na ruky a odpadkové koše na jednorazové utierky - cieľ 

bol splnený, 

- prostredie nás formuje: zabezpečiť v etapách výmenu podlahových krytín v celej budove školy, výmena 

podlahových krytín musí byť systémová, s výberom osvedčeného dodávateľa a možnosťou dohodnutia času 

vyspravenia podkladu a výmeny, ktorý minimalizuje zásah do výchovno-vyučovacieho procesu; 1. etapa výmeny 

podlahových krytín prízemia je zrealizovaná - čiastkový cieľ bol splnený, 



- bezpečná škola: vytvárať bezpečné a kontrolované prostredie s regulovaným vstupom do priestorov budovy 

z dôvodu potreby monitorovania a eliminovania nežiaducich prejavov, javy a vplyvov okolia na dieťa; v súlade 

so zámerom boli umiestnené elektronické snímacie systémy na vstupné dvere školy, ktoré monitorujú osoby 

vstupujúce do priestorov školy a umožňujú vstup do budovy školy iba oprávneným osobám - cieľ bol splnený. 

 

4) Operatívne úlohy 

 Tento druh úloh vyplýva z každodennej činnosti školy, vzniknutých situácií a aktuálnych úloh, ktoré je 

potrebné zabezpečiť bez toho, že by boli vopred plánované: 

- úlohy vyplývajúce zo spolupráce s inými organizáciami, napr. 

• účasť a reprezentácia školy na akciách spolupracujúcich organizácií,  

• poskytovanie súčinnosti pri riešení nedostatkov v pravidelnej dochádzke do školy, záškoláctva (obec, UPSVaR, 

PZ SR), 

• úprava a výkon rodičovských práv (súdy, UPSVaR, PZ SR),  

• poskytovanie údajov vo forme dotazníkov, výkazov a štatistík (obec, obvodný úrad, školské výpočtové 

stredisko, MŠ SR a iné), 

• vytváranie vhodných podmienok na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (odborné poradenské 

zariadenia, zdravotnícke zariadenia, RÚVZ a iné)             - všetky úlohy boli splnené, 

- úlohy vyplývajúce z novelizovanej alebo novej legislatívy, napr. 

• zabezpečenie podmienok na čerpanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle 

zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych   vecí   a   rodiny   Slovenskej   

republiky v znení neskorších  predpisov: 

- z rozpočtu zriaďovateľa zakúpenie zariadení na zvýšenie kapacity výroby jedál, 

- z vlastného rozpočtu zabezpečenie pripojenia nových zariadení na inžinierske siete a rozvody, inštalácia 

zariadení, rozšírenie skladovacích priestorov,  zabezpečenie drobného inventára, 

- administratívne úlohy (informovanosť stravníkov a ich zákonných zástupcov, pravidlá a stanoviť spôsob ich 

realizácie v praxi, aktualizácia prihlášky v súlade s legislatívou a novým VZN, ostatné tlačivá, 

implementácia do praxe, požadované výstupy), 

• novelizácia zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a vykonávacích predpisov 

- nariadenie vlády k miere vyučovacej povinnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, 

- vznik nových práv a povinností pri výkone pracovnej činnosti,            - všetky úlohy boli splnené, 

- úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia chodu školy, napr. 

• riešenie havarijných situácií, spriechodnenie kanalizácie trikrát v škole, jedenkrát v školskej kuchyni, 

• priebežné odstraňovanie porúch elektroinštalácie vyplývajúcich zo zastaraných rozvodov, ktoré kapacitne 

ťažko postačujú zapojeniu súčasných zariadení, 

• realizácia drobných opráv, napr. vodovodné batérie, toalety, svietidlá, dvere a iné,     - všetky úlohy boli splnené. 

 

 

 



§ 2. ods. 1 o 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

- personálna oblasť: 

• stabilizovaný kolektív zamestnancov umožňuje realizáciu zámerov a vízií v rozvoji školy, 

• angažovaný kolektív umožňuje vedeniu školy aktívne zapájať zamestnancov do rozhodovacích procesov, čím 

sa zvyšuje miera stotožnenia sa so zámermi a víziami rozvoja organizácie, aplikovať kultúru transparentného 

riadenia, udržiavať a zvyšovať kultúru podnikovej komunikácie, 

• motivovaný kolektív je ochotný spolupracovať na reprezentácii, budovaní a šírení dobrého mena školy  

• kvalifikovaný kolektív zodpovedne realizuje úlohy smerujúce k naplneniu cieľov stanovených v školských 

vzdelávacích programoch a vo výchovnom programe školského zariadenia, 

- materiálna oblasť: 

• veľmi dobré materiálne vybavenie školy, didaktická technika a učebné pomôcky umožňujú skvalitňovať, 

modifikovať a inovovať procesy vedúce k osvojovaniu si vedomostí a zručností žiakmi, 

- výchovno-vyučovací proces: 

• výborné umiestňovanie žiakov na súťažiach a olympiádach, 

• dlhodobé dosahovanie úspešnosti nad národným priemerom v celoslovenských externých testovaniach, 

• vysoká úspešnosť žiakov pri prijímacom konaní pre pokračovanie vzdelávania v stredných školách.  

Oblasti, v ktorých sú nedostatky 

- personálna oblasť: 

• nedostatok kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie predmetu technika, žiaci sa delia na skupiny a v škole 

je iba jeden kvalifikovaný pedagóg 

- opatrenie: v rámci Plánu profesijného rastu získať pre kvalifikačné vzdelávanie ďalšieho pedagóga 

- materiálna oblasť: 

• neskolaudované ihrisko v areáli školy, ku ktorému bolo vydané stavebné povolenie v roku 2014 OSaŽP/6180-

25898/2014/Ká, Futbalové ihrisko - umelá tráva, na pozemku 1581/1, katastrálne územie Trnava, č. 864790, 

v obci Trnava 

- opatrenie: v septembri 2018 listom oslovený stavebník, v marci 2019 opakovane oslovený stavebník, na 

vedomie zaslané OVŠaK, OSŽaP a OPaM, oslovený poslanci mestského zastupiteľstva, oslovené 

vedenie FC Spartak 

- výchovno-vyučovací proces: 

nedostatky vyplývajú zo zistení uvedených v písmene k) - výsledky inšpekčnej činnosti, ktorá stanovila rezervy 

v oblasti využívania IKT žiakmi, vo vytváraní priestoru na sebahodnotenie a na prezentovanie hodnotových 



postojov žiakov, v podpore vzájomnej komunikácie a spolupráce v tíme, v zadávaní úloh podporujúcich vyššie 

myšlienkové procesy (analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, hodnotenie, usudzovanie atď.): 

• využívanie IKT žiakmi 

opatrenia: definovanie rozdielu medzi využívaním IKT vo vyučovacom procese (napr. zapojenie do 

motivačnej, výkladovej časti hodiny) a využívaním IKT žiakmi (žiak sám pracuje na zadaní, úlohe 

s využitím IKT) 

- pedagógom bol poskytnutý prístup do viacerých knižníc s metodickými materiálmi (edulab, datakabinet, 

virtuálna knižnica pre učiteľov – zborovna), aby podstata ich pedagogickej činnosti nespočívala vo 

vyrábaní materiálov, ale v rozhodovaní, ktorý z dostupných materiálov je vhodný pre naplnenie 

individuálnych potrieb jednotlivých žiakov alebo skupín žiakov a tým im umožnila samostatnú prácu 

s IKT, 

• vytváranie priestoru na sebahodnotenie a na prezentovanie hodnotových postojov žiakov,  podpora vzájomnej 

komunikácie a spolupráce v tíme 

opatrenia: v metodických orgánoch školy boli definované tematické celky, v ktorých je možné vytvárať 

požadovaný priestor a podporovať žiaduci druh spolupráce 

- pedagógovia budú realizovať osobnú prípravu na vyučovacie hodiny v rámci vytipovaných tematických 

celkov s ohľadom na odstraňovanie nedostatku 

• zadávanie úloh podporujúcich vyššie myšlienkové procesy (analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, hodnotenie, 

usudzovanie atď.) 

opatrenia: zrealizované vzdelávanie o Bloomovej taxonómii cieľov s praktickými ukážkami typov na 

zadávanie úloh podporujúcich tieto vyššie myšlienkové procesy 

- pedagógovia zostavia osobnú prípravu na vyučovacie hodiny tak, aby postupne začali efektívne a vhodne 

zadávať tento typ úloh. 

§ 2. ods. 1 p kategória pre stredné školy  

 

                         Mgr. Lea Vretenárová, riaditeľka školy 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 02.septembra 2019 a odporučená na predloženie rade školy. 

Správa prerokovaná v Rade školy pri Základne škole s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave dňa 

10.10.2019 a odporučená na predloženie zriaďovateľovi. 

 


