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a) základné identifikačné údaje o škole 

N=┣ﾗ┗ ジﾆﾗﾉ┞ぎ )=ﾆﾉ;Sﾐ= ジﾆﾗﾉ; ゲ ﾏ;デWヴゲﾆﾗ┌ ジﾆﾗﾉﾗ┌  
ASヴWゲ;ぎ Šﾆﾗﾉゲﾆ= ンヵが ΓΑヶ ΓΑ NWﾏWIﾆ= 

IČOぎ ンΑΒヲΒヴΑΓ 

Rｷ;SｷデWﾋﾆ; ジﾆﾗﾉ┞ぎ Mｪヴく Aﾐﾐ; PWデヴ=ジﾗ┗=が PｴDく  
)=ゲデ┌ヮﾆ┞ﾒ; ヴｷ;SｷデWﾋﾆ┞ ジﾆﾗﾉ┞ ヮヴW ┣=ﾆﾉ;Sﾐ┎ ジﾆﾗﾉ┌ぎ Mｪヴく RWﾐ=デ; KﾉｷﾏWﾆﾗ┗= 

)=ゲデ┌ヮﾆ┞ﾒ; ヴｷ;SｷデWﾋﾆ┞ ジﾆﾗﾉ┞ ヮヴW ﾏ;デWヴゲﾆ┎ ジﾆﾗﾉ┌ぎ )┌┣;ﾐ; V;ﾐｹﾆﾗ┗= (do 31. 12. 2016) 

TWﾉWaﾙﾐﾐW Lｹゲﾉﾗぎ Щヴヲ1 048 618 2611 

IﾐデWヴﾐWデﾗ┗= ;SヴWゲ;ぎ http://zsnemecka.edupage.sk   

E-ﾏ;ｷﾉﾗ┗= ;SヴWゲ;ぎ )SゲMSNWﾏWIﾆ;をｪﾏ;ｷﾉくIﾗﾏ   
 

)ヴｷ;Tﾗ┗;デWﾋ ジﾆﾗﾉ┞ 

N=┣ﾗ┗ ┣ヴｷ;Tﾗ┗;デWﾋ; ジﾆﾗﾉ┞ぎ OHWI NWﾏWIﾆ=  
ASヴWゲ; ┣ヴｷ;Tﾗ┗;デWﾋ;ぎ Hヴﾗﾐゲﾆ= ンΑが ΓΑヶ ΓΑ NWﾏWIﾆ= 

Sデ;ヴﾗゲデ; ﾗHIWぎ Bヴ;ﾐｷゲﾉ;┗ Čｷ┥ﾏ=ヴik 

TWﾉWaﾙﾐﾐW Lｹゲﾉﾗ: +421 048 618 2911  

IﾐデWヴﾐWデﾗ┗= ;SヴWゲ;ぎ http://www.nemecka.info 

E-ﾏ;ｷﾉﾗ┗= ;SヴWゲ;ぎ ﾗ┌をﾐWﾏWIﾆ;くｷﾐaﾗ 

 

R;S; ジﾆﾗﾉ┞ 

R;S; ジﾆﾗﾉ┞ ヮヴｷ )=ﾆﾉ;SﾐWﾃ ジﾆﾗﾉW ゲ ﾏ;デWヴゲﾆﾗ┌ ジﾆﾗﾉﾗ┌が Šﾆﾗﾉゲﾆ= ンヵが NWﾏWIﾆ=が Hﾗﾉ; ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐ= ヮﾗSﾋ;   
よ ヲヵが ﾗSゲく ヵ ┣=ﾆﾗﾐ; Lｹゲﾉﾗ ヵΓヶっヲヰヰン )く ┣く ﾗ ジデ=デﾐWﾃ ゲヮヴ=┗W ┗ ジﾆﾗﾉゲデ┗W ; ジﾆﾗﾉゲﾆWﾃ ゲ;ﾏﾗゲヮヴ=┗W ; ﾗ 
┣ﾏWﾐW ; SﾗヮﾉﾐWﾐｹ ﾐｷWﾆデﾗヴ┠Iｴ ┣=ﾆﾗﾐﾗ┗ ; ┗ ┣ﾏ┞ゲﾉW ┗┞ｴﾉ=ジﾆ┞ MŠ SR Lく ヲΓヱっヲヰヰヴ )く ┣く ﾆデﾗヴﾗ┌ ゲ; 
┌ヴL┌ﾃ┎ ヮﾗSヴﾗHﾐﾗゲデｷ ﾗ ゲヮﾚゲﾗHW ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｷ; ﾗヴｪ=ﾐﾗ┗ ジﾆﾗﾉゲﾆWﾃ ゲ;ﾏﾗゲヮヴ=┗┞が ﾗ ｷIｴ ┣ﾉﾗ┥Wﾐｹが ﾗ ｷIｴ 
organi┣;Lﾐﾗﾏ ; aｷﾐ;ﾐLﾐﾗﾏ ┣;HW┣ヮWLWﾐｹ ﾗ ┗ﾗﾋH=Iｴく F┌ﾐﾆLﾐY ﾗHSﾗHｷW ┣;L;ﾉﾗ Sﾒﾗﾏ ヱヴ. ﾃ;ﾐ┌=ヴ; 

2016 na obdobie 4 rokov. 

 

Funkcia Meno a priezvisko, titul )┗ﾗﾉWﾐ┠ っ SWﾉWｪﾗ┗;ﾐ┠ ┣; 

Predseda rady 

ジﾆﾗﾉ┞ 

Mｪヴく Bヴ;ﾐｷゲﾉ;┗ Pｹジｷ ┣ヴｷ;Tﾗ┗;デWﾋ; 

Podpredseda rady 

ジﾆﾗﾉ┞ 

Mgr. Denisa Sﾆﾉ;S;ﾐ= ヮWS;ｪﾗｪｷIﾆ┠Iｴ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIﾗ┗ 

ČﾉWﾐﾗ┗ｷ; ヴ;S┞ 
ジﾆﾗﾉ┞ 

Mｪヴく L┌Iｷ; MｷIｴWﾉLｹﾆﾗ┗= ヮWS;ｪﾗｪｷIﾆ┠Iｴ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIﾗ┗ 

VｷWヴ; MWS┗WTﾗ┗= nepeS;ｪﾗｪｷIﾆ┠Iｴ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIﾗ┗ 

Iﾐｪく M;ヴデ; H┌デデﾗ┗= ヴﾗSｷLﾗ┗ 

Iﾐｪく G;HヴｷWﾉ; M;Iｹﾆﾗ┗= ヴﾗSｷLﾗ┗ 

Ingく J=ﾐ MﾚIｷﾆ ヴﾗSｷLﾗ┗ 

Ing. M;ヴｷ;ﾐﾐ; PWデヴｹﾆﾗ┗= ふﾗS デﾗｴデﾗ ジﾆく ヴﾗﾆ┌ぶ ヴﾗSｷLﾗ┗ 

Ing. Jozef Kliment ┣ヴｷ;Tﾗ┗;デWﾋ; 

D;ﾐ; KﾉｷﾐIﾗ┗= ┣ヴｷ;Tﾗ┗;デWﾋ; 

Mｪヴく )┌┣;ﾐ; Kﾗ┗=Lﾗ┗=が PｴDく ┣ヴｷ;Tﾗ┗;デWﾋ; 

 

 

 

 



Pﾗヴ;SﾐY ﾗヴｪ=ﾐ┞ ヴｷ;SｷデWﾋﾆ┞ ジﾆﾗﾉ┞ 

 

 

 

MWデﾗSｷIﾆY ┣Sヴ┌┥WﾐｷW ヮヴW ヮヴｷﾏ=ヴﾐW ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

VWS┎I; M) Mｪヴく J;ﾐ; H┌Hﾗ┗= 

ČﾉWﾐﾗ┗ｷ; M) Mｪヴく DWﾐｷゲ; Sﾆﾉ;S;ﾐ= 

Mｪヴく J;ﾐ; Š;ｪ=デﾗ┗= 

Mｪヴく M;ヴデｷﾐ; ŠデWa;ﾒ=ﾆﾗ┗= 

Mｪヴく ASヴｷ=ﾐ; Bヴﾐﾗ┗=-K┎デｷﾆﾗ┗=  
VWヴﾗﾐｷﾆ; D┌Hｷﾐゲﾆ= 

 

 

PヴWSﾏWデﾗ┗= ﾆﾗﾏｷゲｷ; ヮヴW ﾐｷ┥ジｷW ゲデヴWSﾐY ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

VWS┎Iｷ PK Mgr. Rudolf Chromek 

ČﾉWﾐﾗ┗ｷ; PK Mｪヴく M;ヴIWﾉ; B;ﾆﾗジﾗ┗= (do 22.02.2017) 

Mｪヴく LWﾐﾆ; Tﾗﾆ=ヴﾗ┗=  
Mｪヴく RWﾐ=デ; KﾉｷﾏWﾆﾗ┗= 

Mｪヴく E┗; S┌ヴﾗ┗= 

Mｪヴく E┗; B;ｴ┠ﾉﾗ┗= 

Mｪヴく J;ﾐ; H┌Hﾗ┗= 

Mｪヴく DWﾐｷゲ; Sﾆﾉ;S;ﾐ= 

Mｪヴく M;ヴデｷﾐ; ŠデWa;ﾒ=ﾆﾗ┗= 

Mｪヴく ASヴｷ=ﾐ; Bヴﾐﾗ┗=-K┎デｷﾆﾗ┗= 

PhDr. Miroslav Kuric, PhD. 

Mｪヴく )┌┣;ﾐ; Oゲデヴｷｴﾗﾒﾗ┗= ふﾗS ヲヲくヰヲく2017) 

 

 

PWS;ｪﾗｪｷIﾆ= ヴ;S; ┣=ﾆﾉ;SﾐWﾃ ジﾆﾗﾉ┞ 

Meno a priezvisko, titul K;デWｪﾙヴｷ;っヮﾗSﾆ;デWｪﾙヴｷ; ヮWS;ｪﾗｪｷIﾆYｴﾗ zamestnanca 

Mｪヴく RWﾐ=デ; KﾉｷﾏWﾆﾗ┗= ┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ﾐｷ┥ジｷW ゲデヴWSﾐY ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく J;ﾐ; H┌Hﾗ┗= ┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ヮヴｷﾏ=ヴﾐW ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく J;ﾐ; Š;ｪ=デﾗ┗= ┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ヮヴｷﾏ=ヴﾐW ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく M;ヴデｷﾐ; ŠデWa;ﾒ=ﾆﾗ┗= ┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ヮヴｷﾏ=ヴﾐW ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく DWﾐｷゲ; Sﾆﾉ;S;ﾐ= ┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ヮヴｷﾏ=ヴﾐW ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく M;ヴIWﾉ; B;ﾆﾗジﾗ┗=  

(do 09.04.2017) 
┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ﾐｷ┥ジｷW ゲデヴWSﾐY ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく LWﾐﾆ; Tﾗﾆ=ヴﾗ┗= ┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ﾐｷ┥ジｷW ゲデヴWSﾐY ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mgr. Rudolf Chromek ┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ﾐｷ┥ジｷW ゲデヴWSﾐY ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく E┗; S┌ヴﾗ┗= ┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ﾐｷ┥ジｷW ゲデヴWSﾐY ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく VWヴﾗﾐｷﾆ; Kﾉﾗヮ;ﾐﾗ┗= ┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ﾐｷ┥ジｷW ゲデヴWSﾐY ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく E┗; B;ｴ┠ﾉﾗ┗= ┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ﾐｷ┥ジｷW ゲデヴWSﾐY ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mgr. Zuzana Osデヴｷｴﾗﾒﾗ┗=  
(od 22.02.2017) 

┌LｷデWﾋっ┌LｷデWﾋ ヮヴW ﾐｷ┥ジｷW ゲデヴWSﾐY ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく ASヴｷ;ﾐ; Bヴﾐﾗ┗=-K┎デｷﾆﾗ┗= ┗┞Iｴﾗ┗=┗;デWﾋ 
VWヴﾗﾐｷﾆ; D┌Hｷﾐゲﾆ= ヮWS;ｪﾗｪｷIﾆ┠ ;ゲｷゲデWﾐデっ;ゲｷゲデWﾐデ ┌LｷデWﾋ; 



ŠヮWIｷ;ﾉｷゲデｷ ┣=ﾆﾉ;SﾐWﾃ ジﾆﾗﾉ┞ 

TヴｷWSﾐ┞ ┌LｷデWﾋ 

Mｪヴく J;ﾐ; H┌Hﾗ┗= ふヱくAぶ 
Mｪヴく J;ﾐ; Š;ｪ=デﾗ┗= ふヲくAぶ 
Mｪヴく M;ヴデｷﾐ; ŠデWa;ﾒ=ﾆﾗ┗= ふンくAぶ 
Mｪヴく DWﾐｷゲ; Sﾆﾉ;S;ﾐ= ふヴくAぶ 
Mｪヴく M;ヴIWﾉ; B;ﾆﾗジﾗ┗= ふヵくAぶ  
(do 28.02.2017) 

Mgr. Lenka Tﾗﾆ=ヴﾗ┗= ふヶくAぶ 
Mｪヴく RWﾐ=デ; KﾉｷﾏWﾆﾗ┗= ふΑくAぶ 
Mgr. Rudolf Chromek (8.A) 

Mｪヴく E┗; S┌ヴﾗ┗= ふΓくAぶ  
(od 01.03.2017 aj 5.A) 

V┠Iｴﾗ┗ﾐ┠ ヮﾗヴ;SI; 

Mｪヴく M=ヴｷ; BWﾉｷジﾗ┗=  
(od 22.02.2017)  

Mｪヴく M;ヴIWﾉ; B;ﾆﾗジﾗ┗=  
(do 22.02. 2017)  

U┗=S┣;ﾃ┎Iｷ ヮWS;ｪﾗｪｷIﾆ┠ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐWI 
Mｪヴく RWﾐ=デ; KﾉｷﾏWﾆﾗ┗= 

Mｪヴく Aﾐﾐ; PWデヴ=ジﾗ┗=が PｴDく 
VWS┎Iｷ ﾏWデﾗSｷIﾆYｴﾗ ┣Sヴ┌┥Wﾐｷ; ヮヴW ヮヴｷﾏ=ヴﾐW 
┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mｪヴく J;ﾐ; H┌Hﾗ┗= 

VWS┎Iｷ ヮヴWSﾏWデﾗ┗Wﾃ ﾆﾗﾏｷゲｷW ヮヴW ﾐｷ┥ジｷW ゲデヴWSﾐY 
┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW 

Mgr. Rudolf Chromek 

KﾗﾗヴSｷﾐ=デﾗヴ ヮヴW┗WﾐIｷW 

Mｪヴく M=ヴｷ; BWﾉｷジﾗ┗=  
(od 22.02.2017) 

Mｪヴく M;ヴIWﾉ; B;ﾆﾗジﾗ┗=  
(do 22.02.2017) 

KﾗﾗヴSｷﾐ=デﾗヴ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ=ﾉﾐWﾃ ┗┠Iｴﾗ┗┞ 

Mｪヴく )┌┣;ﾐ; Oゲデヴｷｴﾗﾒﾗ┗=  
(od 22.02.2017) 

Mｪヴく M;ヴIWﾉ; B;ﾆﾗジﾗ┗=  
(do 22.02.2017) 

KﾗﾗヴSｷﾐ=デﾗヴ aｷﾐ;ﾐLﾐWﾃ ｪヴ;ﾏﾗデﾐﾗゲデｷ Mｪヴく Aﾐﾐ; PWデヴ=ジﾗ┗=が PｴDく 
KﾗﾗヴSｷﾐ=デﾗヴ ヮヴW W┝デWヴﾐY デWゲデﾗ┗;ﾐｷW  
(Testovanie 9, Testovanie 5) 

Mｪヴく RWﾐ=デ; KﾉｷﾏWﾆﾗ┗= 

 

 

OSHﾗヴﾐｹ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIｷ ┣=ﾆﾉ;SﾐWﾃ ジﾆﾗﾉ┞ 

Šﾆﾗﾉゲﾆ┠ ジヮWIｷ=ﾉﾐ┞ ヮWS;ｪﾙｪ Mｪヴく M=ヴｷ; BWﾉｷジﾗ┗= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bょ údaje o počte :iakov školy vrátane :iakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení  

ÚS;ﾃW ﾗ ヮﾗLデW ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ┣=ﾆﾉ;SﾐWﾃ ジﾆﾗﾉ┞ ┗ヴ=デ;ﾐW ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ゲﾗ ジヮWIｷ=ﾉﾐ┞ﾏｷ ┗┠Iｴﾗ┗ﾐﾗ-┗┣SWﾉ=┗;Iｹﾏｷ ヮﾗデヴWH;ﾏｷ 
ゲ┎ ┌┗WSWﾐY ┗ デ;H┌ﾋﾆW (stav k 30.06.2017). 

RﾗLﾐｹﾆ PﾗLWデ デヴｷWS PﾗLWデ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ Z toho ヮﾗLWデ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ゲﾗ ŠVVP 

1. 1 16
1
 0 

2. 1 17 0 

3. 1 11 3 

4. 1 11 1 

5. 1 18 3 

6. 1 14
2
 1 

7. 1 10 4 

8. 1 15 1 

9. 1 13 3 

Spolu 9 125 16 

 

V ジﾆﾗﾉゲﾆﾗﾏ ヴﾗﾆ┌ ヲヰヱヶっヲヰヱΑ Hﾗﾉﾗ ┗┞デ┗ﾗヴWﾐY jedno oddelenie ジﾆﾗﾉゲﾆYｴﾗ ﾆﾉ┌H┌ SWデｹく VWS┎Iﾗ┌ 
oddelenia bola Mgr. ASヴｷ=ﾐ; Bヴﾐﾗ┗=-K┎デｷﾆﾗ┗=く ÚS;ﾃW ﾗ ヮﾗLデW SWデｹ  ┗ ジﾆﾗﾉゲﾆﾗﾏ ﾆﾉ┌HW ゲ┎ ┌┗WSWﾐY ┗ 
デ;H┌ﾋﾆWく 

Šﾆﾗﾉゲﾆ┠ 
ﾆﾉ┌H SWデｹ 

  PﾗLWデ 
oddelenia 1 

┣;ヮｹゲ;ﾐｹ ┥ｷ;Iｷ 27 

 

 cょ údaje o počte zapísaných :iakov do prvého ročníka základnej školy┹ údaje o počtoch a úspešnosti :iakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy  

ÚS;ﾃW ﾗ ヮﾗLデW ┣;ヮｹゲ;ﾐ┠Iｴ SWデｹ do ヮヴ┗Yｴﾗ ヴﾗLﾐｹﾆ; ; ヮﾗLデW ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ヱく ヴﾗLﾐｹﾆ; ┣=ﾆﾉ;SﾐWﾃ ジﾆﾗﾉ┞ ゲ┎ ┌┗WSWﾐY 
v デ;H┌ﾋﾆW (stav k 30.06.2017). 

PﾗLWデ SWデｹが ﾆデﾗヴY ヮヴｷジﾉｷ 
ﾆ ┣=ヮｷゲ┌ Sﾗ ヱく ヴﾗLﾐｹﾆ; Z toho PﾗLWデ 

┥ｷ;ﾆﾗ┗ 

ヱく ヴﾗLﾐｹﾆ; 

PﾗLWデ デヴｷWS 

Spolu DｷW┗L;デ= Odklad 

);ジﾆﾗﾉWﾐｹ 
┗ MŠ  S;ﾏﾗゲデ;デﾐY Sﾆ┌ヮｷﾐﾗ┗Y 

13  7 3 13 10 1 0 

 

                                                           
1
 ヱヵ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ﾆ 15. 09. 2016  

2
 ヱヵ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ﾆ 15. 09. 2016 



ÚS;ﾃW ﾗ ┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐWﾃ ジﾆﾗﾉゲﾆWﾃ SﾗIｴ=S┣ﾆ┞が ﾗ ヮﾗLデW ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ヮヴｷﾃ;デ┠Iｴ ﾐ; ゲデヴWSﾐY ジﾆﾗﾉ┞ ; ┎S;ﾃW ﾗ 
ヮﾗLデﾗIｴ ; ┎ゲヮWジﾐﾗゲデｷ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ﾐ; ヮヴｷﾃｹﾏ;IｹIｴ ゲﾆ┎ジﾆ;Iｴ ; ｷIｴ ﾐ=ゲﾉWSﾐﾗﾏ ヮヴｷﾃ;デｹ ﾐ; ジデ┎Sｷ┌ﾏ ﾐ; ゲデヴWSﾐY 
ジﾆﾗﾉ┞ ゲ┎ ┗ デ;H┌ﾋﾆ=Iｴ ﾐｷ┥ジｷWく 

  Spolu 
Počet žiakov, ktorí dokončili školskú dochádzku v ZŠ 13 

v tom 
v 1. až 4.ročníku 0 
v 5. až 8. ročníku 0 
v 9. ročníku 13 

 

 

 

 

 

 

 

 dょ údaje o počte prijatých :iakov do prvého ročníka strednej školy┹ údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

ÚS;ﾃW ﾗ ヮﾗLデW ヮヴｷﾃ;デ┠Iｴ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ Sﾗ ヮヴ┗Yｴﾗ ヴﾗLﾐｹﾆ; ゲデヴWSﾐWﾃ ジﾆﾗﾉ┞ ; ┎S;ﾃW ﾗ ヮﾗLデﾗIｴ ; ┎ゲヮWジﾐﾗゲデｷ 
┌Iｴ=S┣;Lﾗ┗ ﾐ; ヮヴｷﾃ;デｷW ゲ┎ ┌┗WSWﾐY ┗ デ;H┌ﾋﾆWく 

                                                           
3
 Vヴ=デ;ﾐW ｴﾗデWﾉﾗ┗┠Iｴが ﾗHIｴﾗSﾐ┠Iｴ ; ヮWS;ｪﾗｪｷIﾆ┠Iｴ ;ﾆ;SYﾏｷｹく 

4
 Z ┌┗WSWﾐYｴﾗ ヮﾗLデ┌ ン ┥ｷ;Iｷ ジデ┌S┌ﾃ┎ ン-ヴﾗLﾐ┠が ン ┥ｷ;Iｷ ヴ-ヴﾗLﾐ┠ ; ヲ ┥ｷ;Iｷ ヵ-ヴﾗLﾐ┠ ﾗSHﾗヴく 

  Spolu 

PﾗLWデ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ヮヴｷﾃ;デ┠Iｴ ﾐ; SŠ 13 

z toho 
┣ Γく ヴﾗLﾐｹﾆ; 13 

┣ ヵく ;┥ Βく ヴﾗLﾐｹﾆ; 0 

PﾗLWデ 
┥ｷ;ﾆﾗ┗ 
ヵく ヴﾗLく 

PヴWｴﾋ;S ﾗ ヮﾗLWデ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ヵく ヴﾗLﾐｹﾆ; ヮヴｷﾃ;デ┠Iｴ ﾐ; ﾗゲWﾏヴﾗLﾐY ｪ┞ﾏﾐ=┣ｷ= ; ｷﾐY ジﾆﾗﾉ┞ 

OゲWﾏヴﾗLﾐY ｪ┞ﾏﾐ=┣ｷ= IﾐY ジﾆﾗﾉ┞ 
Mimo 

┎┣Wﾏｷ; SR 
Spolu 

18 
Pヴｷｴﾉ=ゲWﾐｹ Šデ┌S┌ﾃ┎ Pヴｷｴﾉ=ゲWﾐｹ Šデ┌S┌ﾃ┎     

0 0 0 0 0 0 

PﾗLWデ 
┥ｷ;ﾆﾗ┗ 
Γく ヴﾗLく 

PヴWｴﾋ;S ﾗ ヮﾗLデW ┥ｷ;ﾆﾗ┗ Γく ヴﾗLﾐｹﾆ; ヮヴｷﾃ;デ┠Iｴ ﾐ; ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗Y Sヴ┌ｴ┞ SŠ 

G┞ﾏﾐ=┣ｷ= 

SデヴWSﾐY  
ﾗSHﾗヴﾐY  

ジﾆﾗﾉ┞3
 

Šデ┌S┌ﾃW  
mimo  

SR 

Pヴｷﾃ;デｹ Sﾗ  
ヮヴ;Iﾗ┗ﾐYｴﾗ  

pomeru 

13 

 Pヴｷｴﾉ=ゲWﾐｹ Šデ┌S┌ﾃ┎ Pヴｷｴﾉ=ゲWﾐｹ Šデ┌S┌ﾃ┎ 
  

5  5  8  8
4
 0 0 



Dﾗ ヴﾗLﾐｹﾆ; 

PﾗLWデ 
ヮヴｷｴﾉ=ゲWﾐ┠Iｴ 

┥ｷ;ﾆﾗ┗ 

PﾗLWデ 
┥ｷ;ﾆﾗ┗が 

ﾆデﾗヴｹ 
vykonali 

ヮヴｷﾃｹﾏ;Iｷ┌ 
ゲﾆ┎ジﾆ┌ 

PﾗLWデ 
┎ゲヮWジﾐ┠Iｴ 

┥ｷ;ﾆﾗ┗ ┗ 
ヮヴｷﾃｹﾏ;Iﾗﾏ 

ﾆﾗﾐ;ﾐｹ 

PﾗLWデ 
ヮヴｷﾃ;デ┠Iｴ 

┥ｷ;ﾆﾗ┗ 

Z toho bez 

ヮヴｷﾃｹﾏ;IWﾃ 
ゲﾆ┎ジﾆ┞ 

Mimo 

┎┣Wﾏｷ; SR 

ヮヴｹﾏ┞ 0 0 0 0 0 0 

ヱく ヴﾗLﾐｹﾆ; SŠ 13  12  12 13  1 0 

 

 eょ údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie :iakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

ÚS;ﾃW ﾗ ┗┠ゲﾉWSﾆﾗIｴ ｴﾗSﾐﾗデWﾐｷ; ; ﾆﾉ;ゲｷaｷﾆ=IｷW ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ヮﾗSﾋ; ヮﾗゲﾆ┞デﾗ┗;ﾐYｴﾗ ゲデ┌ヮﾒ; ┗┣SWﾉ;ﾐｷ; ゲ┎ 
┌┗WSWﾐY ┗ デ;H┌ﾋﾆ=Iｴ ふゲデ;┗ ﾆ ンヰくヰヶく2017). 

TヴｷWS; っ ヮﾗLWデ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ 
Prospeli s 

┗┞┣ﾐ;ﾏWﾐ;ﾐｹﾏ 

Prospeli 

┗Wﾋﾏｷ SﾗHヴW 
Prospeli Neprospeli NWﾆﾉ;ゲｷaｷﾆﾗ┗;ﾐｹ 

1. 16  ゲﾉﾗ┗ﾐY ｴﾗSﾐﾗデWﾐｷW 

2. 17  15  1  0 1 0 

3. 11  7  2  2 0 0 

4. 11  9  2  0 0 0 

Spolu 55  31  5  2 1 0 

 

 

TヴｷWS; っ ヮﾗLWデ 
┥ｷ;ﾆﾗ┗ 

Prospeli s 

┗┞┣ﾐ;ﾏWﾐ;ﾐｹﾏ 

Prospeli 

┗Wﾋﾏｷ SﾗHヴW 
Prospeli Neprospeli NWﾆﾉ;ゲｷaｷﾆﾗ┗;ﾐｹ 

5. 18 8  5 4  1 0 

6. 14  10  2 2 0 0 

7. 10  2  3  5 0 0 

8. 15  7  3  5 0 0 

9. 13  6  1  6 0 0 

Spolu 70   33  14  22 1 0 
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1. 1. 1,00  ゲﾉﾗ┗ﾐY ｴﾗSﾐﾗデWﾐｷW 

2. 2. 1,12 1,47 1,12  - 1,47  1,00   1,41  - - - -  - - - -  -  -  - -   -  1,06  1,06  1,00 1,20 

3. 3. 1,18  2,27  1,82 -  2,09  1,00  -  1,91 - - -  1,82 - -  - -  1,09  -  -  -  1,00  1,00  1,00 1,50 

4. 4. 1,00  1,45  1,60 -  1,91  1,00  -  1,20 - - -  1,64 - -  - -  1,00  -  -  -  1,00  1,00  1,00 1,28 

5. 5. 1,06  2,17  2,11 -  2,17  1,33 - - - -  2,11 - 1,61   2,28  - 1,00   - 1,00  -  -  1,00  1,22  1,28 1,61 

6. 6. 1,14  1,86  1,58 -  1,57  1,07 - - 1,31  -  1,08 2,00 1,54  1,92  1,00 -  2,00 1,00  -  -  1,00  1,00  1,14 1,40 

7. 7. 1,40  2,80  2,80  2,70  3,00  1,50 - - 2,20  1,90  2,90 - 2,70  3,00  1,70 -  -  -  -  -  1,40  1,20  1,56 2,24 

8. 8. 1,00  2,20  2,40  2,27  2,33  1,00 - - 2,00   1,67  2,27 - 1,73  2,33  1,47 -  -  1,40  -  1,27  -  -  1,00 1,81 

9. 9. 1,00  2,31  2,00  2,31  2,46  1,31 - - 2,23  2,08  2,23 - 1,85  2,23  1,69  1,31  -  -  1,15  -  -  -  1,17 1,88 

P 1,10 2,07 1,93 2,43 2,13 1,15 1,41 1,56 1,94 1,88 2,12 1,82 1,89 2,35 1,47 1,16 1,36 1,13 1,15 1,27 1,08 1,08 1,14 1,62 

 

 



ÚS;ﾃW ﾗ SﾗIｴ=S┣ﾆW ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ゲ┎ ┌┗WSWﾐY ┗ デ;H┌ﾋﾆW ┣; IWﾉ┠ ジﾆﾗﾉゲﾆ┠ ヴﾗﾆ 2016/2017く ÚS;ﾃW ﾗ ┗┠Iｴﾗ┗ﾐ┠Iｴ 
opatreni;Iｴ ゲ┎ ヮﾗSﾋ; ゲデ;┗┌ ﾆ ンヰく06.2017. 

 

ÚS;ﾃW ﾗ TWゲデﾗ┗;ﾐｹ 9 - デWゲデﾗ┗;ﾐｷW ┥ｷ;ﾆﾗ┗ Γく ヴﾗLﾐｹﾆ; ゲ┎ ┣ｴヴﾐ┌デY ┗ デ;H┌ﾋﾆWく 

Trieda PﾗLWデ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ PﾗLWデ デWゲデﾗ┗;ﾐ┠Iｴ 
Matematika 

ふPÚŠ ┗ Хぶ5
 

Sﾉﾗ┗Wﾐゲﾆ┠ ﾃ;┣┞ﾆ ; 
ﾉｷデWヴ;デ┎ヴ; ふPÚŠ ┗ Хぶ6

 

9. 13 13 50,8   68,9 

 fょ zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní┸ v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie┸ zoznam uplatňovaných učebných plánov 

)ﾗ┣ﾐ;ﾏ ┌ヮﾉ;デﾒﾗ┗;ﾐ┠Iｴ ┌LWHﾐ┠Iｴ ヮﾉ=ﾐﾗ┗ ヮﾗSﾋ; ヴﾗLﾐｹﾆﾗ┗ ﾃW ┌┗WSWﾐ┠ ┗ デ;H┌ﾋﾆWく 

RﾗLﾐｹﾆ Uヮﾉ;デﾒﾗ┗;ﾐY ┌LWHﾐY ヮﾉ=ﾐ┞ 

1. ｷŠﾆVP ゎK┗;ﾉｷデﾐY ┣=ﾆﾉ;SﾐY ┗┣SWﾉ;ﾐｷW - ﾆﾋ┎L ﾆ ┎ゲヮWジﾐYﾏ┌ ┥ｷ┗ﾗデ┌ゎ 

2. iŠﾆVP ゎK┗;ﾉｷデﾐY ┣=ﾆﾉ;SﾐY ┗┣SWﾉ;ﾐｷW - ﾆﾋ┎L ﾆ ┎ゲヮWジﾐYﾏ┌ ┥ｷ┗ﾗデ┌ゎ 

3. ｷŠﾆVP ゎK┗;ﾉｷデﾐY ┣=ﾆﾉ;SﾐY ┗┣SWﾉ;ﾐｷW - ﾆﾋ┎L ﾆ ┎ゲヮWジﾐYﾏ┌ ┥ｷ┗ﾗデ┌ゎ 

4. ŠﾆVP ゎKヴﾗﾆ┞ Sﾗ ┎ゲヮWジﾐWﾃ H┌S┎Iﾐﾗゲデｷゎ 

5. ｷŠﾆVP ゎK┗;ﾉｷデﾐY ┣=ﾆﾉ;SﾐY ┗┣SWﾉ;ﾐｷW - ﾆﾋ┎L ﾆ ┎ゲヮWジﾐYﾏ┌ ┥ｷ┗ﾗデ┌ゎ 

6. iŠﾆVP ゎK┗;ﾉｷデﾐY ┣=ﾆﾉ;SﾐY ┗┣SWﾉ;ﾐｷW - ﾆﾋ┎L ﾆ ┎ゲヮWジﾐYﾏ┌ ┥ｷ┗ﾗデ┌ゎ 

7. ｷŠﾆVP ゎK┗;ﾉｷデﾐY ┣=ﾆﾉ;SﾐY ┗┣SWﾉ;ﾐｷW - ﾆﾋ┎L ﾆ ┎ゲヮWジﾐYﾏ┌ ┥ｷ┗ﾗデ┌ゎ 

8. ŠﾆVP ゎKヴﾗﾆ┞ Sﾗ ┎ゲヮWジﾐWﾃ H┌S┎Iﾐﾗゲデｷゎ 

9. ŠﾆVP ゎKヴﾗﾆ┞ Sﾗ ┎ゲヮWジﾐWﾃ H┌S┎Iﾐﾗゲデｷゎ 

                                                           
5
 N=ヴﾗSﾐ┠ ヮヴｷWﾏWヴ ふ┗ Хぶ ヵヶがヴく 

6
 N=ヴﾗSﾐ┠ ヮヴｷWﾏWヴ ふ┗ Хぶ ヶヱがヲく 

DﾗIｴ=S┣ﾆ; V┠Iｴﾗ┗ﾐY ﾗヮ;デヴWﾐｷ; 

Trieda 
PﾗLWデ 
┥ｷ;ﾆﾗ┗ 

PﾗLWデ 
┗┞ﾏWジﾆ;ﾐ┠Iｴ 
ｴﾗSｹﾐ ゲヮﾗﾉ┌っ 
priemer na 

┥ｷ;ﾆ; 

) デﾗｴﾗ ヮﾗLWデ 
ﾐWﾗゲヮヴ;┗WSﾉﾐWﾐ┠Iｴ 
ｴﾗSｹﾐっ ヮヴｷWﾏWヴ ﾐ; 

┥ｷ;ﾆ; 

Pokarhanie 

ヴｷ;SｷデWﾋﾆﾗ┌ 
ジﾆﾗﾉ┞ 

)ﾐｹ┥Wﾐ= ┣ﾐ=ﾏﾆ; ┣ﾗ ゲヮヴ=┗;ﾐｷ; 

ヲく ゲデ┌ヮWﾒ ンく ゲデ┌ヮWﾒ ヴく ゲデ┌ヮWﾒ 

1. 16 1513/94,56 0/0,00 0 0 0 0 

2. 17 1687/99,24 36/2,12 0 0 1 0 

3. 11 735/66,82 25/2,27 0 2 0 0 

4. 11 964/87,64 0/0,00 0 0 0 0 

5. 18 1539/85,50 29/1,61 0 1 0 0 

6. 14 1480/105,71 24/1,71 1 2 0 0 

7. 10 1927/192,70 130/13,00 0 0 2 0 

8. 15 1095/73,00 0/0,00 0 0 0 0 

9. 13 1841/141,62 21/1,62 1 0 0 0 

Spolu 125 12781/102,25 265/2,12 2 5 3 0 



gょ údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

ÚS;ﾃW ﾗ ヮﾗLte zamestnancov ┣=ﾆﾉ;SﾐWﾃ ジﾆﾗﾉ┞ ゲ┎ ┌┗WSWﾐY ┗ デ;H┌ﾋﾆWく 

E┗ｷSWﾐLﾐ┠ ヮﾗLWデ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIﾗ┗ Spolu 

NWヮWS;ｪﾗｪｷIﾆｹ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIｷ ﾐ; ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐ┠ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐ┠ L;ゲ 10 

v tom 

ジﾆﾗﾉﾐｹﾆ 1 

┌ヮヴ;デﾗ┗;Lﾆ┞ 4 

┗WS┎I; ŠS) 1 

┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIｷ ŠS) 3 

┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIｷ HEÚ 1 

NWヮWS;ｪﾗｪｷIﾆｹ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIｷ ﾐ; ﾆヴ;デジｹ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐ┠ L;ゲ 1 

PWS;ｪﾗｪｷIﾆｹ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIｷ ﾐ; ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐ┠ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐ┠ L;ゲ 12 

 

┌LｷデWﾉｷ; ┗ ヱく ;┥ ヴく ヴﾗLﾐｹﾆ┌ 4 

┌LｷデWﾉｷ; ┗ ヵく ;┥ Γく ヴﾗLﾐｹﾆ┌ 6 

;ゲｷゲデWﾐデｷ ┌LｷデWﾋ; 1 

┗┞Iｴﾗ┗=┗;デWﾉｷ; 1 

PWS;ｪﾗｪｷIﾆｹ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIｷ ﾐ; ﾆヴ;デジｹ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐ┠ L;ゲ 2 

OSHﾗヴﾐｹ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIｷ ﾐ; ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐ┠ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐ┠ L;ゲ 1 

v tom 

ジﾆﾗﾉゲﾆ┠ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾙｪ 0 

ジﾆﾗﾉゲﾆ┠ ジヮWIｷ=ﾉﾐ┞ ヮWS;ｪﾙｪ 1 

ｷﾐｹ ﾗSHﾗヴﾐｹ zamestnanci 0 

OSHﾗヴﾐｹ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIｷ ﾐ; ﾆヴ;デジｹ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐ┠ L;ゲ 0 

 

OSHﾗヴﾐﾗゲド ┗┞┌Lﾗ┗;ﾐｷ; ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗┠Iｴ ┗┞┌Lﾗ┗;IｹIh predmetov ┗ ジﾆﾗﾉゲﾆﾗﾏ ヴﾗﾆ┌ ヲヰヱヶっヲヰヱΑ je 77,47 % 

(stav k 30.06.2017).  

 

 hょ údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

ÚS;ﾃW ﾗ T;ﾉジﾗﾏ ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｹ ヮWS;ｪﾗｪｷIﾆ┠Iｴ ┣;ﾏWゲデﾐ;ﾐIﾗ┗ ┣=ﾆﾉ;SﾐWﾃ ジﾆﾗﾉ┞ ゲ┎ ┌┗WSWﾐY ┗ デ;H┌ﾋﾆW. 

Fﾗヴﾏ; ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷ; 
PﾗLWデ 

┗┣SWﾉ=┗;ﾐ┠Iｴ 

PヴｷWHWｴ ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷ;っ ヮﾗLWデ 

┌ﾆﾗﾐLｷﾉﾗ ヮﾗﾆヴ;L┌ﾃW ┣;L;ﾉﾗ 

AS;ヮデ;LﾐY 2 1 1 0 

Aﾆデ┌;ﾉｷ┣;LﾐY 7 0 7 0 

Iﾐﾗ┗;LﾐY 1 1 0 0 

ŠヮWIｷ;ﾉｷ┣;LﾐY 0 0 0 0 

F┌ﾐﾆLﾐY 1 0 1 0 

K┗;ﾉｷaｷﾆ;LﾐY 1 0 1 0 

 

 



iょ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

ÚS;ﾃW ﾗ ;ﾆデｷ┗ｷデ=Iｴ ; ヮヴW┣Wﾐデ=Iｷｷ ジﾆﾗﾉ┞ ﾐ; ┗WヴWﾃﾐﾗゲデｷ ゲ┎ ┌┗WSWﾐY ┗ デ;H┌ﾋﾆ=Iｴ. 

N=┣ﾗ┗ ゲ┎ド;┥W, ﾗﾉ┞ﾏヮｷ=S┞ 

Umiestnenie - Sﾗゲｷ;ｴﾐ┌デY ┗┠ゲﾉWSﾆ┞ 

OH┗ﾗSﾐY 
kolo 

OﾆヴWゲﾐY 
kolo 

RWｪｷﾗﾐ=ﾉﾐW 
kolo 

Kヴ;ﾃゲﾆY 
kolo 

CWﾉﾗゲﾉﾗ┗WﾐゲﾆY 
kolo 

BｷﾗﾉﾗｪｷIﾆ= ﾗﾉ┞ﾏヮｷ=S;   6. miesto       

GWﾗｪヴ;aｷIﾆ= ﾗﾉ┞ﾏヮｷ=S;   6. miesto       

Oﾉ┞ﾏヮｷ=S; ┣ﾗ ゲﾉﾗ┗WﾐゲﾆYｴﾗ ﾃ;┣┞ﾆ; ; 
ﾉｷデWヴ;デ┎ヴ┞ 

  ┎L;ゲド       

Oﾉ┞ﾏヮｷ=S; ┣ ;ﾐｪﾉｷIﾆYｴﾗ ﾃ;┣┞ﾆ;   ┎L;ゲド    
 

  

Hviezdoslavov K┌Hｹﾐ   ┎L;ゲド     

Klokan/Klokanko         ┎L;ゲド 
VジWデﾆﾗ┗WSﾆﾗ         ┎L;ゲド 
HﾗヴWｴヴﾗﾐゲﾆY ｴヴ┞ ┗ ;デﾉWデｷﾆW 

   
9. miesto 

ふSｷ;ﾋﾆ;ぶ  

Florbal 7. - 9く ヴﾗLく chlapci   3. miesto       

Florbal に o ヮﾗｴ=ヴ ゲデ;ヴﾗゲデ┌ V;ﾉ;ゲﾆ=  3. miesto       

Florbal BヴW┣ﾐﾗ ﾏﾉく ┥ｷ;Iｷ に turnaj 

ﾐ=SWﾃｹ  2. miesto    

Florbal に Vｷ;ﾐﾗLﾐ┠ デ┌ヴﾐ;ﾃ - 
PヴWS;ﾃﾐ= 

 2. miesto    

Futbal CUP  5. miesto    

F┌デH;ﾉﾗ┗┠ デ┌ヴﾐ;ﾃ PﾗSHヴW┣ﾗ┗= ヲ. - 4. 

ヴﾗLく chlapci 
6. miesto         

Futbal - ﾗ ヮﾗｴ=ヴ ゲデ;ヴﾗゲデ┌ 
PﾗSHヴW┣ﾗ┗= ヲ. - 4く ヴﾗLく chlapci 

2. miesto         

Futbal SFZ  4. miesto        

Sデﾗﾉﾐ┠ デWﾐｷゲ   5. miesto 
 

    

 

 

Mesiac AﾆIｷWが ﾆ┌ﾉデ┎ヴﾐW ヮﾗS┌ﾃ;デｷ;が W┝ﾆ┌ヴ┣ｷWが ┗┠ﾉWデ┞ 

September Sﾉ=┗ﾐﾗゲデﾐY ﾗデ┗ﾗヴWﾐｷW ジﾆﾗﾉゲﾆYｴﾗ ヴﾗﾆ; ヲヰヱヶっヲヰヱΑ 

OﾆデﾙHWヴ T┠┥SWﾒ ┣Sヴ;┗Wﾃ ┗┠┥ｷ┗┞ 

Š;ヴﾆ;ﾐｷ=S; 

T┗ﾗヴｷ┗Y SｷWﾉﾐW z ﾃWゲWﾐﾐ┠Iｴ ヮﾉﾗSﾗ┗ 

N;ﾃ┣;┌ﾃｹﾏ;┗WﾃジｷW ヮﾗS┌ﾃ;デｷW ┗ ジﾆﾗﾉゲﾆWﾃ ﾆﾐｷ┥ﾐｷIｷ 
K┌ﾉデ┎ヴﾐ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ ヮヴｷ ヮヴｹﾉW┥ｷデﾗゲデｷ ずOﾆデﾙHWヴ - ﾏWゲｷ;I ┎Iデ┞ ﾆ ゲデ;ヴジｹﾏさ 

RWﾉ=Iｷ; Sﾗ ﾗHWIﾐYｴﾗ ヴﾗ┣ｴﾉ;ゲ┌ ヮヴｷ ヮヴｹﾉW┥ｷデﾗゲデｷ ずOﾆデﾙHWヴ - ﾏWゲｷ;I ┎Iデ┞ ﾆ ゲデ;ヴジｹﾏさ 

November Dｷ┗;SWﾉﾐY ヮヴWSゲデ;┗WﾐｷW ずPﾗﾉWヮWデﾆﾗさ Sｷ┗;Sﾉ; CLIPERTON 

B┌ヴ┣; ｷﾐaﾗヴﾏ=Iｷｹ ┗ BヴW┣ﾐW 

E┝ﾆ┌ヴ┣ｷ; ずTｴ┌ヴ┣ﾗ┗ Sﾗﾏさ ┗ Banskej Bystrici 

PヴWSﾐ=ジﾆ; ずPヴ;┗S; ﾗ Sヴﾗｪ=Iｴさ 

SaYヴｷIﾆY ﾆｷﾐﾗ PLANETÁRIUM に ┗┣SWﾉ=┗;Iｹ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ Kﾗ┣ﾏﾗﾐ;┌デ ; S┎ｴ┗W┣Sｷ; 



SヮﾗﾉﾗLﾐ= ;ﾆIｷ; Lｷデ;デWﾋゲﾆﾗ-ﾐﾗ┗ｷﾐ=ヴゲﾆWｴﾗ ﾆヴ┎┥ﾆ┌ a DWﾐﾐYｴﾗ IWﾐデヴ; IMPUL) 

Šヮﾗヴデﾗ┗= W┝ﾆ┌ヴ┣ｷ; ずHﾗﾆWﾃﾗ┗┠ ┣=ヮ;ゲさ ┗ Banskej Bystrici 

Šヮﾗヴデﾗ┗= ;ﾆIｷ; ずVﾗﾉWﾃH;ﾉﾗ┗┠ ┣=ヮ;ゲさ ┗ Bヴ┌ゲﾐW 

Kuﾉデ┎ヴﾐ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ ヮヴW ﾃ┌Hｷﾉ;ﾐデﾗ┗ ﾗHIW ; ┌┗ｹデ;ﾐｷW SWデｹ Sﾗ ┥ｷ┗ﾗデ; 

December Vｷ;ﾐﾗLﾐY デ┗ﾗヴｷ┗Y SｷWﾉﾐW 

Mｷﾆ┌ﾉ=ジ 

Dｷ┗;SWﾉﾐY ヮヴWSゲデ;┗WﾐｷW ずSﾏWﾉ┠ ┣;ﾃﾆﾗさ ┗ﾗ )┗ﾗﾉWﾐW 

E┝ﾆ┌ヴ┣ｷ; ずVｷ;ﾐﾗLﾐ= VｷWSWﾒさ 

K┌ﾉデ┎ヴﾐW ヮﾗS┌ﾃ;デｷW ずPﾗ┣Sヴ;┗ SﾚIｴﾗSIﾗﾏさ ┗ DD a DDS Hron 

Vｷ;ﾐﾗLﾐ= ;ﾆ;SYﾏｷ; 

RWﾉ=Iｷ; Sﾗ ﾗHWIﾐYｴﾗ ヴﾗ┣ｴﾉ;ゲ┌ ずVｷ;ﾐﾗIWさ 

J;ﾐ┌=ヴ Beseda v ヴ=ﾏIｷ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ=ﾉﾐWﾃ ┗┠Iｴﾗ┗┞ ずSデﾗヮ┞ ┣┗ｷWヴ;デ ; ┣ｷﾏﾐ= ┗デ=Lｷ; ｴﾗゲデｷﾐ;さ 

KﾗヴL┌ﾋﾗ┗;ﾐｷW ┗ BヴW┣ﾐW 

FWHヴ┌=ヴ Karneval 

Rﾗ┣ｴﾉ;ゲﾗ┗= ヴWﾉ=Iｷ; ﾆ ﾏWS┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐYﾏ┌ Sﾒ┌ HW┣ ﾏﾗHｷﾉﾗ┗ 

SヮﾗﾉﾗLﾐY Lｹデ;ﾐｷW ゲ MŠ 

N=┗ジデW┗; ﾆ;ﾏ;ヴ=デﾗ┗ ┣ MŠ 

E┌ヴﾙヮゲﾆ┞ SWﾒ ヱヱヲ 

Marec Rﾗ┣ｴﾉ;ゲﾗ┗= ヴWﾉ=Iｷ; ﾆ MDŽ 

AﾆIｷ; ずPヴWSﾐWゲ ヮﾗY┣ｷW ; ヮヴﾙ┣┞さ ┗ Dennom centre IMPULZ  

Oデ┗ﾗヴWﾐ= ｴﾗSｷﾐ; ヮヴW ヮヴWSジﾆﾗﾉ=ﾆﾗ┗ 

Beseda s ヮﾗﾉｷI;ﾃデ;ﾏｷ ﾗ Sヴﾗｪ=Iｴ 

DWﾒ ┗ﾗS┞ 

TヴｷWS; Lｹデ; デヴｷWSW 

Čｹデ;ﾐｷW ┗ ジﾆﾗﾉゲﾆWﾃ ﾆﾐｷ┥ﾐｷIｷ 
V┞ﾐ=ジ;ﾐｷW MﾗヴWﾐ┞ 

SWﾐｷﾗヴｷ Lｹデ;ﾃ┎ ┥ｷ;ﾆﾗﾏ 

Aヮヴｹﾉ DWﾒ  ﾐ;ヴIｷゲﾗ┗ 

U┗ｹデ;ﾐｷW SWデｹ Sﾗ ┥ｷ┗ﾗデ; 

DWﾒ )WﾏW 

Šﾆﾗﾉゲﾆ= Wﾆﾗ;ﾆIｷ; ず)HWヴ ヮ;ヮｷWヴ;さ 

N=┗ジデW┗; Tｷｴ=ﾐ┞ｷﾗ┗ゲﾆYｴﾗ ﾆ;ジデｷWﾋ; ┗ Banskej Bystrici 

M=ﾃ Fｷﾉｷヮﾆﾗ┗W SﾗHヴﾗSヴ┌┥ゲデ┗= 

K┌ﾉデ┎ヴﾐ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ ヮヴｷ ヮヴｹﾉW┥ｷデﾗゲデｷ Dﾒ; ﾏ;デｷWﾆ ヮヴW ﾗHWI 

K┌ﾉデ┎ヴﾐ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ ヮヴｷ ヮヴｹﾉW┥ｷデﾗゲデｷ Dﾒ; ﾏ;デｷWﾆ ヮヴW DWﾐﾐY IWﾐデヴ┌ﾏ IMPUL) 

RWﾉ=Iｷ; ┗ ﾗHWIﾐﾗﾏ ヴﾗ┣ｴﾉ;ゲW ヮヴｷ ヮヴｹﾉW┥ｷデﾗゲデｷ Dﾒ; ﾏ;デｷWﾆ 

LｷデWヴ=ヴﾐ; W┝ﾆ┌ヴ┣ｷ; Sﾗ DﾗﾉﾐYｴﾗ K┌Hｹﾐ; 

N=┗ジデW┗; EKOTOP aｷﾉﾏ┌ ┗ Banskej Bystrici 

Exkurzia na hrad v Sﾉﾗ┗WﾐゲﾆWﾃ Ľ┌ヮLｷ 
J┎ﾐ MDD 

Eﾆﾗ┗┞Iｴ=S┣ﾆ; F;ヴﾆ;ジﾗ┗ﾗ 

Envirohry 

Akcia ずČｹデ;ﾐｷW ┗ ┣=ｴヴ;SWさ ┗ DD a DDS Hron 

DWﾃWヮｷゲﾐ= W┝ﾆ┌ヴ┣ｷ; Sﾗ ヮ;ﾏ@デﾐｹﾆ; SNP ┗ Banskej Bystrici 

TヴｷWSﾐ; ;ﾆ;SYﾏｷ; ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ヲくA 

E┝ﾆ┌ヴ┣ｷ; ﾐ; Sデ;ヴY Hﾗヴ┞ ┗ ヴ=ﾏIｷ NBV 



TヴｷWSﾐW ジﾆﾗﾉゲﾆY ┗┠ﾉWデ┞ 

Sﾉ=┗ﾐﾗゲデﾐY ┌ﾆﾗﾐLWﾐｷW ジﾆﾗﾉゲﾆYｴﾗ ヴﾗﾆ; ヲヰヱヶっヲヰヱΑ 

 

 jょ údaje o projektoch┸ do ktorých je škola zapojená  
V ジﾆﾗﾉゲﾆﾗﾏ ヴﾗﾆ┌ ヲヰヱヶっヲヰヱΑ ゲ; ジﾆﾗﾉ; ┣;ヮﾗﾃｷﾉ; Sﾗ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ N;S=IｷW TWゲIﾗ ずV┞ ヴﾗ┣ｴﾗS┌ﾃWデWが ﾏ┞ 
ヮﾗﾏ=ｴ;ﾏWさ ヮヴﾗゲデヴWSﾐｹIデ┗ﾗﾏ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ずÁデヴｷ┌ﾏが ┗ ﾆデﾗヴﾗﾏ ゲ; ┌LｹﾏW ; ﾗSS┞Iｴ┌ﾃWﾏWさく CｷWﾋﾗﾏ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ 
ﾃW ヴW┗ｷデ;ﾉｷ┣=Iｷ; ジﾆﾗﾉゲﾆYｴﾗ =デヴｷ;く )ﾗSヮﾗ┗WSﾐﾗ┌ ﾗゲﾗHﾗ┌ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ﾃW Mｪヴく )┌┣;ﾐ; Oゲデヴｷｴﾗﾒﾗ┗=く 

 

 kょ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

V ジﾆﾗﾉゲﾆﾗﾏ ヴﾗﾆ┌ ヲヰヱヶっヲヰヱΑ nebola v ┣=ﾆﾉ;SﾐWﾃ ジﾆﾗﾉW ┗┞ﾆﾗﾐ;ﾐ= ｷﾐジヮWﾆLﾐ= Lｷﾐﾐﾗゲド Šデ=デﾐﾗ┌ ジﾆﾗﾉゲﾆﾗ┌ 
ｷﾐジヮWﾆIｷﾗ┌く 

 

 lょ údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

ÚS;ﾃW ﾗ ヮヴｷWゲデﾗヴﾗ┗┠Iｴ ; ﾏ;デWヴｷ=ﾉﾐﾗ-デWIｴﾐｷIﾆ┠Iｴ ヮﾗSﾏｷWﾐﾆ;Iｴ ジﾆﾗﾉ┞ ゲ┎ ┌┗WSWﾐY ┗ デ;H┌ﾋﾆ=Iｴく 

Objekty/budovy - IWﾉﾆﾗ┗┠ ヮﾗLWデぎ 1 

BW┥ﾐY デヴｷWS┞ 

 

ヮﾗLWデぎ  9 

stav: ┗┞ｴﾗ┗┌ﾃ┎Iｷ Lｷ;ゲデﾗLﾐW  
┗┞ｴﾗ┗┌ﾃ┎Iｷ ﾐW┗┞ｴﾗ┗┌ﾃ┎Iｷ 

 x  

OSHﾗヴﾐY  
┌LWHﾐW 

oSHﾗヴﾐY ┣;ﾏWヴ;ﾐｷWぎ 

┌LWHﾒ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾆ┞ ヱ  x  

┌LWHﾒ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾆ┞ ヲ  x  

┌LWHﾒ; デWIｴﾐｷﾆ┞  x  

┌LWHﾒ; a┞┣ｷﾆ┞  x  

┌LWHﾒ; HｷﾗﾉﾙｪｷW  x  

┌LWHﾒ; ┗┠デ┗;ヴﾐWﾃ ┗┠Iｴﾗ┗┞  x  

┌LWHﾒ; ｴ┌SﾗHﾐWﾃ ┗┠Iｴﾗ┗┞  x  

IﾐY ヮヴｷWゲデﾗヴﾗ┗Y ┣;HW┣ヮWLWﾐｷW ヮヴｷ;ﾏﾗ ゲ┎┗ｷゲｷ;IW ゲ ┗┠Iｴﾗ┗ﾐﾗ-┗┣SWﾉ=┗;Iｹﾏ ヮヴﾗIWゲﾗﾏ 

デWﾉﾗI┗ｷLﾒ;  x  

ｪ┞ﾏﾐ;ゲデｷIﾆ= デWﾉﾗI┗ｷLﾒ;  x  

ﾏ┌ﾉデｷa┌ﾐﾆLﾐY ｷｴヴｷゲﾆﾗ  x  

ジヮﾗヴデﾗ┗┠ ;ヴW=ﾉ  x  



ジﾆﾗﾉゲﾆ= ﾆﾐｷ┥ﾐｷI;  x  

ジﾆﾗﾉゲﾆ= ﾆﾉ┌Hﾗ┗ﾒ;  x  

=デヴｷ=   x 

Ď;ﾉジｷW ヮヴｷWゲデﾗヴﾗ┗Y ┣;HW┣ヮWLWﾐｷW ﾐ; ヮﾗSヮﾗヴ┌ ┗┠Iｴﾗ┗ﾐﾗ-┗┣SWﾉ=┗;IｷWｴﾗ ヮヴﾗIWゲ┌ 

ﾆ;ﾐIWﾉ=ヴｷ; ヴｷ;SｷデWﾋﾆ┞  x  

ﾆ;ﾐIWﾉ=ヴｷ; ┣=ゲデ┌ヮﾆ┞ﾐW ヴｷ;SｷデWﾋﾆ┞ ジﾆﾗﾉ┞  x  

┣Hﾗヴﾗ┗ﾒ;  x  

ﾏｷWゲデﾐﾗゲド  ジヮWIｷ=ﾉﾐWｴﾗ ヮWS;ｪﾙｪ;  x  

ﾆ;HｷﾐWデ ヱく ゲデ┌ヮﾒ;  x  

ﾆ;HｷﾐWデ┞ ヲく ゲデ┌ヮﾒ;  x  

ジﾆﾗﾉゲﾆ= ﾆ┌Iｴ┞ﾒ; ; ﾃWS=ﾉWﾒ  x  

 

V H┌Sﾗ┗W ジﾆﾗﾉ┞ ゲ; ﾐ;Iｴ=S┣; SｷWﾒ ﾏﾉ;S┠Iｴ ｴヴSｷﾐﾗ┗ SNP ┗ ﾐW┗┞ｴﾗ┗┌ﾃ┎Iﾗﾏ ゲデ;┗W ; ┣ﾐ=ﾏW Ľ┌Sﾗ┗Y 
ﾏ┎┣W┌ﾏ ; ﾏ┎┣W┌ﾏ ﾋ┌Sﾗ┗Wﾃ ;ヴIｴｷデWﾆデ┎ヴ┞ ┗ ﾏﾗSWﾉﾗIｴく 

 

  Stav 

┗┞ｴﾗ┗┌ﾃ┎Iｷ Lｷ;ゲデﾗLﾐW 
┗┞ｴﾗ┗┌ﾃ┎Iｷ ﾐW┗┞ｴﾗ┗┌ﾃ┎Iｷ 

V┞H;┗Wﾐﾗゲド HW┥ﾐ┠Iｴ 
tried 

ジﾆﾗﾉゲﾆ┠ﾏ ﾐ=H┞デﾆﾗﾏ  x  

didaktickou technikou  x  

V┞H;┗Wﾐﾗゲド ﾗSHﾗヴﾐ┠Iｴ 
┌LWHﾐｹ 

ジﾆﾗﾉゲﾆ┠ﾏ ﾐ=H┞デﾆﾗﾏ  x  

┌LWHﾐ┠ﾏｷ ヮﾗﾏﾚIﾆ;ﾏｷ   x 

ﾗSHﾗヴﾐﾗ┌ ﾉｷデWヴ;デ┎ヴﾗ┌   x 

didaktickou technikou   x 

IﾐY ﾏ;デWヴｷ=ﾉﾐﾗ-

デWIｴﾐｷIﾆY ┣;HW┣ヮWLWﾐｷW 
┗┠Iｴﾗ┗ﾐﾗ-┗┣SWﾉ=┗;IｷWｴﾗ 
procesu 

┗┞H;┗Wﾐﾗゲド WS┌ﾆ;Lﾐ┠ﾏｷ 
ｷﾐデWヴ;ﾆデｹ┗ﾐ┞ﾏｷ 
ヮﾗLｹデ;Lﾗ┗┠ﾏｷ 
programami 

 x  

ヮヴｹゲデ┌ヮ ﾆ ｷﾐデWヴﾐWデ┌ =ﾐﾗ 

 

 mょ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

ÚS;ﾃW ﾗ aｷﾐ;ﾐLﾐﾗﾏ ; ｴﾏﾗデﾐﾗﾏ ┣;HW┣ヮWLWﾐｹ ┗┠Iｴﾗ┗ﾐﾗ-┗┣SWﾉ=┗;IWﾃ Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ジﾆﾗﾉ┞ ゲ┎ ┌┗WSWﾐY ┗ﾗ 
┗┠ﾆ;┣W ﾆ ゲヮヴ=┗W ﾗ ｴﾗゲヮﾗS=ヴWﾐｹ za rok 2016. 

 

 



nょ cieľ┸ ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

CｷWﾉWが ﾆデﾗヴY ゲｷ ジﾆﾗﾉ; ┌ヴLｷﾉ; ┗ ﾆﾗﾐIWヮLﾐﾗﾏ ┣=ﾏWヴW ヴﾗ┣┗ﾗﾃ; ジﾆﾗﾉ┞が ゲ┎ Sｷｪｷデ;ﾉｷ┣=Iｷ; ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┣=Iｷ; ジﾆﾗﾉ┞, 

ヴWﾆﾗﾐジデヴ┌ﾆIｷ; ; esデWデｷ┣=Iｷ; ジﾆﾗﾉ┞ ; jej okoliaが ┗┞デ┗=ヴ;ﾐｷW ヮﾗSﾏｷWﾐﾗﾆ ヮヴW T;ﾉジｷW ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW ┌LｷデWﾋﾗ┗が 
ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=I; ゲ obcou a T;ﾉジｹﾏｷ ｷﾐジデｷデ┎Iｷ;ﾏｷ. V ジﾆﾗﾉゲﾆﾗﾏ ヴﾗﾆ┌ ヲヰヱヶっヲヰヱΑ ゲ; ┗ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=Iｷ ゲﾗ 
┣ヴｷ;Tﾗ┗;デWﾋﾗﾏ ┗┞ﾏWﾐｷﾉｷ ﾗﾆﾐ= ; ゲ┗Wデﾉｹﾆ┞く Šﾆﾗﾉ; ｷﾐ┗Wゲデﾗ┗;ﾉ; aｷﾐ;ﾐLﾐY ヮヴﾗゲデヴｷWSﾆ┞ Sﾗ ┗┠ﾏWﾐ┞ ┌LｷデWﾋゲﾆ┠Iｴ 
stolov a ゲデﾗﾉｷLｷWﾆ ┗ HW┥ﾐ┠Iｴ デヴｷWS;Iｴが Sﾗ デヴｷWS Hﾗﾉｷ ┣;ﾆ┎ヮWﾐY ┥;ﾉ┎┣ｷW ﾐ; ﾗﾆﾐ=く Dﾗ ジﾆﾗﾉゲﾆYｴﾗ ﾆﾉ┌H┌ SWデｹ 
Hﾗﾉｷ ┣;ﾆ┎ヮWﾐY ﾐﾗ┗Y ﾆﾗHWヴIWが ┥ｷ;IﾆW ゲデﾗﾉ┞ ; ゲデﾗﾉｷLﾆ┞ ; ┥;ﾉ┎┣ｷW ﾐ; ﾗﾆﾐ=く  V ジﾆﾗﾉW ゲ; ヮヴｷWHW┥ﾐW ┗┞ﾆﾗﾐ=┗; 
HW┥ﾐ= ┎Sヴ┥H;く Šﾆﾗﾉ; ｷﾐ┗Wゲデ┌ﾃW aｷﾐ;ﾐLﾐY ヮヴﾗゲデヴｷWSﾆ┞ ;ﾃ  ﾐ; LｷゲデWﾐｷW ; ヴｷWジWﾐｷW ヮヴﾗHﾉYﾏﾗ┗ ゲ ﾆ;ﾐ;ﾉｷ┣=Iｷﾗ┌く 
V ヴ=ﾏIｷ Sｷｪｷデ;ﾉｷ┣=IｷW ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┣=IｷW ジﾆﾗﾉ┞ Hﾗﾉｷ ┣;ﾆ┎ヮWﾐY ﾐﾗデWHﾗﾗﾆ┞が ┗┞デ┗ﾗヴWﾐ┠ ゲWヴ┗Wヴ ; ﾐｷWﾆデﾗヴｹ 
┌LｷデWﾉｷ; ┗ ヴ=ﾏIｷ ﾆﾗﾐデｷﾐ┌=ﾉﾐWｴﾗ ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷ; ;Hゲﾗﾉ┗ﾗ┗;ﾉｷ ┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷW ┗Wﾐﾗ┗;ﾐY ┗┞┌┥ｹ┗;ﾐｷ┌ ｷﾐaﾗヴﾏ;Lﾐﾗ-

ﾆﾗﾏ┌ﾐｷﾆ;Lﾐ┠Iｴ デWIｴﾐﾗﾉﾙｪｷｷ ┗ﾗ ┗┠Iｴﾗ┗ﾐﾗ-┗┣SWﾉ=┗;Iﾗﾏ ヮヴﾗIWゲWく Šﾆﾗﾉ; ;ﾆデｹ┗ﾐW ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ;I┌ﾃW ゲ obcou, 

DWﾐﾐ┠ﾏ IWﾐデヴﾗﾏ IMPUL)が DD ; DDS Hヴﾗﾐが NAPANTﾗﾏ ヮヴﾗゲデヴWSﾐｹIデ┗ﾗﾏ Iﾐｪく J;ﾐ┞ Kﾗﾉﾗジデﾗ┗Wﾃく 

 oょ oblasti┸ v ktorých škola dosahuje dobré výsledky┸ a oblasti┸ v  ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 
Iﾐaﾗヴﾏ=IｷW ﾗ デ┠Iｴデﾗ ﾗHﾉ;ゲデｷ;Iｴ ゲ┎ ┌┗WSWﾐY ┗ デ;H┌ﾋﾆW ﾐｷ┥ジｷW ┗ ヮﾗSﾗHW ゲｷﾉﾐ┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾗﾆが ゲﾉ;H┠Iｴ ゲデヴ=ﾐﾗﾆが 
ヮヴｹﾉW┥ｷデﾗゲデｹ ; ヴｷ┣ｹﾆ ゲ ┗┞┌┥ｷデｹﾏ SWOT ;ﾐ;ﾉ┠┣┞く 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 ┣;HW┣ヮWLﾗ┗;ﾐｷW ヮﾗSﾏｷWﾐﾗﾆ T;ﾉジｷWｴﾗ 
┗┣SWﾉ=┗;ﾐｷ; ┌LｷデWﾋﾗ┗  

 SﾗHヴ= ; ┎Lｷﾐﾐ= ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=I; ゲ ヴﾗSｷLﾏｷ  
 ┗┠ゲﾉWSﾆ┞ ┗ デWゲデﾗ┗;ﾐｹ Sﾗゲ;ｴ┌ﾃ┎IW priemer 

IWﾉﾗジデ=デﾐ┞Iｴ ┗┠ゲﾉWSﾆﾗ┗  
 ┗┠HﾗヴﾐY ヴﾗ┣ﾏｷWゲデﾐWﾐｷW SW┗ｷ;デ;ﾆﾗ┗ ﾐ; 

ゲデヴWSﾐY ジﾆﾗﾉ┞  
 ｷﾐSｷ┗ｷS┌=ﾉﾐ┞ ヮヴｹゲデ┌ヮ ┗ﾗ ┗┞┌Lﾗ┗;ﾐｹ  
 ;ﾆデｹ┗ﾐ; ヮヴ=I; ジﾆﾗﾉゲﾆWﾃ ジヮWIｷ=ﾉﾐWﾃ 

ヮWS;ｪﾗｪｷLﾆ┞ ゲﾗ ┥ｷ;ﾆﾏｷ ゲﾗ ŠVVP  
 

SLABÉ STRANKY 

 
 ﾐWSﾗゲデ;デﾗLﾐY ﾗｴﾗSﾐﾗデWﾐｷW 

zamestnancov  

 ﾐW┗┞ｴﾗ┗┌ﾃ┎IW ; ﾐWSﾗゲデ;デﾗLﾐY 
ヮヴｷWゲデﾗヴﾗ┗Y ; ﾏ;デWヴｷ=ﾉﾐﾗ-デWIｴﾐｷIﾆY 
ヮﾗSﾏｷWﾐﾆ┞ ジﾆﾗﾉ┞  

 ┗┞ゲﾗﾆ= ┣;ド;┥Wﾐﾗゲド ┌LｷデWﾋﾗ┗ 

 ヮヴW┣Wﾐデ=Iｷ; ジﾆﾗﾉ┞ 

 ┣;ヮ=ﾃ;ﾐｷW ゲ; Sﾗ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗv 

 

PRÍLEŽITOSTI 
 

 ┣;ヮ=ﾃ;ﾐｷW ゲ; Sﾗ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┗ 

 ヮヴW┣Wﾐデ=Iｷ; ジﾆﾗﾉ┞ 

 ﾆﾐｷ┥ﾐｷI; ジﾆﾗﾉ┞ 

 ｷﾐデWﾐ┣ｹ┗ﾐW ┗┞┌┥ｹ┗;ﾐｷW IKT ┗ﾗ ┗┞┌Lﾗ┗;ﾐｹ 
 sponzoring 

 ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=I; ゲ T;ﾉジｹﾏｷ ｷﾐジデｷデ┎Iｷ;ﾏｷ 
ふ┌ﾐｷ┗Wヴ┣ｷデ┞が ﾐ=ヴﾗSﾐY ヮ;ヴﾆ┞ ;デTくぶ 

 

RI)IKÁ 

 

 ﾐWヮヴｷ;┣ﾐｷ┗┠ SWﾏﾗｪヴ;aｷIﾆ┠ ┗┠┗ﾗﾃ 
 ﾐWSﾗゲデ;デﾗﾆ aｷﾐ;ﾐLﾐ┠Iｴ prostriedkov 

 Hﾉｹ┣ﾆﾗゲド ﾆﾗﾐﾆ┌ヴWﾐLﾐ┠Iｴ ジﾆﾚﾉ 
 ﾐWヮヴｷ;┣ﾐｷ┗= WﾆﾗﾐﾗﾏｷIﾆ= ゲｷデ┌=Iｷ; ┗ 

ﾐｷWﾆデﾗヴ┠Iｴ ヴﾗSｷﾐ=Iｴ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ 

 

 



pょ výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie :iakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

Šﾆﾗﾉ; Sﾗゲ;ｴ┌ﾃW SﾗHヴY ┗┠ゲﾉWSﾆ┞ ┗ ヮヴｷﾃｹﾏ;ﾐｹ ┥ｷ;ﾆﾗ┗ ﾐ; T;ﾉジｷW ジデ┎Sｷ┌ﾏ ﾐ; ﾃWSﾐﾗデﾉｷ┗Y Sヴ┌ｴ┞ ゲデヴWSﾐ┠Iｴ 
ジﾆﾚﾉ ふヮｹゲﾏWﾐ= Iぶ ; Sぶ ┗ ゲヮヴ=┗W). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWﾏWIﾆ= 30. ﾃ┎ﾐ 2017  

V┞ヮヴ;Iﾗ┗;ﾉｷぎ Mｪヴく Aﾐﾐ; PWデヴ=ジﾗ┗=が PｴDくが Mｪヴく RWﾐ=デ; KﾉｷﾏWﾆﾗ┗= 

 



PRÍLOHY 

Vyjadrenie ヮヴｹゲﾉ┌ジﾐYｴﾗ ﾗヴｪ=ﾐ┌ ジﾆﾗﾉゲﾆWﾃ ゲ;ﾏﾗゲヮヴ=┗┞ ﾆ ヮヴWSﾆﾉ;S;ﾐWﾃ ゲヮヴ=┗W 





 
 
 
 

 

SPRÁVA 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, 
Školská 35, 976 97  Nemecká za školský rok 2016 / 2017. 

Správa je vypracovaná v zmysle: 
- zákona č. 596/2003 Z. z. § 15 a § 14 a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2009 o štruktúre 
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení a metodickým usmernením č.10/2006 k uvedenej vyhláške, 
- Školského vzdelávacieho programu ,, Prírodníčkovia“, 
- Pracovného poriadku. 
                                                                                               

1. Základné identifikačné údaje o škole  
1. Názov školy: Materská  škola 2. Adresa školy:  

    Školská 35, 976 97  Nemecká 
3. Telefónne číslo:         0903618224 
4. Internetová adresa:    skolkavnemeckej@centrum.sk                               
5. Zria@ovateI:              Obec Nemecká           Hronská 37       976 97 Nemecká 
6. ZamestnávateI:          ZŠ s MŠ Nemecká     Školská 35         976 97 Nemecká 

 

 2. Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Anna Petrášová, PhD. 
Mgr. Renáta Klimeková 
Zuzana Vaníková 

riaditeIka školy 
zástupkyOa pre ZŠ 
zástupkyOa pre MŠ do  31.12.2016 

 

 Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

Rada školy 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Nemecká bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR 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 je stanovené na 4 roky.  

V rade školy sú delegovaní: za pedagogických zamestnancov p. uč. Mgr. Lucia 
Michelčíková, za rodičov Ing. Marianna Petríková. 
 

Pedagogická rada školy 

PrehIad poradných orgánov zástupkyne MŠ: 
Pedagogická rada - v zastúpení všetci pedagogickí zamestnanci.  
Rada zasadala podIa plánu a aktuálnosti potrieb v zmysle rokovacieho poriadku      
pedagogickej rady. Pedagogická rada sa schádzala 4x ročne podIa plánu práce pedagogických 
porád, ktorý tvorí prílohu ročného plánu. Na poradách riešime aktuálne pedagogické  otázky 
týkajúce sa plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti, diagnostikovania detí, odbornú 
a pedagogickú pomoc pre rodičov detí v rámci otvorených dní v MŠ. Členky pedagogickej 
rady sa navzájom informujú o aktuálnych  pedagogických  problémoch, vymieOajú si 



 
 
 
 

 

navzájom získané vedomosti, zručnosti nadobudnuté absolvovaním aktualizačného 
vzdelávania  organizovaného MPC v Banskej Bystrici. V rámci operačných porád zástupkyOa 
pravidelne informuje o aktuálnych témach z vedenia školy. Pravidelne kontroluje plnenie 
naplánovaných úloh vyplývajúcich zo záverov porád. V septembri 2016 bol uvedený nový 
školský vzdelávací program, na ktorom participoval celý pedagogický kolektív. 
 

Metodické združenie    
Je ustanovené v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008  o materskej škole a vyhlášky MŠ SR 
Z.z.  v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009. 
Vedením  MZ bola poverená  Mgr. Lucia Michelčíková. Členmi MZ sú všetci pedagogickí 
zamestnanci. 

Vzdelávacie stretnutia boli zamerané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti, na 
zavedenie nového školského vzdelávacieho programu do praxe, posúdenie správneho 
metodického postupu pri mesačnom plánovaní a písaní príprav. 
 

Rodičovské združenie pri MŠ  
Predseda:  Andrea Cimermanová 
Členovia:  Jana Giertlová, Ing. Marianna Petríková 
Rodičovské združenie zasadalo 2x v roku a triedne 4x ročne. 
Zaoberalo sa školským poriadkom, aktivitami pre rodičov a deti v priebehu roka, hodnotením 
výchovno-vzdelávacej činnosti, diskutovalo sa na témy - zdravá výživa, pitný režim v MŠ 
a témy podIa záujmu rodičov. 
 
 

 Údaje o počte detí v materskej škole v školskom roku 2016/2017 
 

Triedy 

Stav k 31. 8. 2016 Stav k 30.6. 2017 

Veková 
kategória 

Počet 
detí 

spolu 

Z toho 2- 
ročné deti 

predškoláci 

Integro-
vané deti 

Veková 
kategória 

Počet 
detí 

spolu 

Z toho 
2-

ročné 
deti 

predškoláci 

Integrované 
deti spolu 

z toho 
5 - 6 
ročné 
deti 

OPŠD spolu 

z toho 
5 - 6 
ročné  
deti 

OPŠD 

1. 2 - 3 3 3 0 0 0 0 2 - 3 0 0 0 0 0 0 

2. 3 - 4 18 0 18 0 0 0 3 - 4 21 0 21 0 0 0 

3 4 - 5 19 0 19 0 0 0 4 - 5 19 0 19 0 0 0 

4. 5 – 6     18 0 18 18 1 0 5 - 6 18 0 15 18 3 0 

Spolu 0 58 0 58 18 1 0 0 58 0 55 18 3 0 

 
Počet prijatých detí v hmotnej núdzi: 2 deti 
Počet detí končiacich predškolskú prípravu, odchádzajúcich do ZŠ: 11 detí 
Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 3 deti 
 



 
 
 
 

 

Hodnotiacim kritériom u detí v predškolskom veku je získanie kompetencií vo 
všetkých oblastiach rozvoja osobnosti die[a[a. Tento vývoj je individuálny a nazývame 
ho školskou zrelos[ou. V mesiaci máj sa testov školskej zrelosti zúčastnilo 14 detí. Na 
základe dosiahnutých výsledkov po konzultácii s p. riaditeIkou CPPPP v Brusne 
dosiahlo 11 detí školskú zrelos[ a prevzalo si osvedčenie o ukončení predprimárneho 
vzdelávania.  
 
5. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov školy  
  

Materská škola Počet  Počet 
zamestnanci MŠ - spolu 7 
Z toho PZ* 6 Z toho NZ** 1 
Z počtu PZ   Z počtu NZ  
- kvalifikovaní 6 - špeciálny pedagóg***  0 
- nekvalifikovaní 0 - upratovačky  1 
- dopGOajú si vzdelanie 0 - ostatní   0 

    
    

Spolu počet pedagogických  zamestnancov 
MŠ:            
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Pedagogickí zamestnanci spGOajú kvalifikačné predpoklady stanovené vyhláškou MŠ SR  č. 
437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov              
 

6. Údaje o @alšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov  školy 
       

MŠ má vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
a plán adaptačného vzdelávania pre začínajúcich zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci 
majú vypracovaný plán profesionálneho rastu formou samoštúdia – štúdiom odbornej 
literatúry, novín a časopisov.  

V tomto školskom roku sa podIa ponuky prihlásili na vzdelávanie:  
• Mgr. Lucia Michelčíková, Eva Pocklanová: Interaktívna tabuIa vo výchovno-vzdelávacej 
činnosti MŠ. 
• Mgr. Zuzana Lokšová a Petronela Kútiková:  Metodika rozvoja grafomotorických zručností 
v MŠ. 
Pravdepodobne pre malý záujem sa ponúkané vzdelávacie aktivity v tomto roku neotvorili.  
Obnovené aj vypracované boli projekty: 
Environmentálna výchova v MŠ -  Mgr. Lucia Michelčíková, 
Prvky regionálnej výchovy -  Mgr. Zuzana Lokšová, 
Výchova k zdravému štýlu života – Mgr. SoOa Veselovská. 
V celosvetovej organizácii pre predškolskú výchovu – OMEPE ja aktívnou členkou výboru  
Zuzana Vaníková, ktorá je zároveO členkou Spoločnosti pre predškolskú výchovu. 
Pedagogické pracovníčky sa zapojili v rámci pedagogických dní v marci do aktivít riadených 
metodickým centrom. 



 
 
 
 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 
 

Údaje o aktivitách organizovaných         
MŠ 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola 
zapojila v rámci škola a  obce 

 Tematika jesene: ,,Šarkaniáda“ 
 Tvorivé dielne detí a starých rodičov 
 Sférické kino: Vesmír 
 JeseO s lesným pedagógom 

 Stretnutie s policajtmi 

• Slávnostné otvorenie školského roka -     
   pasovanie prvákov 
• Mesiac úcty k starším – program pre seniorov 
v Nemeckej 
• Návšteva Obecného úradu v Nemeckej 

 Mikulášska besiedka  
 Vianočná besiedka pre rodičov, 

pečenie medovníkov 

 Fašiangový karneval 

•  Vianočná akadémia 
•  Program pre seniorov - stacionár 
 Regionálne tradície   
 Návšteva školskej knižnice 

•   DeO matiek v MŠ 
•    Brezniansky slávik - sú[až v Brezne 

 Vystúpenie detí  s programom - DeO matiek 
v obci 

 Vystúpenie počas roka pre seniorov  
 Tvorivá dielOa - VeIkonočný jarmok 
 Jarná vychádzka do prírody s lesným 

pedagógom 

 Návšteva požiarnej zbrojnice 

•  Vynášanie  Moreny 
•  Liga proti rakovine – DeO narcisov 

•   DeO otvorených dverí - zápis       
       budúcich škôlkarov 

 

 Spoločné foto  
 Návšteva farmy v Nemeckej  

•   Environmentálne dopoludnie  

•   Účas[ na sú[aži v Brezne:                                               
       Malí Chalupkovci s divadielkom      
                ,,V lese Radolese“ 

 

 Športová olympiáda detí MŠ v 
    Brezne 

 MDD  Športové dopoludnie 

 Koncoročný výlet s rodičmi: 
 Hradisko - športové dopoludnie 

 

 Rozlúčka z predškolákmi  
  
 
Naše deti reprezentovali školu: Brezniansky slávik – Veronika Šoučíková 

Malí Chalupkovci v Brezne: Laureáti sú[aže        –  divadielko ,,V lese Radolese“ 

Olympiáda detí materských škôl v Brezne:       1. miesto - skok do diaIky – Popovič Matej 
                                                                           3. miesto - skok do diaIky – Giertl Marko 
 
 
 



 
 
 
 

 

CELOROČNÉ AKTIVITY: 
Krúžková činnos[ v odpoludOajších hodinách – organizovaná ZUŠ v Brusne v priestoroch ZŠ 
s MŠ v Nemeckej. 
  
• Hudobno-dramatický krúžok 
• Hudobno-pohybový  krúžok 
• Výtvarný  krúžok 
• Angličtina  
 
Návšteva 1. ročníka ZŠ  

- otvorená hodina za účasti a spolupráce s MŠ (5 - 6 ročné deti). 
 
Športové a turistické aktivity: 
Cesta jesenným  lesom - zber prírodnín 
Zimné radovánky – sánkovanie 
Výlet v závere roka spojený s eko-hrami - environmentálne dopoludnie s lesníkom 

 

 8.Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanou Štátnou školskou 
inšpekciou 
 
Tematická inšpekcia bola vykonaná v MŠ v dOoch 19.4.2017 a 20.4.2017. 
Zameraná bola na zistenie stavu výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa 5 - 6 ročných detí. 
Uskutočnená bola v dvoch dopoludniach. 
Záver: Hodnotenie bolo veImi kladné. K silným stránkam výchovno-vzdelávacej činnosti 5 - 
6 ročných detí patrilo podporovanie priaznivej, akceptujúcej atmosféry a uplatOovanie 
účinných učebných stratégií s účelným využitím učebných pomôcok, didaktickej techniky 
vrátane IKT, čo malo pozitívny vplyv na realizáciu edukačného procesu. 
Správa bola prerokovaná a podpísaná riaditeIkou školy. 

                   
9.  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu Termín začatia  
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Zodpovedná 

 Zdravý životný štýl 
 
Environmentálny projekt 
 
Prvky regionálnej vých. 

 
 

 

priebežne        
pokračuje 
priebežne 
pokračuje 

Mgr. SoOa Veselovská 
 
         Mgr. Lucia Michelčíková 
 
         Mgr.  Zuzana Lokšová 

 
 

10. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy   
 

MŠ je umiestnená v jednom trakte ZŠ. Pre edukačnú činnos[ využíva 3 triedy, 
umyváreO a riaditeIOu. MŠ je vybavená výpočtovou technikou, IKT. V dvoch triedach majú 
deti k dispozícii počítač, triedy sú napojené na internet, interaktívna tabuIa  je namontovaná  
v triede 5 - 6 ročných detí. Školská knižnica bola doplnená aktuálnymi odbornými 
publikáciami vydavateIstva RAABE. Vybavenie MŠ učebnými pomôckami je dobré, učebné 



 
 
 
 

 

pomôcky sa dopGOajú postupne podIa možností finančných prostriedkov. Učebné pomôcky 
objednávame z katalógu, platba prebieha na faktúru. Zamerali sme sa na zabezpečenie 
edukačných pomôcok podporujúcich rozvoj motoriky, logického myslenia, predstavivosti 
a fantázie, masážnych a relaxačných pomôcok na TV. 
V triede Lienok a MotýIov boli vytvorené kútiky pre popoludOajší odpočinok detí, preto sa už 
v týchto triedach nemusia rozklada[ lehátka. V triede lienok bolo dokúpených 20 lehátok. 
Vo všetkých triedach v tomto školskom roku boli vymenené okná, dokúpené lehátka do 
strednej triedy. 
V jarnom a letnom  období deti využívali školskú záhradu s detským ihriskom. 
 
Potreby:  výmena gumy v hlavnej chodbe – priestore tried pre pracovné činnosti, dobudovanie 
chodníkov na detskom ihrisku. Oprava bočných stien v triedach – náterom, vymaIovanie 
tried. 

 

11. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti 
 
1. Financie pridelené na školu - v zmysle originálnych kompetencií rozhoduje obecné 
zastupiteIstvo. 
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej 
školy - prispieva zákonný zástupca die[a[a podIa VZN obce Nemecká vo výške 13,28 € raz 
za dva mesiace. 

                                                

 12. Ciele materskej školy a ich plnenie  
 
 Dlhodobý cieI : Pripravi[ deti na vstup do ZŠ tak, aby boli úspešné!  
 

 Harmonické rozvíjanie detskej osobnosti, rešpektovanie fyzického a duševného 
zdravia v jednote so životným prostredím. CieI plníme podIa plánu a pripravených 
aktivít priebežne počas roka, formou pravidelných pohybovo-relaxačných cvičení, pri 
pobyte vonku, osvetou pre rodičov, edukačnými aktivitami zara@ovanými pravidelne, 
realizáciou enviroprojektu, dodržiavaním správnej výživy, motivovaním detí k pitiu 
mlieka, nahrádzaním sladkostí ovocím. Je to práca pomalá, zdGhavá a vyžaduje si 
viacročné úsilie a spoluprácu s rodinou. Zaradené sú prvky projektu zdravá výchova. 

 Zlepšenie materiálno-technickej základne, modernizácia a údržba, zlepšenie 
technického stavu budovy – všetky tri triedy sú vybavené novým nábytkom, 
výpočtovou technikou, MŠ je pripojená na internet, má webovú stránku, postupne sa 
dopGOa vybavenie podIa potrieb. Máme vybudované sociálne zariadenie. V priebehu 
roka sa uskutočnili viackrát opravy vody a kanalizácie, výmena okien v MŠ,  pedagog. 
pracovníčky sa snažili  o esteticky upravený interiér všetkých miestností. Využívame  
detské ihrisko. 

 Zlepšenie životného prostredia – realizácia environmentálnej a ekologickej 
výchovy v MŠ. Zamerali sme sa na ochranu životného prostredia, skrášlenie okolia 
MŠ, zapojenie rodičov do environmentálnych aktivít, vychádzky do prírody v každom 
ročnom období. Pokračovali sme v spolupráci s lesnou škôlkou, návštevou farmy v 
Nemeckej, možnos[ou jazdy na poníkoch, poznávanie dravého vtáctva, života v lese, 
zapájame organizácie v obci do aktivít s de[mi – požiarnici. 



 
 
 
 

 

 Návrat k regionálnym tradíciám –  Iudová tvorba, Iudové tradície obce – 
vynášanie Moreny... 

 Deti vystupovali počas celého roka v obci, pre seniorov a v besiedkach v MŠ. V 
pripravovanom programe boli využívané prvky regionálnej kultúry - piesne, tance, 
kroje Iudové zvyky. 

 Vytvára[ priaznivú socio-emocionálnu atmosféru ako predpoklad pozitívnej 
stimulácie rozvoja komunikatívnych schopností, rozvíjanie správnej výslovnosti, 
gramatickej správnosti rečového prejavu - v triedach bola vytváraná príjemná 
atmosféra pre činnos[ detí, prostredie tried ako aj prostredie materskej školy bolo 
esteticky vkusne upravené a stimulovalo deti k jazykovým prejavom. Nepravidelná 
dochádzka u niektorých detí sa prejavovala tým, že po príchode z domu boli nesmelé, 
odmietali komunikova[. Nesmelé deti pri komunikácii odpovedajú jedným slovom, 
nie celou vetou, opakom sú deti dominantné, ktoré skáču do reči, sú hlučné, nedokážu 
sa prispôsobi[ detskému kolektívu, nerešpektujú pravidlá, negatívnym znakom je, že 
každoročne narastá počet detí s narušenou komunikačnou schopnos[ou, čo s[ažuje aj 
vzdelávací proces týchto detí. Deti vo veIkej miere začali už v tomto veku bežne 
používa[ vulgarizmy, čo sme priebežne konzultovali s rodičmi. Na odporúčanie 
učiteliek a pravidelnej diagnostiky detí rodičia aj v tom roku navštevovali logopéda, 
de[om sme zabezpečili vyšetrenie  priamo v MŠ klinickým logopédom raz za mesiac.   

 Skvalitni[ realizáciu pedagogickej diagnostiky s dôrazom na prípravu detí do 
základnej školy, prácu detí s OPŠD, s de[mi s nevhodným správaním -
pedagogická diagnostika sa realizovala pravidelne, každé die[a má vlastný list, kde 
učiteIky zaznamenávali dosiahnuté úspechy vo všetkých troch oblastiach rozvoja 
osobnosti die[a[a. V triedach  učiteIky  individuálne hodnotili deti v konkrétnych 
aktivitách a postupne značili aké zručnosti, schopnosti deti získavali v priebehu 
týždOa. Ak die[a potrebnú zručnos[ nedosiahlo, individuálnymi činnos[ami sa 
precvičovalo dovtedy, kým ju nezískalo. Pre deti s OPŠD máme vypracovaný 
program, ktorý vypracovala zástupkyOa MŠ. Jednotlivé aktivity učiteIky plnili 
v týždenných plánoch, pozitívne môžeme hodnoti[ zaškolenos[ detí, v MŠ máme dlhé 
roky 100 % zaškolenos[. Ako pozitívum môžeme označi[ systematickú prácu 
učiteliek, ale aj fakt, že deti navštevovali MŠ 3 roky a dobrú spoluprácu rodičov.  

 
V školskom  roku 2016 / 2017 bola zabezpečená logopedická starostlivos[ v MŠ, kde deti 
pripravovala špeciálna logopedička. 
 
Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveO výchovy a vzdelávania zlepši[ vrátane návrhov opatrení. 
 
 

 Hodnotenie výsledkov riadiacej práce – zefektívnenie kontroly a riadenia  

MŠ má vypracovaný ročný plán vnútornej kontroly. Úlohy sú rozpracované 
z pracovného poriadku, školského poriadku školy. Závery z vykonanej kontroly sú vedené 
v zošite a zaznamenávajú sa. V ročnom pláne školy sú vyšpecifikované ciele a druh 
hospitácií. Hospitačnú činnos[ vykonávame pravidelne. O hospitačnej činnosti sú vedené  
záznamy. Hospitačnou činnos[ou sa zistilo, že učiteIky sprístupOovali de[om poznatky 
zrozumiteIným spôsobom. 
Týždenné plány učiteliek boli pravidelne vopred konzultované tak, aby spGOali všetky 
požadované  kritériá a metodicky boli v súlade s metodikou ,,Krok za krokom“.   



 
 
 
 

 

Na sprostredkovanie informácií bola dostatočne využívaná audiovizuálna technika –
interaktívna tabuIa, zakúpené IKT programy. UčiteIky preferovali pozitívne verbálne formy 
hodnotenia zamerané  na sociálne prejavy detí. Zlepšenie nastalo  u detí v oblasti  rozvíjania 
praktických a sebaoslužných zručností. 
Úlohy na budúci školský rok: 

 Pravidelná organizácia a realizácia pohybových a relaxačných cvičení, pobytu vonku,  
edukačných aktivít s telovýchovným zameraním. 

 Využívanie telocvične a detského ihriska. 
 Využíva[ všetky výtvarné formy pre upevnenie grafomotoriky - kreslenie na veIké 

formáty, kriedou vonku, maIovanie... 
 Diferencovanie úloh vo všetkých organizačných formách denného poriadku 

zohIadOovaním výchovno-vzdelávacích potrieb detí. 
 Kontrolnú činnos[ zamera[ na oboznamovanie detí s cieImi činností, pomenovanie 

jasne očakávaných výsledkov učiteIkami. 
 

• Hodnotenie kvality edukácie, cieIov školy na základe ukazovateIov za obdobie 2 
rokov, koncepčný zámer rozvoja MŠ  

CieIom na@alej zostáva vytvorenie odborného, tvorivého a prosocionálneho prostredia v 
materskej škole, rešpektovanie individuálnych osobitostí detí, ich potrieb, schopností 
a rozvojových možností. K dosiahnutiu cieIa je potrebné  pracova[ na zmene v pedagogickom 
prístupe k de[om, posilni[ úlohu a motiváciu učiteIov. Na zmene musí ma[ spoluúčas[ čo 
najviac Iudí zabezpečením dobrej organizácie práce, delegovaním úloh pedagogickým 
zamestnancom, zabezpečením vzdelávania pedagogických zamestnancov; v spolupráci so 
zria@ovateImi využíva[ pomoc asistenta učiteIa, zabezpeči[ individuálny prístup de[om, 
ktoré to potrebujú (deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, integrované deti). 
 

Silné stránky Slabé stránky 
    ズ Ciele výchovy a vzdelávania detí        
      stanovené v súlade so Štátnym     
      vzdelávacím programom  
    ズ DopGOanie si vzdelávania     
      zamestnancov 

 Systematická kontrola 
 Sebareflexia vlastnej práce 
 Operatívne plánovanie, časté 
    zastupovanie 

        ズ   Časovo obmedzovaný pobyt vonku 
 Snaha zapoji[ sa do nových  
    výziev a projektov 

 Nedostatočné ohodnotenie  
     pedagogických zamestnancov 

 Otvorenos[ školy k  širokej  
     komunite – konkrétna spolupráca  
     s rodičmi 
odborná spolupráca s centrom ŠPP 

        ズ  Školácky prístup  niektorých pedagógov    
            v edukačnom procese 
. 
           

 Individuálny prístup učiteIov  
    k de[om  

 Nedokončené vybavenie školského  
    dvora   -   chodníky 

  Príležitosti       Riziká    
 Dobré podmienky pre edukáciu  

        ズ Dobrá poloha MŠ pre prístup  
    autom 

 Demografický vývoj – pribúdanie detí  
     so sociálne znevýhodneného prostredia  

 Priestranné a udržiavané triedy 
ズ  Vybavenos[ novými edukačnými  
    pomôckami 

 Nedostatok finančných  prostriedkov  
     zvyšovanie počtu detí v hmotnej núdzi  
     (neplatiaci) 



 
 
 
 

 

 Krúžková činnos[  
 Výučba cudzieho jazyka   
 Dramatická výchova 

 Požadova[ väčšiu odbornos[ pri 
krúžkovej činnosti 

 Výborné vytvorené podmienky  
   pre tvorivos[ učiteliek, možnosti  
   ich realizácie  

 Potrebná zvýšená iniciatíva učiteliek  
   smerom k rodičom, prezentácia   
   vlastnej práce v tlači  

 
 
13. ?alšie informácie o materskej škole 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  
     

Psychohygienické podmienky pre edukáciu detí sú zabezpečované kvalitne a na 
primeranej úrovni. Pobyt vonku je realizovaný denne, skrátený resp. vynechávaný bol len z 
dôvodu nevhodného počasia a nevhodného oblečenia detí, čo museli učiteIky opakovane 
rieši[ pri komunikácii s rodičmi. Po dohovore s rodičmi bol realizovaný pitný režim 
zabezpečením dostatočného prísunu tekutín v triedach. Odbúrané bolo sladké pitie a nosenie 
sladkostí do zariadenia. Pri adaptačnom procese die[a[a bola zvýšená konzultácia a 
individuálny pohovor s rodičmi. 

Rozvrh denných činností je v správnom časovom nastavení, deti majú zabezpečený 
vhodný priestor i čas na celodenné aktivity i odpočinok. 

b) Spolupráca školy s rodičmi a obcou 
 
  V tomto školskom roku sme preferovali dennú komunikáciu s rodičmi, ponúkli sme 
viac možností spolupráce s rodinou, záujem rodičov bol veIký. Našou snahou je zintenzívni[ 
zapájanie sa rodičov do rozhodovacieho procesu pri tvorbe smerovania koncepčného rozvoja 
školy. 
Materská škola má aktuálnu webovú stránku, prostredníctvom ktorej sú rodičia a verejnos[ 
informovaní o aktivitách a všetkých zámeroch MŠ. Stránku vedie Mgr. Zuzana Lokšová. 
Deti poznali hlavné budovy v obci - navštívili sme obecný úrad – obradnú sieO; významné 
miesta obce. 

c) Spolupráca so ZŠ  
 
Deti MŠ mali veImi pekný zážitok z otvorenej hodiny v 1. ročníku ZŠ. Spolu s pedagógmi 
sme sa pravidelne stretávali na spoločných podujatiach organizovaných školou.  
          Vedenie školy sa pravidelne zaujímalo o prácu i edukačnú činnos[ v MŠ, podporovalo 
každú snahu o skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického 
vybavenia, zabezpečenie maIovania, opráv. Škola podporuje všetky nové, inovačné trendy vo 
výchove a vzdelávaní. 
 
 
 V Nemeckej, 30. 6. 2017                                                                  Zuzana Vaníková 
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nitkup strojov, pristrojov. zariadeni, techniky, neradia a osobnich
automobilov, vistavba, pristavba, modernizecia a rekonitrukcia
Skolskich obiektov (E 7 ods. 10 zAkona*)

)16 0 0

rieienie havariin\ich situacii (64c 26kona )1,7 0
rozvoiov6 nroiFktv l64d Tikona* tla 0 0

Prcstriedlry z rozpoitov obcl a prostriedky z rozpoitov VUC / od
zriadbvatefov cirkevn9ch a srikromnych SkOl tS2 ods. 1 pism. b), 52
6rlc , 

^icm 
rll r{Lanr+l

119

Prostriedky od inych fyzickfch a pnivnickich os6b za pr€n6rom
priestorov a zariadenia 5k6l alebo 5kolskfch zariadenl v tase, ked'sa
nevyuZivajU na vychovno-vzdeliivaci proces [52 ods. 1 pism. c),S2 ods.
2 ofsm. b) z6kona*l

)20 0 0

Zisk z podnikatelskej tinnosti [52 ods. L pism. d), 92 ods. 2 plsm. c)
tAkonz*1 )21 0 0

Prfspevky od:iakov, rcdiCov alebo inei osoby, ktor6 m5 voEi liakovi
vy:ivovaciu povinnost, na tiastointi rihradu n6kladov sporenych s
hh^+h^rr .+-a-+lir,^a#^rr v lLal4ah r rr ELalahiah r-*-dahi--h

22 0 0

Vo vybranfch ikolskfch zariadeniach prfspevky od iiakov, rodieov
alebo inej osoby, ktor6 mii voil iiakovi vyZivovaclu povlnnost, na
tiastoinri rihradu n6kladov na uichovu a vzdel6vanie [S2 ods. 1 pism,
el- 52 ods- 2 6ism- el zikona*l

)23 0 0

Prfsoevlo a daru Is2 ods. 1 ofsm. o) a ods. 2 Dism. o) zSkona*I )24 0

ln6 zdroie podfa osobitn6ho prEdpisu [52 ods. 1 pism. h) a ods. z pism. )25

Prispevky od zamestnSvatelov a zamestndvatelskfch zvizov [52 ods.
I o[sm. f). ods. 2 D[sm. f) z6kona*] la6

tZ6kon NR 5R i. 597/2003 Z. z. o financovani zS, SS a SZ v zneni neskorilch predpisov



lD protokolu : WMEPHZHSMV

tislo
Energie,
voda a Materi6l Idribe Sluiby

z prev6dzlqy (stlpca
F}

zo
stlpcov
C.D.F

UKAZOVATEI:

spolu ndhrady za
vydavky
na teplo

vrdavky
na

Vfdavky
na dhl;ie

,zoelavac
Dnoces

vzdel.
ped.
zam.

==G+H+l+J+ G H J K L M T U U1

ZDROIE FINANCOVANIA sEolu - sieet r. 002- 019-025 )o1 llllt a 2s 221 , 56A 50 00( 11 38( t6 7L2 7 564
Prostriedlq/ zo StStneho rozpottu v rozpottovej kapitole MSWaS SR a MV 5R spolu (S 2 ods. 1 pism.
a).6 2 ods. 2 olsm- a) zSkona+l - siaet r- oo3 ol 5 )o2 94 17C 25221 7 564 so oo( 11 38( t6 7L2 7 564

Bezne vvdavkv spolu - sotet r 004, 007 103 94 477 23 221 7 56A 50 00( 11 38( t6 7L2 7 564
normativne - s0tet r. oo5- 006 104 29 95! 25 221 472( L6.7L7

mzdv a ooistn6 )05
prev6 dzka lo6 2e 9s! )\ ))< 4 TZti t6 7L2 0

nenormativne - sitet r. (oo8-1041 )07 54 224 7 564 50 000 6 55( 7 56A
odchodn6 [S7 ods. 15 ofsm. a) zAkonar lo8
na doDravu ,iakov t64a ods- 2 oism- alzSkona* 109
na asistentov uiitel'a pre iiakovso zdravotnim znevlihodnenim alebo s nadanim [54a ods.2
o[sm. b) z:ikona*l 110

za mimoriadne v\i'sledkv iiakov t64b zikona* 111
riesenie havariinfch situ6cii (E4c zekona*) t2 50 00( 50 004
rozvoiovd oroiektv (64d 25kona*) lL3 3 70( 3 70( 3 70(
vzdelSvacie oolrkaTv (67 o.ls I TAkonax 114 2 7,.( )71 0
orisoevok na v,ichovu a \rzdelevanie ($6 b z6kona* loo 2 L/l1 2 44L 2 441
soci5lne znev{'hodnen6 orostredie (54 e 26kona*l r00 791, 795 79e
vakcinv tq7 ods 15 olsm tr) zAkonall 101

orisoevok na uiebnice (q7 ods.18 zekona* o2 621 62t 62t
orisoevok na kurz oohvbovich akivlt v orirode 157 ods. l q zSkona*| oa 2 251 2 25(
prispevok na ikolu v prirode (57 ods.19 zSkona*) t04 1 70( 7r}(

Kanitalove Wdavkv - suaet r 016-018 )15
niikup strojov, pristrojov, zariadeni, techniky, n6radia a osobnvch automobilov, vvstavba.
orlstavba. modernizdcia a rekonitrukcia lkolsloich ohiektov (5 7 o.lq I o 75knna+) )16

rie<enie hava ri i n\ich citrrAci i l641 75kdna*) )17
rozvoiov6 oroiektv (54d z6kona+) 18

Prostriedlq z rczpoatov obci a pioskiedky z rozpottov VUC / od zriadbvatel'ov cirkevnfch a
s[kromnVch 5k6l IS2 ods, 1 pism. b), 52 ods. 2 pism, dt zSkona*l 19

Prcstdedky od infch fyzlckfch a privnickfch os6b za preniijom prieEtorov a zarladenia Ek6l
alebo Skolskich zariadeni v iase, ked'sa nevyulivaj( na vfchovno-vzdeliivacf proces [52 ods. I
oism. c),62 ods. 2 oism. bl zSkona*l

)zo

ZIsk z podnikatel'skei Cinnostl t!2 ods. 1 oism. dl,52 ods. 2 ofsm. c) z5kona*l )21
PrisPevky od iiakov, rodiiov alebo inei osoby, ktorii mii voii iiakovi vyiivovaciu povinnost', na
aiastoanri dhradu n6kladov spojenfch s hmotnou starostlivostou v Skoliich a v Skolskfch
zariadenlach

)22

Vo vybranfch Skolskych zarladeniach prfspevky od llakov, rcdiiov alebo inej osoby, ktoni md
voei iiakovi vyiivovaciu povinnos( na iiastotnu Uhradu ndkladov na vfchovu a vzdeliivanie [S2
ods. I Dism. el. 52 ods- 2 o[sm- el z5kona*l

)23 0 0

Prisnevkv a darv [$2 ods. 1 oism. ol a ods.2 oism. o) z5kona*l ))4 0 0
ln6 zdrcie mdl'a osobitndho orcdDisu 162 ods- I oism- hl a ods- 2 bi<m- hl 76kdna+l )25 0 0
Prfspevky od zamestnSvatel'ov a zamestndvatelskfch zvizov [52 ods. I pism. f), ods. 2 plsm. f)
zikona*I )26 0 o
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Hospoddrsky vfsledok ttslo zisk (+) ithta ,

A B

{ospod5rskv Wsledok (len pri prispevkovei orqanizScii a neit6tnom subieKe) v eur6ch 201

lD protokolu: WMEPHZHSMV
zostavil: Mgr. Cigerova
Telef6n: 0907853231
Emaill e ko no m.zssmsne mecka@gma il .co m

Nemeckej
Dfra: L3.04.20L7
Podpis a pefiatta:

v:




