
 
Základná škola Petrova Ves 90 
 
 

Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 

v školskom roku 2016/2017 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 

A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Názov školy:Základná škola Petrova Ves 90 
Adresa: 908 44 Petrova Ves 90 
Telefón, fax: 034/6620103 
Mail, internet:lenasteflikova@centrum.sk 
                     www.zs@petrovaves.sk 

           Zriaďovateľ : Obec Petrova Ves 
 
 
Vedenie školy 
Riaditeľ:  Mgr. Lena Šteflíková 

 
Výchovný poradca: Mgr.Ľubica Rozborilová 

 
Rada školy  
Predseda: Bc.Zdenka Vašiová 
Zástupcovia zamestnancov ( 1): Adriana Fodorová 
Zástupcovia rodičov ( 2 ):  Mária Spáčilová, Blanka Černá 
Zástupcovia zriaďovateľa   (  1 ):  Mgr. Miriam Hricová 
 
Rada rodičov 
Predseda: Zuzana Kocáková 
Členovia  :3  
 
Zástupca zamestnancov 
(ZO OZPŠaV – predseda, resp. ak nie je, tak iná osoba) 
 
Pomocné a poradné orgány školy 
(pozri príloha 1) 
 
 

B) POČET ŽIAKOV A TRIED 
 

          Škola má na prízemí jednu triedu, ktorá slúži aj ako ŠKD, telocvičňu , učebňu                                                         
PC a kabinet TV. Podkrovné triedy sú dve a jedna z nich tiež slúži ako ŠKD.Na 
podkroví je aj riaditeľňa, zborovňa                   
           a kabinet učebných pomôcok. 

Slávnostného otvorenia školy sa zúčastnili žiaci, ich rodičia, zamestnanci školy, 
starosta OBCE Petrova Ves pán Štefan Beňa 
Počet žiakov:48 



Počet tried :4 
ŠKD : 2 oddelenie    
Príloha 2 

V školskom roku 2016/2017 sme mali 7 žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, z toho 1 žiak – zdravotne oslabený a 4 žiaci 
s poruchami učenia a 2 žiaci boli integrovaní. Príloha 2a,2b,2c 

C) ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA  
 
     Zápis žiakov do 1. ročníka sa konal v zmysle vyhlášky č. 143/1984 Zb. 
o základnej škole dňa 4. apríla 2017. Zúčastnila sa ho aj pani učiteľka MŠ 
Petrova Ves –Bc. Evička Pišojová. Na školský rok 2017/2018 sa do 1. ročníka 
prihlásilo spolu 14 detí (pozri príloha 3) .Obecné zastupiteľstvo odhlasovalo, aby 
tvorili v budúcom školskom roku  samostatnú triedu. 
       
 
 

D) HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV 
  
1. Vyučovacie výsledky 

     Žiaci boli klasifikovaní podľa platných metodických pokynov.  V 1. – 4. 
ročníku boli žiaci klasifikovaní v predmetoch  v prvom polroku a v druhom 
polroku šk. roku 2016/2017 : V 1. ročníku SLJ, MAT, PRV, v 2. ročníku 
SLJ,MAT ,PRV a VLA, v 3. roč. SLJ,MAT ,VLA a PRI, vo 4. roč. SLJ,MAT, 
VLA a PRI. Slovom dosiahol veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, 
uspokojivé a menej uspokojivé z predmetov VYV,HUV,TEV v1., 2.a 3. ročníku 
a VYV,HUV,TEV,PRV vo 4. ročníku . Slovom absolvoval –NAV vo všetkých 
ročníkoch a Angličtina hrou v 1. a  2. ročníku. 
 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov sa príliš 
neodlišoval. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci  v predmetoch PRI, VLA 
a MAT.(pozri príloha 4)..   

 
 

2. Klasifikácia správania a výchovné opatrenia 
           V klasifikácii správania žiakov nebola uložená znížená známka zo 
správania.Pozri prílohu 4a 
    
V rámci opatrení na posilnenie disciplíny a zlepšenie správania sa žiakov ako 
motivačný činiteľ boli udelené vecné odmeny žiakom na konci školského roka 
(pozri príloha 4b). 
       
 

E) UČEBNÉ PLÁNY A VARIANTY 
 
     Na 1. stupni žiaci postupovali podľa variantu 1 (základný variant) 
Príloha 5 
 

F) ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 
     V škole pracovalo 9 zamestnancov, z toho boli 8 pedagogickí, z nich bola 1 
externá (pozri príloha 6).Šiesti  pedagogickí zamestnanci spĺňali podmienky 
odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Učiteľka anglického jazyka a zároveň  



vychovávateľka  bola nekvalifikovaná. 
V škole pôsobila1 správna zamestnankyňa. 
 
 
 

G) ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 
     V uplynulom školskom roku si pedagogickí zamestnanci prehlbovali, 
zdokonaľovali a rozširovali vedomosti potrebné k odbornej a pedagogickej 
spôsobilosti. Využívali k tomu prácu metodických združení, študovali odbornú 
literatúru. Využili k tomu aj formy stanovené vyhláškou ministerstva školstva 
o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Dvaja pedagogickí 
zamestnanci a dve pani vychovávateľky absolvovali aktualizačné 
vzdelávanie.Dvaja zamestnanci sa prihlásili na 2. kvalifikačnú skúšku.  
Príloha 6a 
 

H)AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 
1. Práca s talentami – súťaže 

     Súťaže žiakov škôl pre školský rok 2016/2017 vyhlasovalo ministerstvo 
školstva v spolupráci s ďalšími organizátormi. Na ich zabezpečení sa 
podieľali ministerstvom priamo riadené organizácie, resp. spoluorganizátori 
týchto súťaží a tiež MZ neplnoorganizovaných škôl z okresov Skalica a 
Senica 

     Do predmetových olympiád a postupových súťaží boli zapojení všetci žiaci, 
avšak nie všetci sa prebojovali do okresných súťaží, pretože nedosiahli 
stanovený počet bodov. Žiaci ,ktorí boli úspešní v okresnom kole kole 
matematickej súťaže Pytagoriáda:  riešitelia Anetka Nemcová a Lukáško 
Hrubša– 3. ročník. Marianka Jurkovičová a Maťko Rampáček 4. 
ročník.,žiačka 3. ročníka Anetka Nemcová sa zúčastnila  obvodného kola 
Hurbanovho pamätníka . V súťaži Rodina bez cigariet – 22.11.2016 sa 
v obchodnom dome MAX Skalica konala vernisáž ocenených výtvarných prác 
detí na tému Rodina bez cigariet. Ocenené boli aj žiačky 1. ročníka – Dominika 
Pišojová a Terezka Straková- získali cenu poroty a tiež hodnotné 
darčeky.Sárka Slezáková, žiačka 4. ročníka  získala 3. miesto vo výtvarno-
environmentálnej súťaži EKOPLAGÁT. 
Žiaci 2. ročníka  Kristínka Pazúrová, Patrika Strapáková,Adelka Kovalová 
a žiaci žiaci 3. ročníka Emka Polesňáková, Lianka Krbicová a Miško Hyža 
získali cenu poroty vo výtvarnej súťaži Farby jesene.  
Vesmír očami detí – 1. miesto – Ninka Nemcová 4. ročník. 
 
Kalokagatia Smolinské: Našu školu reprezentovali Aleško Daniel,Terezka 
Kottnerová a Sárka Slezáková.V konkurencii 15 škôl sa umiestnili na krásnom 
2. mieste.Príloha 7 
Miniolympiáda hviezdičiek Gbely: Emka Polesňáková 3. roč. 2. miesto – skok 
do diaľky, Sárka Slezáková 4. roč. 2. miesto – beh na 200m a 60m  a 3 miesto –
skok do diaľky, Zuzanka Spáčilová 3. miesto – hod kriketovou loptičkou. 
 
    
     Športových súťaží sa zúčastnilo spolu 48 žiakov v rámci našej ZŠ. Príloha 7a 
 



2. Prezentácia školy na verejnosti 
     Všetci pedagogickí zamestnanci sa spolu so žiakmi usilovali o čo najširšiu 
prezentáciu školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť dosiahnuté výsledky 
výchovno-vzdelávacieho procesu medzi rodičmi i ostatnou verejnosťou 
a naďalej takto rozvíjať získané vedomosti a návyky detí. Škola  vykonala 
množstvo takýchto akcií, medzi ústredné podujatia však patrili Akadémia ku 
Dňu matiek, Jasličková pobožnosť, návšteva divadelného predstavenia 
v Bratislave , maškarný ples, Škola v prírode Krahule. 
Týchto aktivít sa zúčastnili prevažne všetci žiaci školy . (pozri príloha 8).   

 
3. Krúžková činnosť 

     Z celkového počtu 48 žiakov školy sa prostredníctvom vzdelávacích 
poukazov zapojilo do krúžkovej činnosti v škole 48 z nich. Na záujmovú 
činnosť využívalo 5 krúžkov: PC a internet, Modelársky krúžok a Krúžok 
šikovných rúk,  Umelecko-dramatický  krúžok a Šachový krúžok- vedených 3 
zamestnancami školy a 1 externým vedúcim.(pozri príloha 9) 

     
J) Projekty  
 
     Škola sa zamerala na plnenie dlhodobých aj krátkodobých projektov. Svoju 
činnosť realizovala podľa výchovných aj podľa grantových projektov.Podali sme 
prostredníctvom OBCE Petrova Ves projekt a žiadosť na školského 
asistenta. 
 
1. Výchovno-vzdelávacie projekty 

Sledovali oblasti upevňovania zdravia detí, ich výchovu k manželstvu 
a k plánovanému rodičovstvu, sledovali upevňovanie prvkov environmentálnej 
výchovy a finančná a čitateľská gramotnosť. Ako formy boli využívané 
medzipredmetové vzťahy, besedy, rozhlasové relácie, triednické hodiny 
(príloha 16a):Vo všetkých  ročníkoch sa uplatňovali prierezové témy zo ŠVP. 
Dopravnú výchovu sme realizovali formou medzipredmetových vzťahov 
a formou besedy s políciou SR – útvar Brodské. 

  
2. Grantové projekty 

Ich cieľom bolo skvalitnenie vybavenia školy, jej sprístupnenie širokej 
verejnosti. Mali napomôcť skvalitneniu počítačovej gramotnosti žiakov. 
Pomocou tohto projektu  Infovek 2 sme získali pokrytie školy wifi signálom a   

      Príloha 10 
 

K) VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI ŠŠI 
 
     V uplynulom školskom roku sme nemali inšpekciu, ale mali sme metodickú 
návštevu zo Spoločného školského úradu- Mgr. Danku Čársku a Mgr. Ivana 
Kuchariča. Neboli zistené žiadne nedostatky. Správa z kontroly bola odovzdaná 
na OBEC Petrova Ves. 
Príloha 11    
 
 

            

L) PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY  
 



     Budova školy je v prevádzke od roku 1933. Bola projektovaná ako 2 triedna 
škola. Od roku 2009,kedy bola uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia školy, 
vyučujeme v troch triedach a 1 odbornej učebni –  PC. Vybavenosť tried ja na veľmi 
dobrej úrovni.18 počítačov je v učebni PC a v každej triede máme počítač. Počítače 
máme aj v zborovni. V troch triedach je nainštalovaná interaktívna tabuľa. Rozvoju 
telesných zdatností žiakov slúži  telocvičňa, školský dvor a štadión. Na dvore máme 
vybudované detské ihrisko s preliezkami a šmýkačkami (pozri príloha 12). 
 

 
 

M) FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ŠKOLY 
 
     Celá činnosť školy bola zabezpečovaná najmä z dvoch zdrojov. Boli to 
prostriedky pridelené v rozpočte na prenesené kompetencie (základná škola) a na 
originálne kompetencie (školský klub detí).  Celkové príjmy za rok 2016 
predstavovali 145 474,72 eur a výdavky 143 806,72 eur  (pozri príloha 
13).Významnou podporou v rozpočte školy boli aj finančné príspevky z fondu rady 
rodičov na výchovno-vzdelávacie podujatia ( súťaže, odmeny a pod.). Príspevky 
rady rodičov  za kalendárny rok 2016  predstavovali 450 eur. Zostatok z roku 2015 
bol 472,64 eur. Pre potreby detí z toho bolo použitých 549,39 eur (pozri príloha 14). 
 
 

 
 
N) PLNENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY 
 
     Cieľom školy v oblasti pedagogickej činnosti bolo vychovať všestranne 
pripraveného žiaka pre štúdium na škole II. stupňa s kladnými povahovými 
vlastnosťami. Zároveň jej úlohou bolo zabezpečovať žiakom prostredie, v ktorom si 
budú osvojovať vedomosti a zručnosti na základe vedeckých poznatkov s dôrazom 
na podporu cudzojazyčnej gramotnosti, základov práce s PC a IKT (informačno-
komunikačné technológie), čitateľskej a finančnej gramotnosti.  Dôležitou úlohou 
bolo aj viesť deti k osvojovaniu si zdravého životného štýlu, k ochrane životného 
prostredia. Pozornosť sme venovali aj spolupráci školy s verejnosťou. Na plnení 
koncepčného rozvoja školy majú svoj podiel všetci jej zamestnanci. Ich pričinením 
získala škola v silnom konkurenčnom prostredí pevné miesto (pozri príloha 15). 
 

 
O) KLADNÉ A ZÁPORNÉ STRÁNKY ŠKOLY 
 
     Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti výchovného ,pôsobenia vo 
formovaní osobnosti žiaka aj vo vyučovaní jednotlivých predmetov. Žiaci sú vedení 
k dodržiavaniu uvedomelej disciplíny, organizovanosti aj k slušnému správaniu na 
verejnosti. Čoraz častejšie sa však prejavujú negatívne vplyvy spoločenského aj 
rodinného prostredia, kde sú neraz preferované individuálne až egoistické ciele.  
Škola má 1 špecializovanú triedu –PC a internet,  snaží sa o využívanie učebných 
plánov ako  v bežnej, no kvalitnej škole, ktorá ponúka žiakom pestrú škálu 
vzdelávania, kvalitne realizovanú pedagogickú prácu postavenú na zodpovednom, 
humánnom a profesionálnom prístupe pedagógov s úzkou, transparentnou 
spoluprácou s rodičmi. V zrekonštruovanej škole vo veľkej miere využívame 
telocvičňu,v ktorej sa môžu žiaci športovo vyžiť a kde sa pod dozorom pedagógov 



môžu nájsť aj športové talenty (pozri príloha 16).Vyučuje sa v nej ZUŠ- tanečný 
odbor a cvičenie žien – Pilates. 
V škole využívame 3interaktívne tabule. 
 
 

P) ĎALŠIE INFORMÁCIE O ČINNOSTI ŠKOLY 
 
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
    Rozvrh vyučovacích hodín aj štruktúra prestávok zodpovedá psychohygienickým 
požiadavkám kladeným na vyučovací proces v zmysle smernice MŠ SR o základnej 
škole. Žiaci sa vzdelávajú v čistom prostredí upravených tried.  Prestávky trávia žiaci 
v triedach, na chodbách, za dobrého počasia na školskom dvore za prítomnosti 
dozor konajúceho učiteľa.  
 
2. Vzťahy školy so subjektami podieľajúcimi sa na vzdelávaní a výchove 
     Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Pri škole pôsobí rada rodičov, 
ktorá pravidelne organizuje triednické schôdze rodičov s pedagógmi a 4-krát ročne 
zasadá aj školská rada. Okrem toho sú v  škole každý druhý týždeň konzultačné 
hodiny triednych učiteľov pre individuálne stretnutia s rodičmi.  
     Veľmi kvalitná je aj spolupráca školy s materskou školou. Deti materskej školy, 
predškoláci, dvakrát v školskom roku 2016/2017 navštívili priestory základnej školy, 
besedovali s učiteľkami 1. ročníka, stretli sa so svojimi priateľmi z materskej školy, 
s prvákmi. 
      
     Spolupráca s CPPP v Holíči a s ŠPP v Skalici je tiež na dobrej úrovni – Vyšetrili 6 
našich žiakov. 
     Spolupráca s políciou SR je tiež na veľmi dobrej úrovni a taktiež s členmi 
požiarneho zboru. 
3. Vnútorná kontrola 
     Významnú úlohu v kvalitnom riadení školy zohráva vnútorná kontrola. Vedenie 
školy tejto činnosti venovalo primeranú pozornosť, sledovalo a hodnotilo činnosť 
vyučujúcich v pedagogickom procese, zároveň tak aj činnosť ostatných 
zamestnancov školy, podľa plánu kontrolnej činnosti. (pozri príloha 17). 
 
4. Starostlivosť o žiakov a zamestnancov 
     Vedenie školy venovalo pozornosť aj zaisteniu bezpečnosti žiakov 
a zamestnancov školy vo vyučovacom procese a v inom čase. Zamestnanci aj žiaci 
školy boli poučení o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia (pozri príloha 23a), 
zamestnancom boli vydávané ochranné pracovné prostriedky. V škole sme mali 1 
úraz. (pozri príloha 18).  
1 dieťa malo úraz v Škole v prírode – pri behu a následnom páde si zlomilo pravú 
ruku. - pozri príloha 19 
     Aj zabezpečeniu úloh civilnej ochrany bolo plnené podľa zákona. Na škole 
pracovalo družstvo civilnej ochrany, jeho činnosť bola pravidelne precvičovaná, 
rovnako tak bola precvičovaná aj evakuácia žiakov zo školy a ich správanie sa pri 
požiari, resp. inom nebezpečenstve (pozri príloha 20). 
      Využili sme aj ponuku dotovanú z EÚ-žiaci dostávali jedenkrát v týždni jabĺčko 
a jedenkrát v týždni 2 dcl. džúsu. Jabĺčka žiakom zaplatila OBEC ,džús mali hradený 
z projektu EÚ. 
Taktiež sme využili príspevok MŠ 100,- eur a 39 žiakov sa zúčastnilo V škole 
v prírode v Krahuliach – Tramptária. 



 
 
 

R) Záver 
Všetci pedagogickí zamestnanci sa snažili skvalitňovať vzdelávaciu činnosť školy, 
zmodernizovať výchovno –vzdelávací proces cieľavedomým a systematickým 
uplatňovaním alternatívnych pedagogických koncepcií – napr: DALTON.Dôsledne 
sme realizovali Deklaráciu práv dieťaťa a aktívnu ochranu detí pred negatívnymi 
spoločenskými javmi. Zúčastňovali sme sa spoločensko- vedných,športových 
a výtvarných súťažiach, organizovali sme besedy pre žiakov,napr: besedu s políciou 
SR a prednášku Rodina bez cigariet.Systematickú pozornosť sme venovali úlohám 
Národného programu boja proti drogám a Koncepcie prevencie drogových závislostí 
.Vytvárali sme optimálnu psychosociálnu klímu v intenciách projektu Školy 
podporujúce zdravie.Využívali sme v dostatočnej miere učebňu na PC a internet 
formou počítačového krúžku a informatickej výchovy. Žiaci navštevovali aj Krúžok 
papierového modelárstva , Krúžok šikovných rúk a Umelecko –dramatický krúžok 
a Šachový krúžok..Spolupráca s MŠ Petrova Ves, s inými neplnoorganizovanými 
školami ,aj s plnoorganizovanými školami ,so ZUŠ v okrese Skalica bola na veľmi 
dobrej úrovni.  Zúčastňovali sme sa na pravidelných schôdzkach MZ 
v neplnoorganizovaných  škôl v okrese Skalica a Senica. 
V ŠKD sme vytvárali optimálne podmienky pre rozvoj záujmových činností detí, 
zvýšili sme o ne starostlivosť a skvalitnili ich prípravu na vyučovanie. Zapájali sme 
sa do kultúrneho života obce prípravou akadémií a kultúrnych programov k rôznym 
spoločenským podujatiam .Na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca  so školskou 
radou a radou rodičovského združenia, s OcÚ Petrova Ves, najmä so starostom 
obce pánom Štefanom Beňom a zamestnankyňami pani Máriou Pochylou  a  
pani Gabrielou Vépyovou a slečnou Kristínou Baňovičovou. 
 

 
 

Správa prerokovaná pedagogickou radou školy dňa     13.10.2017 
 
                                                                                              Mgr.Lena Šteflíková 
                                                                                                    riaditeľka 
Správa prerokovaná radou školy dňa  16.10.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Prílohy a tabuľky 
 

 
príloha 1 

Pomocné a poradné orgány školy  
 

Metodické združenia Vedúci 

1. – 4 ročník Mgr.Lena Šteflíková 

  

MZ neplnoorganizovaných škôl okresov Skalica a Senica Mgr.Svetlana Vachová 

  

  

 
 

 

Iné orgány Vedúci 

Komisia BOZP Dáša Šuranská 

Inventarizačná komisia Miroslav Pochylý 

Škodová komisia Ján Polák 

Likvidačná komisia Mgr. Miroslav Jakubáč 

Iné komisie (pokračovať): Komisia sociálna a pre školstvo  Mgr.Miriam Hricová 

 
 

 
 
 
príloha 2 

Počet žiakov školy  
Ročník Spolu žiakov Dievčatá Počet tried 

1.              12            9 1 

2.               7            5 1 

3.            12                            6 1 

4.                      17           10 1 

1.-4.            48           30 4 

 
príloha 2a 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Zdravotné 
oslabenia* 

Poruchy učenia** Poruchy 
správania*** 

Spolu 

1. -4. roč. 1 4 0 5 

* zdravotné oslabenia – telesné vonkajšie alebo vnútorné, zrakové, sluchové, rečové 
a iné, 



** dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyslália, dyskalkúlia a iné, 
*** vývinové poruchy správania, znížené psychomotorické tempo, poruchy správania 
spojené s hyperaktivitou a iné, 
 
 
 
 
príloha 2b 

Integrovaní žiaci  

Druh postihnutia Počet žiakov Počet asistentov učiteľa 

zdravotné bariéry 2 0 

jazykové a sociálne bariéry   

Spolu 2 0 

 
 
príloha 2c 

Počet žiakov školského klubu detí  
Ročník 1. 2. 3. 4. Iné (ktoré) Spolu 

Počet odd.        1  1        2 
Počet detí        11        7        9        16       43 
Počet vych.        1  1         2 

 
 
 
 
 
 
 

            
príloha 3 

Zápis žiakov do 1. ročníka 

Navštevovali 
MŠ 

Nenavštevovali 
MŠ 

Odložená 
šk.dochádzka 

Spolu / 
počet tried 

ŠVVP Iná porucha 

        14            0          0 1 1 Mentálna 
retardácia 

 
príloha 4 

Klasifikácia žiakov  
Ročník Prospel 

počet/% 
Neprospel 
počet / % 

Opravná  
skúška 

počet / % 

Neprospel 
po opravnej 

skúške 
počet  / % 

Neklasifikovaný 
počet / % 

1.-4. 47  
97,91% 

1 0             1               0 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

príloha 4 
Priemerný prospech podľa predmetov v 2. polroku 2016/2017 

 
1. – 4. ročník* 

Roč. SJL Aj. Nj. Informati
cká vých. 

Vlastiveda M Prírodoveda 

1. 1,41 - - - -    1,50          1,41 

2. 1,71 - -        -         - 1,71          1,33 

3. 1,08 1,33  1,00 1,00     1,08 1,08 

4. 1,76 2,11  1,00       1,50     1,50           1,40 

Spolu 1,83 1,50  1,00 1,47 1,76 1,47 

* v 1. – 4. ročníku sú hodnotení klasifikáciou 
 
 

 
 

 
príloha 4a 

Klasifikácia správania žiakov  

Stupeň: 2. 3. 4. Počet / % 

1.-4. roč. 0 0 0 0 

 

 
 
 
 

príloha 4b 
Výchovné opatrenia  

Druh   Počet 

Pochvala tr. uč. a riad. školy      25 

Napomenutie tr. uč. a riad. školy        0 

Spolu:  

Ocenenia a odmeny      48     

 
 

príloha 5 
Varianty učebných plánov  

Ročník Variant (ak je v triedach ročníka odlišný, napísať aký je v danej triede) 

1. V-1 

2. V-1 

3. V-1 

4. V-1 

 
 



 
 
 
 
 
 

príloha 6 
Zamestnanci školy  

Pracovné zaradenie Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

1. stupeň 6 1- 

2. stupeň  - 

ŠKD 2 - 

administratíva -  

kuchárky -  

ostatní zamestnanci   

Spolu 8 1 

 
 
príloha 6 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovaní ped. zamestnanci – interní 
                                                   - externí 

6 
1 

Nekvalifikovaní ped. zamestnanci / študujúci 1 

 
 
 

 
 

 
 
 
príloha 6 

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov  

Vzdelanie: Počet 

VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. ZŠ 4 

VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-5. roč. ZDŠ  

VŠ 2. st. pedagogické pre 1.–4. roč. + predmet pre 5.-9. roč.  

VŠ 2. st. pedagogické pre 1.-4. roč. ZŠ + tvorivá dramatika  

VŠ 2. st. pedagogické pre 6.-9. roč.  

VŠ 2. st. pedagogické pre 5.-12. roč.  

VŠ 2. st. pedagogické pre MŠ  

VŠ 2. st. – teologická fakulta  

VŠ 1. st. – ÚSV + bakalársky študijný program 1 

VŠ iné (aké) + pedagogická spôsobilosť teologická fakulta 1 

SŠ pedagogické, odbor vychovávateľstvo  

SŠ pedagogické, odbor učiteľstvo pre MŠ  

SŠ - konzervatórium ukončené absolutóriom  

Vysoká škola sociálna- Mgr. 
Vysoká škola poľnohospodárska- Ing- MD 

1 
1 

Nespĺňa kvalifikačný predpoklad 2 

 



 
 
 
 
 
 
 

príloha 6a 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (podľa vyhlášky 42/1996) 

Forma ďalšieho vzdelávania: Absolvovalo Absolvuje 

Uvádzanie do praxe 1  

Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov 2  

Priebežné vzdelávanie, z toho 
1. kvalifikačná skúška 
2.   kvalifikačná skúška                                                          

 
4 

 

Špecializačné inovačné štúdium 0  

Aktualizačné vzdelávanie 
DPŠ 

2 
1 

 
1 

Spolu: 10 1 

 
 
 
 
 

príloha 7 
Športové súťaže  

Názov súťaže OK-umiestnenie KK-umiestnenie CSK-umiestnenie 

Kalokagatia 2. miesto   
 

 
 
 

   

 
 
príloha 7a 

Ostatné súťaže  

Názov súťaže OK-umiestnenie KK-umiestnenie CSK-umiestnenie 

    

 
Miniolympiáda Hviezdičiek   
 
 
Kalokagatia Smolinské 
 
Ekoplagát 
 
 
 
Farby jesene 
 
Rodina bez cigariet 

 
2 žiačky 2. miesto 
2 žiačky 3. miesto 
 
3žiaci 2.miesto 
 
1ž. 3.miesto 
 
 
 
7 ž. cena poroty 
 
2 ž. cena poroty 

  
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prezentácia  školy na verejnosti  

 
 

   

           

    

   Jasličková pobožnosť 
 
 
Deň matiek 
Beseda v Obecnej knižnici 
Divadlo v Bratislave– 
Návšteva Mc- Donaldu,exkurzia 
Deň ZEME-ekohry    
 
Beseda s políciou-Dopravná 
výchova 
     
Ekoplagát            
Farby jesene             
 
Rodina bez cigariet        

48 
 
 
48 
48  
48 
48 
48 
 
48 
 
 
 48 
 48  
 
 48 
 
 
 

6+1nepedagog. 
 
 
6+1neped. 
4 
5+1 
5+1nepedagogická 
 
6+1nepedagogická 
5 
8 +1nepedag. 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
 

 

    

 
 

 
príloha 8 
 

Krúžková činnosť  
 

Názov krúžku Počet detí Interný vedúci 

           

Práca s PC a internetom 
 
 
 
Krúžok šikovných rúk 
 
Papierové modelárstvo  
 

      14   
       
      12 
          
      30 
 
       8 
 

Mgr.Ľubica 
Rozborilova 
Mgr.Stanislav Fehér 
 
Mgr.Ľubica Kocákov 
 
Mgr.Stanislav Fehér 
 



Umelecko-dramatický 
krúžok 
Šachový krúžok 

      12 
 
       15 

Mgr. Ľubica 
Rozborilová 
Karel Klimeš 

          

Pokračovať   

 
príloha 9 

 
 

príloha 10 
Výchovno-vzdelávacie projekty  

Názov projektu Účasť žiakov Koordinátor projektu 

ŠPZ 48  Mgr. Ľubica Kocáková 

Environmentálna výchova-Deň 
ZEME 
Dopravná výchova 
Beseda s políciou SR 

48 
 
48 
48 

Mgr. Lena Šteflíková 
 
Mgr.Lena Šteflíková 
Mgr. Lena Šteflíková 

Pokračovať   

 
 

 
 
 

 
príloha 11 

Výsledky inšpekcie 
 
V školskom roku 2016/2017 sme nemali kontrolu SŠI. 
 

príloha 12 
Priestorové a materiálne podmienky  

 
         

-V tomto školskom roku sme už ôsmy  rok začali vyučovať v zrekonštruovanej novej 
škole. 
- Žiaci a zamestnanci sa chodia stravovať do MŠ Petrova Ves. 
- Triedy sú klasické- na prízemí sa nachádza telocvičňa, dve klasické triedy, tri triedy 
sú na podkroví , z toho jedna učebńa PC. 
- Škola je dostatočne vybavená učebnicami pre 1.stupeň  ZŠ a aj PC. Používame tri 
interaktívne tabule. 
- Areál školy je vybavený lavičkami, preliezkami a hojdačkami a detským ihriskom 
.Trávnatá plocha je dorobená.                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

príloha 13 

Správa o hospodárení za rok 2016 
 

1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2015 (v celých eur) 
Kód-položka Nedaňové príjmy 912 ZŠ 09601 ZŠS 09501 ŠKD 

Dotácie štátu Prenesené kompetencie    

 odchodné 2712   

 vzdelávacie poukazy 1668   

 asistenti     

 Škola v prírode 3500   

 učebnice     27   

 základná škola 128 352   
312001 Spolu  136 259   

Dotácie štátu kapitálové    
Dotácie štátu na žiakov v HN – stravné           

 na žiakov v HN – štipendiá    

 na žiakov v HN – učeb.pomôc.           

 Spolu: hmotná núdza           
Dotácie obce na žiakov v hmotnej núdzi    
Dotácie obce Originálne kompetencie   28 527,94 
212003 04 príjmy z prenájmu budov, bytov    
223001 04 príjmy za kuchynský odpad    
223002 01 sponzorské dary    
22302 02 rodič.poplatky-ŠKD   2 200 
223003 07 stravné-režijné poplatky    

 Vlastné príjmy celkom    
Dotácie obce            0   
Ostatné príjmy Zostatok z roku 2015 9 215,72   
 Príjmy celkom 145 474,72  30 727,94 

 
2. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2016 
a) základná škola 

Ekon.klas Názov Pren. komp. Orig.komp. Príjem 
školy 

Vzdel.pouk. Dar.účet 

610 Mzdy 84 756,98     
620 Poistné-odvody 39 381,89     
631 cest.nákl.           
632 energia,voda  8 213,56     
633 materiál  7 469,97   1 668  
634 dopr.-prepravné  1 556     
635 údržba  2 148,85     
636 prenájom      
637 služby 5 567,47       
630 Tovary a služby 24 955,85         

642014 odchodné   2 712     
642015 nemoc.dávky      
642026 Stravné,pomôcky      

640 Bežné transféry   2 712     



       
700 kapit.výdavky      

Spolu:  143 806,72   1 668  

 
 
 

 
 

b) školský klub detí 
Ekon.klas. Názov Orig.komp. Poplatky  ŠKD Vzd. pouk. Darov.účet  

610 Mzdy 19 792,11    
620 Poistné-odvody   6 612,17    
631 cestovné náhr.     
632 energie,voda,   1 010    
633 materiál  2 200   
634 dopr.-prepravné     
635 údržba     
636 prenájom     
637 služby      883,71    
630 Tovary a služby    1979,66    

642014 náhrady,cestovné     
642015 nemocen.dávky     
642026 štipendium     

640 Bežné transféry       144    
      

700 kapit. výdavky     
Spolu:  28 527,94 2 200   

  
 
 
 

 
 
 

príloha 14 
Finančné zabezpečenie rady rodičov  

 
1. Prehľad o plnení príjmov za obdobie I. – XII. 2016 v eurách 

Príjmy Suma 

zostatok v peňažnom ústave k 31.12.2015       0 

pokladničná hotovosť k 31.12.2015 472,64 

príjmy za rok 2016 450 

pripísaný úrok v peňažnom ústave  

príjmy 2% dane z príjmu  

Príjmy za rok 2016       0 

Príjmy celkom:  922,64 

 
 
 
 



2. Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie I. – XII. 2016 

Výdavky Suma 

  

  

 Knižné odmeny žiakom 387,23 

    

Fotografické služby   

cestovné za súťaže  

koncoročné odmeny žiakom  

športové podujatia  

vianočná besiedka,Mikuláš,Deň matiek,Deň detí 162,16 

Výdavky celkom 549,39 

Zostatok k 31. 12. 2016 373,25 

 
 
príloha 15 

Plnenie koncepčného zámeru školy  
 

a) Rozpísať plnenie vlastných hlavných cieľov: 
- kvalita vzdelávania žiakov: snažíme sa skvalitňovať vzdelávací proces využívaním 

PC ,modernými vyučovacími pomôckami a metódami ,napr. interaktívna tabuľa 
- vychovanosť žiakov je na dobrej úrovni, pokarhanie riaditeľom školy v školskom roku 

2016/2017 nebolo 
- cudzojazyčné vzdelávanie: vyučuje sa anglický jazyk v 1. a 2. ročníku ako nepovinný 

predmet Angličtina hrou 
- anglický jazyk v 3.ročníku a vo 4. ročníku sa vyučuje ako povinný predmet 

-   rozvoj PC gramotnosti : žiaci navštevujú krúžok Práca s PC a internetom, v ,treťom 
a štvrtom ročníku  sa vyučuje  Informatická výchova 
- rozvoj solidarity a spolupatričnosti : žiakov vychovávame v tomto duchu vo 
vyučovacom procese , ale aj v mimotriednej a mimoškolskej činnosti 
 – ochrana pred násilím a šikanovaním: všetci zamestnanci školy sa podieľajú na 
kladné vplývanie žiakov  

- talentovaní žiaci: zúčastňujú sa rôznych súťaží 
- inovácia a modernizácia vybavenia : zakúpili sme z vydavateľstva RAABE publikácie 

Poradca pre vedenie školy a Riadenie  školy ,na vyučovanie s PC CD –programy na 
SLJ,MAT, VLA a PRI,  využívame internetovú knižnicu – zborovna.sk  

- podpora zdravia na zdravého životného štýlu : venujeme sa projektu Zdravá škola 
b) Ďalšie ciele: 
-  zabezpečenie kvalifikovaného vyučovania: 6 pedagogickí zamestnanci sú 
kvalifikovaní,1-  zatiaľ nekvalifikovaná, ale študuje 
- plnenie štandardov – je na veľmi dobrej úrovni 
- zabezpečujeme LVVK, PVK  a exkurzie 
- Infovek : počítačová trieda sa nachádza v priestoroch školy 
- zabezpečovanie učebných pomôcok: vykonávame pravidelný nákup učebných 
pomôcok 
- inovácia vybavenia : Vo všetkých triedach, v riaditeľni a v zborovni sú počítače a 1 
projektor, v troch triedach je interaktívna tabuľa. 

 
 
 
 



 
 
príloha 16 

Kladné a záporné stránky školy  

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania 
Vyučovanie cudzích jazykov -AJ 
Kvalitné vyučovanie práce s PC formou 
krúžkov a hlavne predmetu informatická 
výchova 
Aktívna účasť žiakov v súťažiach 
:Pytagoriáda, výtvarné súťaže, Olympiáda 
v SJ, Kalokagatia, športové súťaže 
 
Odborný rast pedagógov 
Nízky vekový priemer pedagógov 
Kladný vzťah pedagógov k žiakom 
 
Kvalita úrovne vnútornej kultúry školy 
 Veľmi dobrá estetická úroveň interiérov 
a exteriérov 
 
Otvorenosť školy pre verejnosť 
Dobré meno školy medzi rodičmi detí 
 
Veľmi dobré  priestorové usporiadanie 
školy 
Bezpečnosť a upravenosť prostredia školy 
 
Zabezpečenie ŠKD – 2 oddelenia 
 
Zabezpečenie stravovania žiakov 
v školskej jedálni v MŠ 
 
 
Spolupráca školy s rodinou 
Spolupráca školy s rôznymi inštitúciami 
 
Kúpa kompletného detského ihriska 
s domčekom, šmýkačkami, pieskoviskom 
a leziacou stenou 
 
Výborná spolupráca s OBCOU Petrova 
Ves 
 
 

 
Žiaci 3. a 4. ročníka dostali veľmi neskoro 
učebnice a pracovné zošity. 
Učebnice na vyučovanie anglického 
jazyka nedostali z MŠ SR vôbec. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
príloha 17 

Vnútorná kontrola  

 Kontroly Hospitácie Spolu 

Riaditeľ školy 30 15 45 

Zástupca riaditeľa školy    

Spolu 30 15 45 

 
 
 

 
Starostlivosť o žiakov a zamestnancov  

 
príloha 18 

BOZP 
 zamestnancov 

počet / % 
vedúcich zamest. 

počet / % 
Spolu 

počet / % 

Školenie BOZP 8 1 9 

 
 
 
 
príloha 19 

Úrazy (evidované) 

Detí zamestnancov Spolu 

1 0 1 

 
 
príloha 20 

Cvičenia CO 
Počet cvičení s deťmi Počet družstiev zamestnancov Počet zamestnancov v družstvách 

2 1 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rada školy pri Základnej škole Petrova Ves 
 

Vyjadrenie 
 

     Rada školy 19.10. 2017 na svojom zasadnutí zobrala na vedomie Správu  
Základnej školy Petrova Ves 90 o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom 
roku 2016/2017 

            K obsahu správy neodzneli žiadne kritické pripomienky, správa objektívne                         
hodnotí prácu pedagógov aj žiakov v minulom školskom roku. 

 
V Petrovej Vsi 13.10.2017 
 
 
 
                                                                                   Bc.Zdenka Vašiová 
                                                                                   predseda rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


