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Východiská a podklady: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Správa je vypracovaná 
v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 

Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení 

 

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 

10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

 

3. Koncepcia školy  

 

4. Plán  práce školy  na školský rok 2016/2017 

 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce 

jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií 

 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri 

Základnej škole, Ul. V. Paulínyho Tótha 32 v 

Senici 

 

7. Zápisnice z pracovných porád 

 

8. Rozbor  hospodárenia školy za rok 2016, 

2017 

 

9. Ďalšie podklady (Testovanie žiakov 5 a 9 

ročníka, výsledky prijímacieho konania, 

hodnotiace správy koordinátora 

environmentálnej výchovy, koordinátora 

drogovej prevencie, výchovného poradcu, 

koordinátora výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu). 
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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach  školy za školský rok 2016 – 2017 
 

 

Názov školy:  Základná škola 

Adresa školy:  V. Paulínyho-Tótha 32, 905 01 Senica 

Telefónne číslo:                                            0911331353, 0948024818 

Internetová adresa:  

e-mailová adresa: 

www.zs1senica.edupage.sk 

zs1senica@gmail.com      

Zriaďovateľ:  Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica 

 
Riaditeľ školy:  Mgr. Vladimír Šváček 

Zástupcovia riaditeľa školy:  Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Slávka Hrebíčková  

Rada školy   Počet členov: 11 Predseda: Mgr. Kristína Horňáková 

Rada rodičov Počet členov: 11 Predseda: Ing. Pavol Škodáček 

 

Metodické orgány 

Metodické združenia na 1. stupni: 

 Metodické združenie na 1. stupni 

 Vedúci MZ: Mgr. Gabriela Bachurová 

 Metodické združenie ŠKD 

 Vedúci MZ: Mgr. Blanka Andelová 

Predmetové komisie na 2. stupni: 

 Predmetová komisia prírodných vied a výchovných predmetov 

 Vedúci PK: PaedDr. Jana Rusňáková 

 Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov 
 Vedúci PK: PaedDr. Petra Machatová 
 

Počty  žiakov   Spolu         :  434  CH  : 203 D  : 231 

z toho    1. - 4. roč.  : 230       CH  : 114 D  : 116 

     5. – 9. roč. :  204  CH  :  89 D  : 115 

 

Počty  začlenených  žiakov Spolu  : 17       CH : 10 D  : 7 

z toho    1. – 4. roč. :  5           CH :  2 D  : 3 

     5. – 9. roč. : 12           CH :  8 D  : 4 
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Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

V spolupráci s CPPPaP a výchovnou poradkyňou školy triedne učiteľky 

dodržiavali pokyny a odporúčania týchto orgánov. K žiakom s poruchami učenia 

a inými špecifickými poruchami boli pridelení asistenti, ktorí boli vyučujúcim 

nápomocní pri samotnom priebehu vyučovacích hodín.  

V školskom roku 2016/2017 pracovalo na škole 6 asistentov, ktorí boli 

pridelení žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Rozmiestnenie  žiakov  po  ukončení ZŠ 

Výchovný poradca: Mgr. Kristína Horňáková, Mgr. Slávka Hrebíčková 

 

     Spolu  : 43 CH  : 19 D  : 24 

z toho    9. ročník : 37 CH  : 16 D  : 21 

    5. – 8. roč. :   6 CH  :   3 D  :  3 

Rozmiestnenie žiakov 5. ročník 
7. - 8. 

ročník 
9. ročník 

Gymnázium  0 18 

Obchodná akadémia   3 

Stredná umelecká škola Trenčín   1 

Stredná zdravotnícka škola   3 

SSOŠP   2 

SOŠ Senica  5 4 

SOŠ (mimo Senice)   6 

Osemročné gymnázium Senica 1   

V jednotlivých ročníkoch 1 5 37 

Spolu 43 

Kvalifikačná a vzdelanostná štruktúra   -  pedagogickí  zamestnanci 

Spolu       : 27 

Počet  kvalifikovaných učiteľov : 27 Nekvalifikovaných  : 0 

Spolu       : 6 

Počet kvalifikovaných  vychovávateľov : 6 Nekvalifikovaných  : 0 

1. kvalifikačná skúška / náhrada , atestácia  / : 17 

2. kvalifikačná skúška  / atestácia /   : 7 

- nepedagogickí zamestnanci 

Spolu       : 17 

Kvalifikačné predpoklady spĺňa  : 17  Nespĺňa : 0 
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Hodnotenie a klasifikácia  žiakov 

Úroveň vyučovacieho procesu 

               z  toho    

      1.- 4. roč.  5. – 9. roč.  

Počet  žiakov   :  230      204 

Prospelo s vyznamenaním :  121        75 

Prospelo veľmi dobre  :    27        38 

Prospelo    :    77        81 

Neprospelo    :      1          7 

Neklasifikovaní   :      4     3 

Žiaci klasifikovaní   

2. stupňom zo správania  :     1         2 

3. stupňom zo správania  :          0       1 

4. stupňom zo správania  :     0       3 

Výsledky TESTOVANIA 5  

 Do testovania sa zapojilo 31 žiakov piateho ročníka. Naši piataci v ňom dosiahli 

výborné výsledky, keď z matematiky mali priemernú úspešnosť 68,2 % a zo 

slovenského jazyka a literatúry priemernú úspešnosť 73,3 %. Z matematiky sme 

prekročili celoslovenský priemer o 5,9 % a zo slovenčiny o 10,2 %.  

Výsledky TESTOVANIA 9 
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Do testovania sa zapojilo všetkých 37 našich deviatakov. Naša škola dosiahla 

výsledky, ktoré sú nad celoslovenským priemerom z oboch predmetov.                  

V matematike sme dosiahli priemernú úspešnosť 59,1% a zo slovenského jazyka 

a literatúry priemernú úspešnosť 65,6%. Rozdiel priemernej úspešnosti našej 

školy bol v MAT o 2,7% lepší a v SJL o 4,4% lepší v porovnaní s národným 

priemerom. 

Výsledky TESTOVANIA 5 a 9 poskytujú obraz o kvalite vzdelávania na našej 

škole a potvrdzujú, že dlhodobo prekračujeme celoslovenský priemer.  

Aktivity a prezentácia školy na  verejnosti 

Úspešnosť v predmetových olympiádach a ostatných súťažiach  

Okresné kolá: 

1. stupeň: Výtvarné súťaže: 

 Čarovný odkaz Vianoc – ocenené práce 

 Aká bude Európa 2017 – ocenené práce 

 Vesmír očami detí – ocenená práca 

 Cestujeme na dovolenku – ocenené práce 

 Cestujeme po Európe – ocenená práca 

 Odpadáčik – ocenené práce  

  

2. stupeň:  Geografická olympiáda:  4. miesto – okresné kolo 

 Dejepisná olympiáda:  1. miesto, kategória D – okresné kolo 

  1. miesto, kategória D – krajské kolo 

  7. miesto, kat. D – celoslovenské kolo 

 3. miesto, kategória D – okresné kolo 

 4. miesto, kategória F – okresné kolo 
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 Biologická olympiáda: 1. miesto, kategória C – okresné kolo 

  1. miesto, kategória D – okresné kolo 

 Biblická olympiáda 2. miesto – okresné kolo  

 Matematická olympiáda:  úspešní riešitelia – okresné kolo 

 Olympiáda v ANJ: 2. miesto – okresné kolo 

  3. miesto – okresné kolo 

 Shakespeare v nás: 1. miesto – OK, poézia ml. žiaci 

  2. miesto – OK, poézia ml. žiaci 

  3. miesto – OK, poézia ml. žiaci 

  1. miesto – OK, poézia st. žiaci 

  3. miesto – OK, poézia st. žiaci 

  3. miesto – OK, hud. prejav st. žiaci  

  Hurbanov pamätník 3. miesto – poézia, okresné kolo 

 Pytagoriáda: 3. miesto, kategória P6 – OK  

  - úspešný riešiteľ P5 – OK  

 Výtvarné súťaže: 1. a 3. miesto - „Ochranárik – čísla 

   tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ 

Úspešnosť v športových súťažiach 

Okresné kolá:  1. miesto – streľba zo vzduchovky, starší žiaci 

 2. miesto – streľba zo vzduchovky, mladší žiaci 

 1. miesto – Mladý záchranár civilnej ochrany, postup na MS 

 2. miesto – Mladý záchranár civilnej ochrany 

 3. miesto – vybíjaná, najml. žiaci a žiačky  

 3. miesto – Na bicykli bezpečne, okresné kolo 

 3. miesto – cezpoľný beh, družstvo dievčat 

 5. miesto – cezpoľný beh, družstvo chlapcov 

 4. miesto – florbal, družstvo st. chlapcov 

 4. miesto v atletike – hod kriketovou loptičkou 

            2 x 4. miesto v atletike – beh 300m 

    4. a 5. miesto v atletike – beh 1000m 

         2. a 4. miesto v atletike – skok do diaľky 

Krajské  kolá:  

 3. miesto – streľba zo vzduchovky, jednotlivci – dievčatá 

 5. miesto – streľba zo vzduchovky, zmiešané družstvo   

  

Celoštátne kolá:  

Mladý záchranár civilnej ochrany – účasť, čestné uznanie  

Majstrovstvá Európy: 
 14. miesto – Na bicykli bezpečne 

Hasičské súťaže: 

 1. a 3. miesto – ,,Plameň“  branný beh hasičiek 
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 1. miesto – Chodbovica  

 2. miesto – Memoriál Soni Cádrovej 

 27. a 36 miesto – halové majstrovstvá SR mladých hasičov 

Organizácia  školy v prírode 

Školy v prírode sa zúčastnili žiaci 4. ročníka v Penzióne pod Sitnom pri Banskej 

Štiavnici. Počas 5 dní všetci absolvovali pestrý program: vychádzku k jazeru 

Počúvadlo s návštevou zvernice, turistiku na vrch Sitno, dielničky, vyrábanie 

keramiky, náramkov, saunovanie, kúpanie, prehliadku Banskej Štiavnice, 

Banského múzea v Banskej Štiavnici, návštevu ZŠ s vyučovaním sokoliarstva 

s vystúpením sokoliarov, množstvo hier, súťaží  i zábavy. Škola využila dotáciu 

MŠVVaŠ SR. 

Školy v prírode sa v tomto šk. roku zúčastnili aj žiaci 6. ročníka (nižšie sekundárne 

vzdelávanie). Strávili príjemný a poučný týždeň v našich najväčších horách vo 

Vysokých Tatrách. 

Organizácia  lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho kurzu 

V tomto školskom roku sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili lyžiarskeho 

a snoubordového kurzu v lyžiarskom stredisku Winter Park Martinky, ktoré  sa 

nachádza v Malej Fatre. Výcvik absolvovalo 31 žiakov, ktorí využili možnosť 

príspevku z MŠVVaŠ SR. Pokročilí lyžiari a snoubordisti sa zdokonaľovali a 

odstraňovali svoje nedostatky. Lyžiari a snoubordisti začiatočníci získavali prvé 

skúsenosti so snehom, lyžami a snoubordom. Všetci žiaci  zvládli základnú 

techniku, naučili sa používať vleky Poma, lanovku a spoznali krásy zimných 

športov. 

Organizácia plaveckého a korčuliarskeho výcviku 

Plavecký výcvik v tomto školskom roku 2016/2017 úspešne absolvovali žiaci 

prvého až tretieho ročníka . Najskôr odstránili strach z vody, neskôr začali plávať s 

plaveckými pomôckami a dokonca niektorí sa naučili aj samostatne 

plávať. Podľa nášho školského vzdelávacieho programu sa bude konať tento 

výcvik každý rok pre tieto ročníky. Takže každý žiak našej školy 

má možnosť absolvovať plavecký výcvik viackrát a postupne sa zdokonaľovať. 

Korčuliarsky výcvik absolvovali žiaci 4. – 6. ročníka. Výcvik prebiehal štyri razy 

približne 2 – 3 hodinových blokoch pre každý ročník. Po minuloročných dobrých 

skúsenostiach sa žiaci opäť tešili, že si zdokonalia svoju techniku korčuľovania, 

a že sa odreagujú od svojich každodenných starostí pohybovou aktivitou. 

Organizácia dopravnej výchovy 

Naša škola v rámci svojho školského vzdelávacieho programu zabezpečuje výučbu 

dopravnej výchovy formou blokového vyučovania. Aj tento školský rok v období 

od 4. apríla do 13. júna 2017 prebiehalo takéto vyučovanie pre žiakov od 

prípravného ročníka až po piatakov. Žiaci nižších ročníkov sa teoreticky 
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pripravovali so svojimi triednymi učiteľkami na tému „CHODEC“, tretiaci, 

štvrtáci a piataci sa pripravovali už z oblasti „CYKLISTA“. Potom sa spoločne 

stretli na praktickej časti na DDI, kde sa snažili svoje teoretické vedomosti 

prakticky využiť v modelových dopravných situáciách. Celé toto vyučovanie bolo 

finančne podporené prostredníctvom výzvy MŠVVaŠ SR na podporu praktického 

vyučovania dopravnej výchovy na DDI. 

Organizácia výletov a exkurzií 

Uskutočnili sa výlety a exkurzie  na poznávanie našej vlasti i okolitých štátov: 

ŠKD – Rakúsko Kittsee Schloss Hof – návšteva čokoládovne a zámku (výlet) , 

zámok Milotice (výlet) 

P. ročník – Papiernička Prietrž, ZOO Hodonín 

1. ročník – Papiernička Prietrž (výlet) 

2. ročník – Gazdovský dvor – Turá Lúka (exkurzia), Baťov kanál – Skalica (výlet) 

3. ročník – Košariská – Bradlo (exkurzia), Bratislava – Devín (výlet), divadelné 

predstavenie Trnava 

4. ročník – Výstava archeológie Senica, Bratislava (vlastivedná exkurzia), Škola 

v prírode – Počúvadlo 

5. ročník – Planetárium a VIDA Brno (exkurzia), Zoo Zlín – Lešná (výlet) 

6. ročník – Trnava (výlet), Škola v prírode – Tatranská Lesná  

7. ročník – Noc výskumníkov – Bratislava (exkurzia), Energoland Mochovce 

(exkurzia), Malá Fatra ,,Po stopách Juraja Jánošíka“ (výlet) 

8. ročník – Moravský kras (exkurzia), Energoland Mochovce (exkurzia), Vysoké 

Tatry (výlet) 

9. ročník – Košariská – Myjava (exkurzia), Poprad - Košice (výlet)  

5. – 9. ročník – predvianočná exkurzia do Viedne 

Školské akcie v ŠKD 

Vítanie prvákov v školskom klube – september 2016 

ŠKD v knižnici „Pasovania prvákov do klubu čitateľov“ – október 2016 

Mesiac úcty k starším – október 2016 

Vianočné dielničky v ŠKD – december 2016 

Súťaž v skladaní pexesa v ŠKD – január 2017 

Fašiangový karneval v ŠKD – február 2017 

Matematický kráľ v ŠKD – január 2017 

Športové popoludnie v ŠKD – február 2017 

Deň Zeme v ŠKD  – apríl 2017 

Deň otvorených dverí v Záhorskej galérii v Senici – máj 2017 

Žabka Skákalka v ŠKD – máj 2017 

Ukážka výcviku kynologického klubu z Jablonice – máj 2017 

Oslava MDD v ŠKD – jún 2017 

Opekačka v ŠKD – jún 2017 
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Zapojenie školy do projektov 

 ,,Svetový týždeň mozgu“ – Zariadenie sociálnych služieb v Senici 

 ,,Zdravá chrbtica“ – viesť deti k základným pohybovým návykom 

s prvkami posilňovania, ktoré pomôžu viesť zdravší a plnohodnotný život 

detí 

 ,,Deň Zeme“ – úprava areálu školy 

 ,,Škola podporujúca zdravie“ – zdravá škola 

 ,,Svetový deň mlieka v školách“ – význam mlieka a mliečnych výrobkov 

pre ľudský organizmus 

 ,,Recyklohry“ – zber použitých elektrospotrebičov a batérií 

 ,,Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ – tabletové 

vyučovanie 

  ,,Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na 

odborné vzdelávanie“ – národný projekt 

 ,,Food revolution day“ – propagácia lokálnych dodávateľov potravín a 

zamedzenie nezdravých jedál  

 ,,Staň sa BrumCOm záchranárom“ – kurz mladého záchranára CO 

 ,,Európsky deň jazykov“ – aktivity ku dňu jazykov  

 ,,Póla radí deťom“ – preventívny program o správaní sa  v cestnej 

premávke 

 ,,Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných 

školách“ – národný projekt 

 ,,Aktivizujúce metódy vo výchove“ – (AMV projekt) 

 Spolupráca so Záhorskou knižnicou:  

,,Marec mesiac knihy“ 

,,Týždeň slovenských knižníc“ 

 ,,Celé Slovensko číta deťom“  

Získané finančné a materiálne prostriedky – dary, príspevky, dotácie, 

projekty 

 Projekt Engie Eco školy – cieľom projektu je podporiť u žiakov 

environmentálne myslenie a priblížiť im svet  energetiky. Jeho súčasťou 

je skvalitnenie a skrášlenie prostredia škôl. Spoločnosť Cofely a. s. 

zakúpila  pre školu sakury a ovocné stromčeky, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou našej školy. 

 Projekt Gesto pre mesto – vďaka podpore Raiffeisen banky získala škola 

finančný príspevok vo výške 1 000,- €, ktorý bude použitý na interiérové 

vybavenie prírodnej učebne. 

 Podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na 

rok 2017 – dotácia MŠVVaŠ SR vo výške 4 163,- €. 
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 Fond PRO Senica – OZ ,,Jednotka deťom“ získalo finančný príspevok 

3050,- €  na Športovú olympiádu družobných miest. 

 MŠVVaŠ SR – finančné prostriedky vo výške 50 876,- € na riešenie 

havarijnej situácie na škole ,,Oprava podlahových krytín“. 

 Mesto Senica – finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 64 109, 26-€ 

na výstavbu novej atletickej tartanovej dráhy. 

Významné podujatia organizované v spolupráci s našou školou  

 ,,Chodbovica“ – súťaž mladých hasičov 

 „Memoriál Soni Cádrovej“ – hasičská súťaž 

 ,,Memoriál Danky Valicovej vo volejbale“ 

 ,,Športová olympiáda družobných miest“ 

 ,,Memoriál Pavla Rýzka v plážovom volejbale“ 

 ,,Netradičné športy na Challenge Day 2017“ 

 ,,Športové hry seniorov okresu Senica“ 

 ,,Food revolution day“ - propagácia lokálnych dodávateľov potravín a 

zamedzenie nezdravých jedál  

Oblasti v ktorých škola dosahuje  dobré  výsledky 

 

Silné  stránky 

 výsledky TESTOVANIA 5, výsledky TESTOVANIA 9 

 vysoká kvalifikovanosť pedagogického zboru, 

 záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie (I. a II. kvalifikačná skúška), 

 veková vyváženosť zboru a kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov, 

 realizácia škôl v prírode, dopravnej výchovy, plaveckých, korčuliarskych, 

lyžiarskych a snoubordových výcvikov, výletov a exkurzií, 

 dostatok záujmových útvarov, voľnočasové aktivity, 

 zodpovedná práca nepedagogického zboru, 

 prezentácia školy na verejnosti, 

 postupná rekonštrukcia školy, 

 dobré umiestnenie školy  a najväčší  školský areál v meste, 

 dobrá spolupráca s Radou rodičov a Radou školy, 

 zberové aktivity – papier, pomarančové šupy, gaštany - formovanie 

kladného vzťahu žiakov k životnému prostrediu. 

Oblasti  v ktorých  má  škola  nedostatky 

 

Slabé  stránky  

 neodborné vyučovanie niektorých výchovných predmetov na druhom stupni, 
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 nedostatočné pokrytie priestorov školy internetovou sieťou, 

 nedostatočné vybavenie učební výchovných predmetov (technické práce, 

hudobná výchova), 

 nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov školy. 

 

Výsledky  inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2016/2017  prebehla na škole následná inšpekcia vzťahujúca sa 

na komplexnú hĺbkovú inšpekciu. Na základe zisteného nedostatku pri následnej 

inšpekcii sme prijali nasledovné opatrenie: 

1. Zabezpečiť prijímanie žiakov do prípravného ročníka v súlade so všeobecne 

záväzným právnym predpisom (prijímanie žiakov na základe diagnostických 

vyšetrení príslušným zariadením výchovného poradenstva a prevencie).  

Uložené opatrenie nebolo možné splniť z dôvodu neotvorenia prípravného ročníka 

v školskom roku 2017/2018. 

 

Správa prerokovaná  v pedagogickej rade  : 14. 09. 2017 

 

Správa predložená  Rade  školy    : 19. 09. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

     Riaditeľ školy:  

Mgr. Vladimír Šváček 


