
 1 

    

Základná škola Vinohrady nad VáhomZákladná škola Vinohrady nad VáhomZákladná škola Vinohrady nad VáhomZákladná škola Vinohrady nad Váhom    

Správa oSpráva oSpráva oSpráva o    výchovno výchovno výchovno výchovno ––––    vzdelávacej činnosti,vzdelávacej činnosti,vzdelávacej činnosti,vzdelávacej činnosti,        jej výsledkochjej výsledkochjej výsledkochjej výsledkoch 

 aaaa    podmienkach školy vpodmienkach školy vpodmienkach školy vpodmienkach školy v    školskom rokuškolskom rokuškolskom rokuškolskom roku     

2010201020102010    / 2011/ 2011/ 2011/ 2011    

Správu vypracovalo riaditeľstvo v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z .z. zo dňa  16.decembra 2006 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení.   

  

     1. Základné identifikačné údaje o škole   

a/   Názov školy:   Základná škola Vinohrady nad Váhom 

b/   Adresa školy : Vinohrady nad Váhom 347, 925 55   

c /  Telef. číslo :     031 / 789 92 21 

d/   E – mail školy :    zs.vinvah@tpx-net.sk  

e/   Webová stránka : www.zsvinohradynadvahom.sk 

  f/   Zriaďovateľ :         Obec Vinohrady nad Váhom, 925 55 Vinohrady nad Váhom 

 g/  Vedúci zamestnanci školy:  

     Mgr. Iveta Labajová            riaditeľka  školy      

     Mgr.  Zuzana Javorová       zástupca riad.školy    

  h/  Rada školy a iné poradné orgány  

 

Rada školy mala v hodnotenom školskom roku  11 členov ; jej zloženie bolo v zmysle § 25, ods. 5, 6 
Zákona č. 96/2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 
       

•  2 zástupcov pedagogických pracovníkov 
•  1 zástupca ostatných zamestnancov -    
•  4 zástupcov rodičov 
•  4 zástupcov zriaďovateľa 

 
       Predseda rady školy :         Mgr. Viera Kloknerová    
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      i/ Pedagogická rada – členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci školy.  

 

j/ Metodické orgány 

Metodické združenie  / vyučujúci v ročníkoch 1 – 4 / 

             vedúci :  Mgr. Ivana Petrušková  

     Predmetové komisie    

 vedúci :   Mgr. Miroslava Vozáriková         -  PK jazykových predmetov    

 vedúci :   Mgr. Jana Kabátová                     -   PK prírodovedných predmetov                                                                                                                                                                         

 vedúci :  Mgr. Soňa Urbánková                   -  PK spoločensko -  vedných   predmetov 

      Koordinátor environmentálnej výchovy :                                                              

       Mgr. Bronislava Mäsiarová  

      Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu :  

       Mgr. Jana Kabátová 

      Koordinátor drogovej prevencie :  

       Mgr. Viera Kloknerová  

       

2. Údaje o počtoch žiakov školy :  

Škola mala zriadených 9 tried. Rozhodnutím pedagogickej rady sa v školskom roku 2010 / 2011 na 
1. stupni vyučovalo podľa variantu 1 , na 2. stupni sa vyučovalo podľa variantu 2 učebného plánu pre  1. 
– 9. roč. ZŠ, pričom boli zohľadnené podmienky školy. V reformných ročníkoch 1, 2,3 a 5, 6,7 sa žiaci 
vzdelávali podľa príslušných vzdelávacích programov, ktoré sú súčasťou Školského vzdelávacieho 
programu. Priemerný počet žiakov v hodnotenom školskom roku bol v ročníkoch 1- 4 / 4 triedy/ 11 žiakov  
a v ročníkoch 5-9 / 5 tried/ 13 žiakov.  Počet žiakov k 30.6. 2011 predstavoval 117 žiakov, čo v priemere 
na triedu činilo 13 žiakov . Z uvedeného celkového počtu bolo 10 žiakov so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami, / v priebehu roka 1 žiak sa odsťahoval do Bratislavy/; vzdelávaní boli 
v štandardných triedach integrovanou formou, pričom škola dodržiavala všeobecne záväzné práve 
predpisy, metodické pokyny a usmernenia, úzko spolupracovala s príslušnými poradenskými zariadeniami 
/ DIC Trnava, , CPPPa P Galanta,  VÚDPaP Bratislava /. 

Do prvého ročníka chodilo v školskom roku 2010 / 2011 13 žiakov. 

Pre školský rok 2011 / 2012 bolo zapísaných 11 žiakov; z nich k 1.9.2010 nastúpilo 9 žiakov/ 1 odklad, 1 
presťahovaný do BA /. 

Súčasťou školy je školský klub detí – pracuje jedno oddelenie pre žiakov 1.- 4. ročníka. 
Zapísaných bolo  18 žiakov; priemerne sa činnosti klubu zúčastňovalo 15 - 17 z nich. 
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Dosiahnuté vedomosti a zručnosti žiakov školy podľa hodnotenia pedagogickej rady a následnej                                                                                                                              
koncoročnej klasifikácii možno hodnotiť ako dobré. K 30. júnu 2011 prospelo 116 žiakov našej školy, 1 
žiak 8. ročníka neprospel z matematiky. Po úspešnom absolvovaní opravnej skúšky postúpil do ďalšieho 
ročníka. Úspešnosť žiakov 9. ročníka na prijímacích skúškach na stredné školy bola nasledovná:  

6 žiakov postúpilo na 3- ročné učebné odbory  

12 žiakov na 4- ročné učebné odbory s maturitou. 

Výsledky previerok žiakov 9. ročníka Testovanie 9 – 2011:  

Percentuálna úspešnosť riešených úloh : 

a/ matematika - celoslovenský priemer bol 52,9 %, naša škola dosiahla priemer 45,9 % 

b/ slovenský jazyk- celoslovenský priemer bol 58,2 %, naša škola dosiahla priemer 68,82 % 

V školskom roku 2010 / 2011 škola nezaznamenala zmeny v zlepšení správania sa žiakov. I keď 
iba 1 žiak dostal zníženú známku zo správania, počet priestupkov voči školskému poriadku stúpol. Až 31 
žiakov dostalo niektoré z výchovných opatrení. Triedni učitelia riešili priestupky žiakov individuálnymi 
pohovormi, na triednických hodinách a osobnými pohovormi so zákonnými zástupcami žiakov. Treba 
skonštatovať, že spolupráca školy s rodičmi v tejto oblasti je účinná, čo ovplyvnilo aj počet znížených 
známok zo správania. 

  Škola ani počas tohto roka nezaznamenala prípady  záškoláctva, ale nemožno vysloviť spokojnosť 
s úrovňou dochádzky žiakov na vyučovanie. Žiaci spolu vymeškali 9 337 hodín, čo je v priemere na žiaka 
77 hodín. Na tomto nepriaznivom stave má síce značný podiel chorobnosť žiakov, ale aj benevolentnosť  
zo strany zákonných zástupcov. Stúpol aj počet neospravedlnených hodín, a to 21 hodín , čo je v priemere 
0,18 hodiny na žiaka.                                                                                                                                                         

Hlavnou úlohou školy aj v tomto školskom roku bolo viesť žiakov k efektívnemu osvojovaniu 
a získavaniu si  vedomostí a zručností v oblasti modernej techniky, naučiť sa systematicky pripravovať na 
vyučovanie, orientovať sa v množstve informácií, výchove k pravde, úcte k starším, k ochrane zdravia, 
životného prostredia, k úcte rodiska a vlasti, k rasovej znášanlivosti, k podpore zdravého štýlu života, 
podpore k športu, ku kultúrnym aktivitám žiakov, k mimoškolskej a záujmovej činnosti a k udržiavaniu si 
dobrého mena školy. 

Učivo bolo vo všetkých ročníkoch a predmetoch prebraté načas podľa tematických výchovno- 
vzdelávacích  plánov.Do tematických výchovno-vzdelávacích plánov si učitelia povinne zakomponovali 
prvky : 

• protidrogovej výchovy  

• výchovy k manželstvu a rodičovstvu  

• environmentálnej výchovy  

• výchovy k bezpečnosti a ochrane pri práci  

• výchovy k finančnej gramotnosti žiakov 

• jednotlivé  požiadavky štandardov  

• multikultúrnej výchovy 

• dopravnej výchovy 

• mediálnej výchovy 
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Do vyučovacieho procesu sa učitelia usilovali vnášať rôzne formy práce. Okrem tradičného spôsobu 
vyučovania využívali formy predĺženého výkladu pre slabších žiakov, práce vo dvojiciach, skupinová 
práca, didaktické hry, telovýchovné päťminútovky, vypracovávanie referátov a projektov, práca s 
počítačom atď.  

    Miesto súťaživosti boli žiaci vedení viac k tímovej spolupráci. V rámci vyučovania sa uskutočňovali 
rôzne besedy, výchovné koncerty, poznávacie exkurzie, vychádzky do okolia.  

3. Údaje o zamestnancoch školy   

• Počet zamestnancov celkove :         19 
• Pedagogickí zamestnanci :           12   
• Administratívna zamestnankyňa :                   1  
• Zamestnanci ŠJ:                     1 + 2 na čiastočný úväzok 
• Ostatní zamestnanci :                    3 / školník + 2 upratovačky/ 

4. Odbornosť vyučovania 

Sústavná pozornosť skvalitňovania personálneho zabezpečenia školy sa priaznivo odzrkadlila 
v celkovej kvalifikovanosti a aj odbornosti. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100%; 
odbornosť vyučovania v ročníkoch 1 – 4 činila 100 %; na 2. stupni bolo neodborne odučených 33 hodín, 
čo je 13,2 % zo všetkých hodín. Išlo o predmety : občianska výchova, informatika, výtvarná výchova, 
technická výchova, fyzika, etická výchova., zemepis, geografia, svet práce, technika. 

5. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov  

Primeraná pozornosť bola venovaná   aj ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov. 

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov -  AJ : Mgr. Petrušková,   

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ : Mgr. Mäsiarová,  ,  

Tvorba školských vzdelávacích programov  : Mgr. Kabátová  

Priebežného vzdelávania sa zúčastnili: 

Oxford seminár AJ : Mgr. Kloknerová, Mgr. Petrušková 

Kritériá hodnotenia umeleckého prednesu : SJL Mgr. Vozáriková 

 6. Voľno - časové aktivity školy  

Aj v tomto roku škola dbala na čo najväčšie zapojenie žiakov v organizovanej záujmovej činnosti 
ako dôležitej súčasti komplexnej výchovy.  Voľný čas využívali žiaci školy na rôzne aktivity, 
najobľúbenejšie a vo veľkej miere boli využívané záujmové krúžky, ktoré pracovali  pod vedením 
pedagógov  školy  a 3 zástupcov rodičov v popoludňajších hodinách.  V školskom roku 2010 / 2011   
pôsobilo v škole 9 záujmových krúžkov  s priemernou účasťou 80 %. Boli to :   

Loptové hry pre 2. stupeň 

Loptové a pohybové hry pre 1. stupeň 

Tanečný krúžok pre 1. stupeň 
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Turistický krúžok pre ročníky 1-9 ročník 

Krúžok mladých svišťov pre roč. 1 - 9 ročník 

Výtvarné spracovanie materiálu pre roč. 1- 9 ročník 

Matematický krúžok pre ročníky 8-9 ročník 

Včelársky krúžok pre roč. 1 -9 ročník 

Aranžovanie kvetov pre ročníky 5-9 ročník                                         

V oblasti kultúry sa žiaci zapojili do viacerých aktivít a súťaží:  

        -    program k Mesiacu úcty k starším, ku Dňu matiek, k MDD   

-     Vianočná burza, vianočná výzdoba školy, Vianočné trhy v TT 

-     besedy s lekárom, besedy o drogách, besedy so spisovateľkami, k voľbe povolania, o výchove 
k manželstvu a rodičovstvu, 

-    Deň zdravej výživy 

-    tematické exkurzie a školské výlety, divadelné predstavenia. 

V súlade s plánom práce školy , s plánmi metodických orgánov školy a v zmysle pedagogicko- 
organizačných  pokynov MŠ SR vyučujúci priebežne pripravovali a zapájali žiakov do predmetových 
olympiád a  rôznych postupových súťaží. 

 7.  Oblasti, v ktorých škola dosiahla veľmi dobré výsledky   

Matematická pytagoriáda  OK v kat. 6.- 8. roč.  – 12. miesto žiak 6. roč. P. Ľudma 

                                                     v kat. 3. roč. – 13. miesto žiačka 3. Roč. V. Čechová 

Geografická olympiáda 

4. miesto + úspešný riešiteľ – žiačka 9. roč. B. Koštrnová 

9. miesto – žiačka 5. roč. O. Mäsiarová 

9. miesto + úspešný riešiteľ – žiak 6.roč. A. Šulák 

Mihálikova Sereď  3. miesto – žiačka 3. roč. N. Plavocká 

Olympiáda v AJ    10. miesto – žiačka 9. roč. Z. Slobodová 

Súťaže bez umiestnenia v okresných a krajských kolách : 

Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko; Čaro slova; Matematická olympiáda Z4  - školské kolo, Šaliansky  

Maťko, Európa v škole,  Grafický návrh obalu žiackej knižky . 
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V oblasti športu sa žiaci zapojili do viacerých súťaží a získali nejedno ocenenie  : 

Florbal 

9. miesto – mladší žiaci 

Futbalový turnaj o pohár riadite ľa ZŠ J. Fándlyho Sereď 

4. miesto – starší žiaci / M. Jánsky s piatimi presnými strelami/ 

Midimaxvolley 

Súťaže sa zúčastnili dve družstvá z našej školy, pričom družstvo Vinohrady n/V. „A“ vyhralo oblastnú 
súťaž a postúpilo do regionálneho kola a obsadilo 4. miesto 

Obvodné kolo vo vybíjanej  

mladší žiaci 3.-4. roč. zmiešané družstvo – 3. miesto 

Futbal Jednota Cup  

Obvodné kolo  malý futbal -   4. miesto mladší žiaci 

Beh pre zdravie 

2. miesto v kategórii staršie žiačky – K. Blaškovičová žiačka 8. roč.      

Považské hry  

Trojstretnutie škôl ZŠ J. A. Komenského Sereď, ZŠsMŠ v Šoporni, ZŠ Vinohrady nad Váhom . 
Organizátorom atletickej súťaže bola ZŠ s MŠ Šoporňa. Naši športovci vybojovali 3. miesto v celkovom 
poradí. 

Za našu školu bodovali: M. Jánsky – 2. miesto v behu na 60m 

T. Mizera – 2. miesto v behu na 1000m 

M. Kukučková – 3. miesto v behu na 800m 

K. Blaškovičová – 3. miesto v behu na 60m 

P. Fandel – 3. miesto v skoku do diaľky 

M. Kukučková – 2. miesto v skoku do diaľky 

Štafeta chlapcov 4x60m – 2. miesto v zložení Fandel, Mizera, Klokner, Jánsky 

Štafeta dievčat 4x60m – 2. miesto v zložení Kukučková, Sabová, Slobodová, Blaškovičová 

Vybíjaná dievčat- 3. miesto 

Malý futbal chlapci – 3. miesto 
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Veľkonočný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev 

ZŠ Vinohrady nad Váhom – 4. miesto 

Majster školy 2011 v atletike  

Aj v šk roku 2010/2011 škola organizovala Školskú olympiádu o Majstra školy. Titul  Majster školy 
získala K. Blaškovičová  žiačka 8. ročníka a D. Jankulic , žiak 6. ročníka.  

Aj v tomto roku sa toto podujatie konalo pod záštitou starostky obce. 

Rekordy školy: 

Žiaci  60 m M. Jánsky 7,37 

Beh na 1000m – T. Mizera  3:11,42 

Beh na 300m – M. Klokner  49, 65 

Štafeta4 x 60m/ Fandel, Mizera, Klokner, Jánsky/ 33,31 

Žiačky 60 m – K. Blaškovičová 8,65 

 Skok do diaľky – K. Blaškovičová 435 cm 

Beh na 800 m – M. Kukučková 3:08,75 

Beh na 300 m – I. Mičová 59,15 

Štafeta 4 x 60 m- /Kukučková, Sabová, Slobodová, Blaškovičová/  39,26 

Počas školského roku 2010 / 2011  škola zorganizovala : 
 
Exkurziu pre žiakov 1.-4.. roč. – Hlohovec Hvezdáreň  
 
Školské celodenné výlety – žiaci 6.-7.-8. roč. navštívili Nitru 
                                            3- dňový výlet žiakov 9. ročníka – Prašník 
 
 
Veľkej priazni sa tešili návštevy divadelných predstavení : 
Divadlo P.O. Hviezdoslava  – žiaci I. stupňa   
Divadlo A. Bagara v Nitre – žiaci 6.- 9. roč. 
Nová Scéna v Bratislave – žiaci 5.  – 9. ročníka 
 
 
Iné akcie a podujatia    
Návšteva  detského dopravného ihriska v  Šali – 1. -4. roč.      
Výchovné  koncerty – žiaci 1.-9. roč. 
Deň matiek – žiaci 1. -9. roč. 
Závislosti – žiaci 5.-9. roč. 
Farma Hoste – žiaci 5.- 7. ročníka 

V súlade s plánom práce škola zorganizovala plavecký výcvik žiakov 3.- 5. ročníka / cca35  
žiakov/, lyžiarsky výcvik žiakov 7.- 8. ročníka / Krahule . 
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V hodnotenom roku bola vykonaná na škole kontrola zo strany Štátnej školskej inšpekcie pre oblasť 
Školského vzdelávacieho programu. 
 
 
 10 .  Priestorové a materiálno –technické podmienky školy  

              Priestorové podmienky školy sú stále veľmi dobré. Pri počte deväť tried je k dispozícii 9 
klasických učební, 3 odborné učebne, čitáreň, telocvičňa, školská  dielňa, dostatočná výmera školského 
pozemku, účelová miestnosť školského klubu detí a kapacitne dostačujúca školská jedáleň.  

   Materiálové vybavenie školy je postupne obnovované.  . V rámci finančných možností sa 
postupne budú inovovať aj triedy novým nábytkom; z rozpočtu školy boli zakúpené nové učebné 
pomôcky do kabinetov .Vo februári sa uskutočnila oprava strechy, okien / čiastočná výmena/ , ako 
i oprava sociálnych zariadení dievčat. 

Vedenie školy vypracovalo projekt na rekultiváciu školského pozemku (Enviroprojekt 2011) 
a nákupu novej učebne PC (Obnova výchovy a vzdelávania ). Projekty neuspeli, ale škola napriek tomu 
začala s ich realizáciou.  

11. Finančné a hmotné zabezpečenie školy   

        Finančné prostriedky  na výkon prenesených kompetencií škola dostáva od svojho zriaďovateľa 
včas a v plnej výške. 

             Finančné príspevky na vzdelávacie poukazy škola použila ako poskytovateľ  záujmového 
vzdelávania na zabezpečenie materiálno- technickej základne tohto druhu vzdelávania ; na škole 
fungovalo 9 krúžkov. 

   Naďalej  trvá dobrá spolupráca s rodičovskou radou , ktorá sa podieľa na organizovaní triednych 
rodičovských združení i plenárneho zasadnutia rodičovského združenia. V  školskom roku 2010 / 2011 
poskytovala finančné prostriedky na vykrytie cestovných nákladov žiakov, pomohla financovať dopravu 
žiakov na plavecký výcvik, knižné odmeny a  športové podujatia organizované školou. 

   Riaditeľstvo školy pozitívne hodnotí záujem zriaďovateľa o celkový chod školy. Starostka obce 
sa pravidelne zúčastňuje akcií poriadaných školou a pomáha riešiť prípadné problémy organizačného rázu 
a pri zabezpečovaní náročnejších opráv školského areálu ( pílenie a úprava porastu v areáli školy, príprava 
materiálov k havarijnému stavu školy, školská olympiáda ).   

 

Vinohrady nad Váhom 13. 9. 2011 

 

Vypracovala :    Mgr. Zuzana Javorová                                                                   Mgr. Iveta Labajová 

                                      zást. riad.                                                                                        riad. školy                                               

 

 


