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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2016/2017 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola 

Adresa školy Holubyho ul.15 

Tel/fax +421 33 76 265 96 

E-mail, web www.zsholubyhopn.edupage.sk  

 kontakt@zsholubyho.sk  

Zriaďovateľ  Mesto Piešťany, Nám.SNP 3,921 45 Piešťany 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mob e-mail 

Riaditeľ  Mgr. Vilém Vrba  0337626596  0911 952 780  vilem.vrba@zsholubyho.sk 

ZRŠ 
 Mgr. Ladislava 
Gregoričková 

 0337626596  0911 952 780  ladislava.gregorickova@zsholubyho.sk 

ZRŠ  Mgr. Elena Kubániová  0337626596  0911 952 780 
elena.kubaniova@zsholubyho.sk  

 

Rada školy 

  priezvisko, meno 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Ingrid Baková 

 PaedDr. Ľubica Majtánová 

nepedagogickí zamestnanci PhDr. Zuzana Táborská 

zástupcovia rodičov Mgr. Silvia Šušorová 

 Mgr. Jana Šandriková 

 Zuzana Kinzlová 

 Matej Nikodém 

zástupcovia zriaďovateľa Ing. Zita Bruncková 

http://www.zsholubyhopn.edupage.sk/
mailto:kontakt@zsholubyho.sk
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 PaedDr. Elena Skovajsová   

 Dr. Andrej Klapica 

 PhDr. Jozef Malík 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ ŠKD 
Mgr. Martina 
Gloszová 

4 odd. Školského klubu detí 

MZ 1.-4.roč. 
PaedDr. Ľubica 
Majtánová 

všetky predmety 1.st. okrem anglického jazyka 
a náboženskej výchovy 

PK MAT-FYZ-INF 
Ing. Alena 
Matuláková 

Matematika, Fyzika, Informatika 

PK DEJ-GEG-
CHEM-BIO 

Mgr. Helena 
Kopecká  

Dejepis, Geografia, Chémia, Biológia 

PK SJL 
Mgr. A. 
Madunická  

Slovenský jazyk a literatúra 

PK  
CJ/AJ,RUJ,NEJ/ 

Mgr. 
Hudcovičová 
Beáta 

Anglický, Nemecký a Ruský jazyk 

PK TSV  
Mgr. Bartovic 
Marek 

Telesná a športová výchova 

PK  výchovných 
predmetov 

Mgr. Šinská 
Jaroslava 

Výtvarná a Hudobná výchova, Výchova umením, 
Náboženská a Etická výchova, Občianska náuka, 
Technika, Svet práce a technika, a 

§ 2. ods. 1 b  Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 310 

Počet tried: 15 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 1 2 2 2 2 1 1 2 15 

počet žiakov 42 25 42 44 34 37 26 26 34 310 

z toho 
integrovaní 

 2 1 1 4 3 4 3 5 23 

Školský klub 
detí- počet 
oddelení 4 

20 25 20 31      96 
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§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2016: spolu 44/ 21 dievčat  
skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: spolu 47/ 22 dievčat 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:   spolu 4/1 dievča  
 
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 

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

Počet žiakov  2 1 1 2 34 40 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ  

  Gym 8.roč 5.roč.bilin. Gym Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prijatí 2 2 9 12 6 2 7 40 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda Správanie pochvaly 

1.A  2 pochvaly triednym učiteľom 

1.B  2 pochvaly triednym učiteľom 

2.A  3 pochvaly triednym učiteľom 

3.A  3 pochvaly triednym učiteľom 

3.B  2 pochvaly triednym učiteľom 

4.A  10 pochvál triednym učiteľom 

4.B 1 x 2 stupeň 3 pochvaly triednym učiteľom 

5.A 
1 x napomenutie triednym 
učiteľom 

7 x pochvala triednym učiteľom 

5.B 

1 x 2 stupeň  
1 x pokarhanie riaditeľom školy 
2 x pokarhanie triednym 
učiteľom  
3 x napomenutie triednym 
učiteľom 

3 x pochvala triednym učiteľom 

6.A 
1 x 4 stupeň 
3 x napomenutie triednym 
učiteľom 

3 x pochvala riaditeľom školy 

6.B  1 x pochvala riaditeľom školy 

7.A 1 x 4 stupeň 2 x pochvala triednym učiteľom 
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2 x pochvala riaditeľom školy 

8.A 

1 x 3 stupeň  
1 x pokarhanie riaditeľom školy 
5 x pokarhanie triednym 
učiteľom 

1 x pochvala riaditeľom školy 

9.A 

1 x 2 stupeň 
2 x pokarhanie riiditeľom školy  
1 x pokarhanie triednym 
učiteľom 

4 x pochvala riaditeľom školy 

9.B 

2 x 2 stupeň  
2 x pokarhanie riaditeľom školy  
3 x pokarhanie triednym 
učiteľom 

4 x pochvala riaditeľom školy 

Prospech žiakov (podrobne viď príloha č. 1)   

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 22 21 1  

1.B 20 20   

2.A 25 24  1 

3.A 21 21   

3.B 21 21   

4.A 21 19 2  

4.B 23 22 1  

spolu 153 148 4 1 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli NeklasifikovaníF 

5.A 19 19   

5.B 15 15   

6.A 19 16 1 2 

6.B 18 18   

7.A 26 24 1 1 

8.A 26 22 2 2 

9.A 18 18   

9.B 16 14 1 1 

spolu 157 146 5 6 

celkom 310 294 9 7 
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Dochádzka žiakov  

Trieda 
Počet 
žiakov 

Zamešk. 
hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 22 839 38,14 839 38,14 0 0 

1.B 20 878 43,90 878 43,90 0 0 

2.A 25 679 27,16 679 27,16 0 0 

3.A 21 965 45,95 965 45,95 0 0 

3.B 21 646 30,76 646 30,76 0 0 

4.A 21 1018 48,48 1018 48,48 0 0 

4.B 23 870 37,17 855 37,12 15 0,65 

7 tried 153 5895 38,53 5880 38,43 15 0,1 

5.A 19 1181 62,16 1181 62,16 0 0  

5.B 15 709 47,27 709 47,27 0 0 

6.A 19 1287 67,74 1100 57,89 187 9,84 

6.B 18 875 48,61 875 48,61 0 0 

7.A 26 910 35,00 846 32,54 64 2,46 

8.A 26 1185 45,58 1159 44,58 26 1,00 

9.A 18 2025 112,5 2008 111,56 17 0,94 

9.B 16 1230 68,33 1218 76,13 12 0,75 

8 tried 157 9402 59,89 9096 57,94 306 1,94 

Celkom 
škola 310 15297 49,21 14976 48,19 321 1,04 

Výsledky externých meraní  

Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany 
 
Výsledky  - Testovanie 5 - 2016   
                                  

ZŠ Holubyho 15, Piešťany 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného 
predmetu 

32 32 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 20,2 20,5 

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,7 18,9 

Priemer  percent. úspešnosti školy 67,2 68,2 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci 
SR (národný priemer) 

62,3 63,1 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy 
oproti národnému priemeru 

4,9 5,1 
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Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany 
Výsledky  - Testovanie 9 - 2017                                    
 

ZŠ Holubyho 15, Piešťany 

Základné údaje MAT SJL 

Počet žiakov testovaných z daného 
predmetu 

33 33 

Maximálny počet bodov v teste 20 25 

Priemerný počet bodov školy 10,2 13,3 

Priemerný počet bodov v rámci SR 11,3 15,3 

Priemerná percentuálna úspešnosť 
školy 

50,9 53,1 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci 
SR (národný priemer) 

56,4 61,2 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy 
oproti národnému priemeru 

-5,5 -8,1 

§ 2. ods. 1 f 

Učebné plány  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepovinné predmety 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

0 0 0 0 

 

 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 2 1 2 2 2 2 1 1 2 15 

Športová príprava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matematika 5.-9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cudzie jazyky 1.-4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cudzie jazyky 3.-9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cudzie jazyky 5.-9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výtvarná výchova 1.-9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hudobná výchova 1.-9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Technická výchova 5.-9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Variant1.,2.,3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ŠkVP podľa RUP 2011   2 2   1 1 2 8 

ŠkVP podľa RUP 2015 2 1   2 2    7 
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Rozširujúce hodiny  

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni 

ŠkVP RUP 2011 3.A, 3.B SJL po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 3.A, 3.B Prir po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 4.A, 4.B SJL po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 7.A NEJ po 2 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 7.A MAT po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 7.A GEG po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 8.A MAT po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 8.A BIO po 0,5 hod., spolu 0,5 

ŠkVP RUP 2011 8.A DEJ po 0,5 hod., spolu 0,5 

ŠkVP RUP 2011 8.A VYU po 1 hod., spolu 1 

ŠkVP RUP 2011 9.A,9.B MAT po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 9.A,9.B FYZ po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 9.A,9.B CHEM po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 9.A,9.B BIO po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011 9.A,9.B THD po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2015 1.A,1.B DOV po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2015 1.A,1.B ANJ po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2015 2.A MAT po 1 hod., spolu 1 

ŠkVP RUP 2015 2.A Inf. v. po 1 hod., spolu 1 

ŠkVP RUP 2015 2.A ANJ po 1 hod., spolu 1 

ŠkVP RUP 2015 5.A,5.B ANJ po 2 hod., spolu 4 

ŠkVP RUP 2015 5.A, 5B TSV po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2015 6.A,6.B NEJ po 2 hod., spolu 4 

ŠkVP RUP 2015 6.A,6.B BIO po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2015 6.A,6.B DEJ po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2015 6.A,6.B GEG po 1 hod., spolu 2 

ŠkVP RUP 2011  
2015 spolu 

15 tried dotácia v 14  
predmetoch 

spolu po: 28 VH  
spolu hod.: 49 VH 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 2 42 0 

Bežných tried 13 268 23 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Spolu 15 310 23 
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§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 2016/2017 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer 
Počet pedag. 

prac. 
Počet nepedag. prac. 

TPP 28 12 

DPP 3 1 

Znížený úväzok 5 1 

ZPS 3 2 

Na dohodu 3 0 

Kvalifikovanosť pedagogických 
pracovníkov počet 

nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 0 0 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 0 0 

Predmety vyučované neodborne  

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

2,3 ročník ETV 1 

2.A INF 2 

3.A Informatická výchova 1 

3.B Informatická výchova 1 

4.A Informatická výchova 1 

4.B Informatická výchova 1 

5-9 ročník ETV 3 

6.A,6.B FYZ 2 

5-9 ročník SvP, Thd 5 

5.B GEG 2 

8.A GEG 1 

6.A DEJ 2 

5.A,5.B,6.A,6.B VYV 4 
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V šk. r. 2016/2017 bola odbornosť vyučovania na I. stupni 95,91 % a na II. stupni  
93,24 %. Celkove na škola bola odbornosť 91,36 %. Uvedená odbornosť podľa 
kvalifikácie a aprobácie bola a je na veľmi dobrej úrovni. 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov  

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 11 2 

2.kvalifikačná skúška 3 2 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné kvalifikačné 3 0 

postgraduálne 2 1 

doplňujúce pedagogické 0 0 

vysokoškolské pedagogické 6 1 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad súťaží, olympiád a ďalšie aktivity 

Viď príloha č. 2 – 8 na konci dokumentu: 

Príloha č.2- Účasť a úspechy žiakov v okresných a ďalších kolách 
predmetových olympiád podľa POP a iných súťaží z POP. 

Príloha č.3- Iné súťaže, ktoré nie sú v POP 

Príloha č.4- Kultúrne a spoločenské aktivity organizované školou pre žiakov 
školy a pre verejnosť 

Príloha č.5- Spolupráca s inými inštitúciami 

Príloha č.6- Krúžková a záujmová činnosť 

Príloha č.7- Exkurzie a výlety organizované školou pre žiakov a deti školy 

Príloha č.8- Športové súťaže a úspechy žiakov 
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§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Príloha č. 9 

 
PROJEKTY, ZŠ ul. Holubyho č.15, Piešťany, školský rok 2016/2017.    
PROJEKTY     S   PODPOROU     MESTA    PIEŠŤANY 

 

P č 

NÁZOV   

PROJEKTU-
ŽIADOSTI 

dotácie  mesta 
Piešťany 

v zmysle VZN    

aj výzva TTSK 

Cieľ projektu Meno 

pedagóga-
garanta 

projektu 

Realizácia 

projektu 
Áno / Nie 

* 

Skutočne získaný  

finančný príspevok 
v € 

Poč. 

zapojených 
 detí 

 

1. Mesto Piešťany- 

dotácie- škola 

podala žiadosť 
do II kola. 

V tomto čase 
prebieha 

hlasovanie.... 
gesto pre 

mesto. 

 
 

 
 

Dotácia na 

doplnenie 

DOV- 
posilnenie UP 

pre výuku PP, 
anatomické 

modely, CD, 
žinenka.... 

Mgr. Jankech, 

Mgr. Vrba 

áno ???- až ku koncu šk. r. 

Predpoklad získať cvičnú 

figurínu , anatomické 
modely s obväzmi, CD, 

žinenka....do sumy 
1000€ 

307 

 Projekty Celo- SR     

1. Európsky fond 

regionálneho 
rozvoja- 

Spoločne bez 
hraníc. 

Žiadateľom je 

Mesto Piešťany 
a naša škola sa 

zapojila.... 
 

Rozvoj 

spolupráce 
a cestovného 

ruchu – 
spolupráca 

s Mestom U. 

Hradište. 

Mgr. Vrba 

a ďalší 
zamestnanci 

školy..... 

Prihláška je  Možnosť získania 

vybavenia cvičnej 
kuchynky pre školu asi 

vo výške 22 tis.€  

120 

2.  IT Akadémia - 

Vzdelávanie pre 
21. storočie- 

NFP projekt 
v spolupráci so 

zriaďovateľom 

mesto Piešťany, 
NFP projekt, 

Operačný 
program ľudské 

zdroje. 

IT Science 

laboratórium, 
zvýšenie 

kvality 
vyučovania 

INF a práce 

s informačnými 
technológiami, 

vybudovanie 
špeciálnej 

učebne 

Mgr. Vrba, Mgr. 

Jankech 
v spolupráci 

s mestom...a s 
ďalšími 

Boli sme 

dňom 
06.06.2017 

vybraní 
riadiacou 

radou 

projektu na 
základe 

získaných 
bodov 

spolu s 59 

školami 
a to v 29 

v poradí. 

Vybudovanie IT Sciense 

laboratória pre 16 
žiakov...vybavenie podľa 

schváleného projektu 
v spolupráci s mestom 

299 

3. Zdravá škola- Zdravý životný Mgr. E.Sokolová,  áno 0 299  žiakov a 
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plán na rok 
2017 je 

spracovaný.  
 

 

štýl, prevencia 
proti neduhom 

dnešnej doby, 
pravidelné 

podujatia 

a akcie 
zaraďované 

podľa 
mesačných 

plánov 
činností. 

+ ďalší PZ 90 detí ŠKD 

4. „Mliečna škola“, 

Milsy- 
pokračovanie 

v projekte  

 
 

 
 

 
 

Zdravá mliečna 

škola, zdravá 
výživa, 

podpora 

zdravého 
vývinu detí 

a žiakov školy 
spolu so 

zamestnancam
i školy 

Lýdia Galanková 

 
 

 

 
 

 
 

 

áno Výrobky v mliečnom 

programe, zmluvné 
benefity, motivačná 

podpora, alternatívna 

podpora 

370 

stravníkov aj 
so ZŠ Banka 

 

 
 

5. Virtuálna 

knižnica- 
www.zborovna.s

k   „bez kriedy“ 

každý žiak má 
prístup aj cez 

web stránku 
školy. . 

 
 

Rozširovať 

a upevňovať 
vedomosti 

a poznatky 

žiakov v MAT, 
FYZ, CHEM, 

SJL, BIO... 

vedúci MZ a PK 

zapájajú sa 
všetci PZ, každý 

má svoj prístup, 

aj cez web 
stránku školy.  

 
 

áno žiadny 299 žiakov 

školy 

6. „Otvor srdce 

a daruj 
knihu“/PIWC/ 

materiály prišli,  

riaditeľ školu 
prihlásil na 

zofajova@vurv.s
k         

    

 

Kniha ako dar 

od srdca, 
upevnenie 

vzťahu ku 

knihám, 
vylepšenie 

čitateľskej 
gramotnosti 

školopovinných 

detí 

PaedDr. 

Jančovičová 

Áno 

21.12.2016  
informačné 

centrum 

Pribinova 

žiaci dostali k Vianociam 

knihy 

11 žiakov 

školy/HN/ 

7. „Tenis do škôl“- 

pokračovanie 
v projekte 

v spolupráci so 

STZ, Mgr. R. 
Hortváth, 

pokračujeme, 
škola sa 

v ďalšom období 

do projektu 
opäť zapojí. 

V projekte sa 
pokračuje, 

informovali sme 
aj Tenisový zväz 

pána Horvátha  

Zabezpečenie 

činnosti 2 
krúžkov, 

rozšírenie 

možnosti učiť 
žiakov 

základom 
tenisu,  využiť 

ho aj vo 

vyučovaní 
telesnej 

výchovy 
a športu 

a púre ďalšie 
pokybové 

aktivita aj 

Mgr. Vrba 

vyučujúci Mgr. 
Baková 

a PaedDr. 

Jančovičová 

áno, škola 

už je 
v projekte 

registrovan

á 

materiálne vybavenie 

pre základné činnosti 
v tenise 40 rakiet pre 

tenis- mini, loptičky 

299 žiakov 

školy a 90 
detí z ŠKD 

ŠKD 

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
mailto:zofajova@vurv.sk
mailto:zofajova@vurv.sk
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 v ŠKD.  
 

 

8. Medzinárodný 
mesiac 

školských 
knižníc 

zrealizované 
v októbri 2015 

Medzinárodný 

deň školských 
knižníc- záložky 

do knižiek. 
 

 

zvyšovanie 
čitateľskej 

gramotnosti 
žiakov a detí 

školy. 
Výroba 

záložiek 

rôznymi 
technikami, 

všetky boli 
zaliate do fólie 

a budú sa 

používať 
v školskej 

knižnici, 
zvyšovanie 

čitateľskej 
gramotnosti, 

zapájanie sa 

do projektovej 
činnosti, 

divadielko pre 
žiakov z I. 

stupňa. 

 
 

 

V. Brošová 
a vyučujúci I. 

a II.st. 
 

áno 
 

 
 

 

žiadny 
 

 
 

 
 

250 

9. „Zbieram 

baterky“  

spoločnosť INSA 
s.r.o., Niklová, 

Sereď  
 

Priebežné 

výsledky 
v tabuľkovej 

forme sú na 
webe školy a na 

nástenkách. 

environmentál

na súťaž, 

účasť 
v separovano

m zbere 
a ochrany 

životného 

prostredia 
v šk.r. 

2015/2016 sa 
škola aktívne 

zúčastňuje 

spolu s ďalšími 
školami v 

obciach, 
mestách 

Slovenska. 

Mgr. I. Baková, 

pokračuje po p. 

Kučerovej,  
 PZ školy a aj 

nepedagogickí 
zamestnanci 

pomáhajú. 

áno  104 105 bodov, škola 

zakúpila stolový futbal 

pre ŠKD 
 

Celá škola 

299 žiakov 

a 40 
zamestnanco

v 

10. „Bez kriedy“- 
digitálna 

knižnica je 
prístupné aj na 

web stránke 

školy, aj pre 
rodičov, 

 zákonných 
zástupcov žiakov  

 

skvalitnenie 
výchovno- 

vyučovacieho 
procesu vo 

všetkých 

učebných 
predmetoch, 

pomoc pre 
rodičov, 

zákonných 

triedy prihlásil 
Mgr. Vrba, 

zapojení ZRŠ, 
učitelia, aj 

vychovávateľky 

áno žiadny 299 žiakov 
školy 
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zástuzpcov pri 
kontrole, 

precvičovaní, 
upevňovaní 

učiva svojich 

detí 
POKRAČOVANI

E V PROJEKTE, 
triedy podľa 

zoznamov 
prihlásil 

riaditeľ školy 

1. ročník 
poslali, 

učiteľov 
Gregoričková 

11. Piešťanská bask

etbalová liga 
žiakov 

základných škôl- 
SBA, v rámci 

projektu „Zober 

loptu nie drogu“.   
 

   
 

voľno časové 

aktivity detí 
a žiakov školy. 

Športom proti 
drogám. 

 

škola + BKM 

Mgr. Vrba, 
tréner Mgr. 

Lupták ,ku 
koncu súťaže 

Mgr. Bartovic 

 

áno- celý 

školský rok 

basketbalové lopty 5 ks, 

pre školu+ pre žiakov 
nové dresy- „Čajky“ a 

„Zober  loptu nie drogy“. 
Tento rok sme sa 

umiestnili na I. mieste. 

15 žiačok 

školy, 
väčšinou 6 

a7,8 ročník 

12. Projekt MINI 

BASKET SHOW- 
celoslovenská 

súťaž detí 
v zručnostiach 

basketbalu 

a v hre- turnaj. 
Organizátor 

SBA. 

Zapojiť čo 

najviac detí 
žiakov ZŠ do 

basketbalu....
. 

Mgr. Vrba, Mgr. 

Soklová 

Áno- 

v Piešťanoc
h sme boli 

na 2 mieste 
a postúpili 

sme do 

celoslovesn
kého finále 

v Ružomber
ku. Tam 

sme 

skončili na 
7 miíeste. 

0 20 žiakov 

školy- hlavne 
dievčatá. 

13. XV. ročník 

projektu Jednota 
pre školákov 

a XIII. ročník 
súťaže Jednota 

Futbal Cup 
2016-2017. 

Zapojiť čo 

najviac detí do 
športovania 

v kolektívnych 
športoch. 

Mgr. Vrba, Mgr. 

Bartovic 

Áno- 

zúčastňuje
me sa 

súťaží 
a pod. 

18 ks basketbalových 

lôpt. 

299 žiakov 

školy. 

14. Spoločnosť 

NATUR PACK a 
centrum Živica 

IT program 

neodpadni 
z odpadov.... 

Výučbové 

interaktívne 
programy 

spoločnosti 

NATUR  PACK 
v spolupráci 

s mestom 
Piešťany....film

y, prednášky 
a ďalšie 

aktivity pre 

Mgr. Baková a 

PZ 

Áno- ešte 

sa 
uskutočnia 

ďalšie 

0 299 žiakov 

školy 
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žiakov školy. 

15. „MOJA PRVÁ 

ŠKOLA“- edu lab 

2016  
. 

 

Inšpirácia pre 

učiteľky I. 

stupňa na 
najnovšie 

trendy vo 
vzdelávaní, 

sprístupnenie 
moderných 

učebných 

materiálov 
v súlade so 

ŠVP, zaujať 
žiakov 

inovatívnymi 

spôsobmi 
výučby, 

bezplatná 
metodická 

pomoc, 
vytvorenie 

vzdelávacieho 

priestoru, 
radosť učiť 

a učiť sa, 
zlepšovanie 

imidžu školy   

Mgr. Vrba, Mgr. 

Kubániová 

a učiteľky I. 
stupňa 

áno Moderné učebné 

materiály zdarma 

150 žiakov I. 

stupňa  

16. Národný projekt 
“Duálne 

vzdelávanie 
a zvýšenie 

atraktivity 

a kvality 
odborného 

vzdelávania 
a prípravy.“ 

Projekt ŠIOV v  

náväznosti na 
projekt  

Dielne II.  
Účasť školy od 

mája 2017 do 

roku 2020. 

Identifikovať 
prvky 

smerovania 
žiakov školy na 

odborné školy 

a ich prípravu, 
zabezpečovať 

informovanosť
- rodičia, 

žiaci....zúčastni

ť sa koncepcie 
na povolania 

duálneho 
vzdelávania 

a zúčastniť sa 

vzdelábania....  

Mgr. Jankech, 
Mgr. Vrba.... 

áno Metodika, písomné 
materiály, konzultácie 

a pod. 

Žiaci 8 a 9 
ročníka-58.  

 Projekty Iné     

1-

4. 

PROJEKTY    

ŠKD  
PLÁNOVANÉ    

V RÁMCI   
SVOJEJ   

ČINNOSTI  

 
 

Environment 
v ŠKD  
DOV v ŠKD 
Boj proti 
obezite v ŠKD  
Čitateľská 
gramotnosť 
v ŠKD  
 

Všetky 

vychovávateľky 

áno žiadny  90 deti ŠKD   

5. Školská 
autoškola, 

grantový 
program 

Zavádzanie 
netradičných 

metód do 
vyučovacieho 

Mgr. Jankech áno Predpoklad získať 
motokári, torzo človeka, 

garáž na uskladnenie 
dopravných pomôcok 

300 detí 



 16 

Slovenskej 
sporiteľne. 

Trvanie projektu 
od 01.07.2017 

do 30.11.2017 

zamerané na 
cieľovú skupinu 

sociálne 
znevýhodnených

, deti a mládež. 

procesu, 
spájanie 

teoretických 
vedomostí 

s praktickými 

zručnosťami 
v oblasti 

dopravnej 
výchovy na 

škole. Naučiť 
deti poskytnúť 

PP, nácvik 

ovládania 
dopravných 

prostriedkov, 
správanie sa 

na cestách 

dodržiavanie 
pravidiel 

cestnej 
premávky. 

v celkovej sume 3000€ 

6. Grantový projekt 

Vokswagen BA- 
Projekt 

zamestnancov 
Partner.....cez 

Medi progress, 

organizátorom 
projektu je škola  

Príprava na 

vodičský 
preukaz..., 

výuka PP, 
dopravných 

predpisov, 

praktické 
ovládanie 

dopravného 
prostriedku. 

Naučiť deti 

dopravné 
značky, 

schopnosť 
prejsť dráhu 

zručnosti, 
vedieť 

zaparkovať. 

Prvotné 
ošetrenia 

zraneného, 
naučiť deti 

správny 

postup pri 
poskytovaní PP 

a poskytnúť 
KPR.... 

Mgr. Jankech 

prostredníctvom 
zamestnanca 

Mediprogressu 
Ing. Ľ. 

Zachara..... 

áno Predpoklad získať 

šľapaciu káru aj 
s prívesom, tašku 

a kufrík PP.... 

307 detí 

7. Nadácia 

ALIANZ- 
dotazník 

poslaný, 
zameranie DOV 

Nové formy 

vzdelávania... 

Mgr. Jankech,  

Mgr. Vrba 

áno Zatiaľ nevieme 300 detí 
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Účasť školy v projektoch s podporou Mesta Piešťany- škola sa zapojila do 1 projektu 
pre dopravnú výchovu/ďalej len DOV/ zameraného na posilnenie učebných pomôcok 
pre DOV, pre výuku pracovného a technického vyučovania, anatomické modely, CD, 
žinenka.... Škola sa do projektovej činnosti s podporou Mesta Piešťany zapája každý 
rok.  

Účasť školy v celoslovenských projektoch:  škola zabezpečila účasť v 16 
celoslovenských projektoch, zameraných na zdravý štýl života, zdravú výživu, 
digitalizáciu, prevenciu, ekológiu, informatizáciu spoločnosti, IKT, čitateľskú 
gramotnosť, finančnú gramotnosť, pozitívnu sociálnu klímu, zlepšenie podmienok pre 
zdravotne znevýhodnených, podporu športu na školách, elektronické testovanie, 
profesijnú orientáciu žiakov končiacich školskú dochádzku na základnej 
škole, podporu rozvoja polytechnickej výchovy na školách a podporu dopravnej 
výchovy, rozvoj športu a športových aktivít. Okrem metodických materiálov bolo 
z týchto projektov získaná materiálna pomoc vo forme basketbalových, futbalových 
lôpt, hra stolný futbal, rozlišovačky a pod.  V projekte „Mliečna škola“ každý školský 
rok dostanú všetci stravníci tri krát benefity vo forme mliečnych výrobkov zadarmo 
a v projekte ovocie do škôl dostali všetci žiaci školy pravidelne čerstvé jablká alebo 
jablkovú šťavu počas 8 mesiacov. Od nadácie COOP Jednota dostávame každý šk. r. 
20 ks futbalových a volejbalových lôpt. V ďalších projektoch ako Moja prvá škola- 
edulab, Zober loptu a nie drogy sme získali metodické pomôcky a basketbalové lopty. 
Okrem toho ako aj každý školský rok sa škola zúčastnila projektu Mesta Piešťany 
v súťaži Škola roka a získala 3 miesto v súťaži školských časopisov. 

Projekty iné:   škola sa zúčastnila v 4 vlastných projektoch ŠKD a v 3 ďalších 
a zapojila sa do žiadosti o dar od 1 spoločnosti.  V týchto porjketoch škola žiadala 
o rozšírenie UP pre DOV- šliapacie motokári, pomôcky pre PP, zakúpenie garáže na 
uloženie dopravných pomôcok.... 

                                                                                      

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej a kontrolnej činnosti.         

V šk. r. 2016/2017 nebola na škole v oblasti výchovno- vzdelávacej uskutočnená 
žiadna inšpekčná činnosť.  

1. Nebola podaná a riešená žiadna ústna alebo písomná sťažnosť, petícia podnet 
o protispoločenskej činnosti neboli podané žiadne. 

2. Kontroly  Mesta Piešťany- zo strany zriaďovateľa mesta Piešťany nebola 
vykonaná žiadna kontrola.    

3. Inšpekčná a kontrolná činnosť v Školskej jedálni pri Základnej škole bola 
uskutočnená 1x dňa  10.11.2017 so zameraním na kontrolu plnenia úloh 
z predchádzajúcej kontroly/teplá voda na umývanie rúk v jedálni/, na dennú 
evidenciu úrovne osobnej hygieny a prerokovanie aktuálneho prevádzkového 
poriadku ŠJ. Kontrola bola s výsledkom- neboli uložené žiadne úlohy 
a opatrenia. 
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4. Komplexná protipožiarna kontrola  nebola. 
5. Iné kontroly: Sociálna poisťovňa pobočka Trnava- kontrola odvodu poistného 

na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 
Výsledky kontroly- oneskorené prihlásenia a aj oneskorené predloženie 
mesačných výkazov, vykazovanie počtu dní vo výkazoch a preplatky boli 
riešené protokolárne formou opatrení, jediná peňažná pokuta/9,60€/ bola 
odpočítaná z preplatku.     

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

V šk. r. 2016/17 sa po ukončení rekonštrukcie školy a po výmene podlahových krytín 
v budove II. stupňa /ako reklamácia, ktorú zabezpečoval zriaďovateľ Mesto 
Piešťany/, pokračovalo podľa finančných možností k postupnému zlepšovaniu 
materiálno technických podmienok. V roku 2016 od septembra do decembra 2016 sa 
z prostriedkov školy zakúpilo na vylepšenie materiálno technického zabezpečenia 
výchovno- vzdelávacieho procesu a prevádzky: 

4 páry atletických tretier za 206€, 4 zostavy PC na opravu v učebni Inf. výchovy pre 
I. stupeň v cene 445,60€, 1 IT komplet do učebne Geografie/IT tabuľa, projektor, 
káble.../ v hodnote 1303,88€, bolo zabezpečené vymaľovanie 4 tried /5a6 ročník/, v 
ktorých boli úspešne vymenené podlahy v cene 1192,20€, nový kancelársky nábytok 
do kancelárie zástupkýň riaditeľa školy v hodnote 1653€, prístrešok na bicykle pre 
žiakov, rodičov a návštevníkov školy v hodnote 1632€, pre TSV a krúžkovú činnosť 
10 ks florbalových hokejok,  v rámci propagačnej spolupráce so spoločnosťou 
Sportika dostala škola 10 florbalových hokejok, 10 futbalových lôpt, 10 ks farebných 
rozlišovačiek.... 

V období od januára do júna 2017: 

žalúzie do multifunkčnej učebne na zosilnenie zatemnenia v cene 106€, 10 ks kníh do 
školskej knižnice v cene 70€, bez prašné keramické tabule 6 ks do tried I a II stupňa 
3594,53€ + montáž týchto tabúľ v hodnote 440€, zakúpenie nových UP dopravných 
prostriedkov z projektov v hodnote spolu   3403,0€.  Ďalej sa aktualizovali všetky 
učebné a prevádzkové programy. Dobudovanie so zemnými prácami prístrešku na 
bicykle zo strany školy. Prístrešok bol v prevádzke od marca 2017.  

Pre zlepšenie podmienok bezpečnosti, hygieny, na základe požiadaviek a opatrení 
bolo z prevádzkových prostriedkov školy zakupované čistiace a hygienické prostriedky 
a pre všetkých prevádzkových zamestnancov boli zakúpené ochranné prostriedky 
v zmysle predpisov.  

Ďalej škola z vlastných prostriedkov a z dotácie od zriaďovateľa mesta Piešťany a aj 
svojpomocne zabezpečila:  

úpravu doskočiska na skok do diaľky- škola zakúpila nové obrubníky a upravila 
priestor doskočiska, po niekoľkých rokoch sa podarilo škole vymaľovať celú 
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telocvičňu a vymeniť radiátory, v rámci toho boli vyčistené všetky jej okná, ako každý 
rok škola dala vymaľovať ďalšie 4 triedy z I a z II stupňa a z dotácie od mesta bolo 
opravené vstupné schodište do budovy I stupňa. Do špeciálnej učebne geografie bol 
zakúpený IT komplet aj so softvérom. Postupne sa budú zakupovať aj ďalšie 
programy. 

Osobitne z vlastných prostriedkov zriadilo za súčinnosti so školou elokované 
pracovisko MŠ Staničná Piešťany. Škola vytvorila také podmienky aby sa táto 
rekonštrukcia uskutočnila v požadovanom termíne a bez akýchkoľvek mimoriadnych 
situácií. Toto pracovisko je na celom prízemí budovy špeciálnych učební a nenarušuje 
prevádzku školy. Okrem toho škola pre škôlku zmluvne zabezpečuje stravovanie 
v plnom rozsahu. Elokované pracovisko MŠ Staničná/ďalej len škôlka/ je na škole 
v prenájme a podľa VZN Mesta Piešťany a podľa uzavretej zmluvy uhrádza škôlka 
škole nájom a služby. Na zabezpečenie stravovania pre škôlku musela škola 
vybudovať osobitnú miestnosť na preloženie stravy a na umývanie riadu. Pre 
stravovanie škôlky bola prijatá na plný úväzok 1 kuchárka. Okrem toho ako aj minulý 
školský rok škola zabezpečuje na základe zmluvy medzi Mestom Piešťany a obcou 
Banka stravovanie pre 80 stravníkov ZŠ Banka. 

Na škole budú i naďalej podľa potreby doplňované školské lavice a stolice, zatiaľ sú 
pre všetky triedy zabezpečené. Osobitne sa počíta s tým, že bude doplňovaný a to 
podľa zváženia a potreby aj školský nábytok pre oddelenia ŠKD.          

V súčasnej dobe je na škole pre výchovno- vzdelávací proces 9 špecializovaných 
učební s 9 IT kompletmi/IT tabuľa, projektor, NB..../. Okrem toho je k dispozícii 40 
PC pre žiakov, 4 učiteľské a ostatné sú NB pri IT kompletoch. 1 NB je osobitne pre 
školský časopis/prostriedky sme získali z projektu Škola roka/.    Aj v ďalšom období 
sa na škole budú vytvárať ešte lepšie podmienky na zvyšovanie všetkých 
požadovaných gramotnosti žiakov rozširovaním vybavením IKT- hlavne IT, s PC/alebo 
aj NB/. Ku koncu roku 2017 podľa prostriedkov škola zakúpi IT komplety do 2 
tired/asi II.A a VIII.A/ k tomu budú zabezpečené NB a aj učiteľský uzamykateľný 
stôl. Pre vyučovanie Techniky, Pracovného vyučovania a rozvíjanie pracovných 
a technických zručností aj v iných predmetoch boli v prevádzke školské dielne. Aj tie 
podľa potreby sú doplňované materiálnym a technickým vybavením. Naďalej bude 
škola zlepšovať podmienky pre vyučujúcich, vylepšovať podmienky zriadenia 
kabinetov a ďalších špeciálnych učební, kancelárií a podľa potrieb doplniť triedy a 
učebne novým školským nábytkom. Postupne budú podľa zákona doplňované triedy 
a učebne o IKT- IT. Pre zatraktívnenie krúžkovej činnosti je plánované získať 
finančné prostriedky alebo zakúpiť z vlastných zdrojov ďalšiu výbavu a pomôcky.  

Postupne sa budú pre každého vyučujúceho resp. pre každý učebný predmet v rámci 
príslušného MZ,PK dobudovávať učebne s IKT/hlavne s IT/. Internetové pripojenie 
optikou do všetkých tried a učební je už zabezpečené. Škola bude postupne 
doplňovať triedy keramickými tabuľami – na konci roku 2017 už budú v 10 triedach. 
Tohtoročná/2017-2018/ 1 trieda I ročníka- I.A si vyriešila tabule tak, že darom 
a sponzorsky od rodičov a od zriaďovateľa zakúpila IT komplet /NB má p. Baková 
svoj/. Inú tabuľu po dohode táto trieda nechce a tento komplet budú mať na celé 
obdobie plnenia povinnej školskej dochádzky na škole. V roku 2018 bude podľa 
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podmienok školy doplnených aspoň 6 tried o keramické tabule čím bude zabezpečená 
bezprašnosť vo všetkých kmeňových triedach. 

Rekonštrukcia školy a ďalšie uskutočnené zlepšenia materiálno- technických 
podmienok školy prispeli k skvalitneniu a k zefektívneniu prevádzky školy 
a k vytvoreniu lepších podmienok pre výchovno- vyučovací proces. 

Získaná finančná pomoc- škola v šk. r. 2016/2017 získala z projektovej činnosti 
finančnú pomoc vo výške3000,- -€ z toho príspevok školy bol 0,-€.  Zo zberu papiera 
škola získala 235,80,-€ , ktoré odovzdala škola na účet RZ. Ďalšiu finančnú pomoc sa 
škola snažila získať z viacero projektov, výziev a dotácii.  

Škola získala zo zberu papiera 235,80 €. Tieto prostriedky boli použité na odmeny 
žiakom  

Z činností a zapojenia sa školy do projektov: 

Škola sa zapojila spolu do 24projektov. Úspešná bola vo viacerých so zámerom 
a cieľom projektu získať finančné prostriedky na plnenie programu školy a to 
v oblasti zlepšovania a skvalitňovania podmienok pre vyučovanie.  Najvýznamnejšie 
boli úspechy v projektoch pre digitalizáciu a pre doplnenie UP pre DOV a doplnenie 
pomôcok a zariadení do školskej dielne. Škola i naďalej pokračuje v projektoch 
DIELNE II, ktorý výrazne pomohol škole v zabezpečení nových a kvalitných pomôcok 
pre CHEM, BIO, FYZ a Techniku.   

RZ zo svojich prostriedkov uvoľnilo: pre 4 oddelenia ŠKD na zakúpenie 
pomôcok na výchovno- vzdelávacie činnosti pre deti vo výške a na karneval 945,-€,   
219,-€ na knižné odmeny žiakom za mimoriadne výsledky a pre deti 1 ročníka na 
učebné pomôcky 114,50-€. Cestovné a  štartovné na krajských a celoslovenských 
súťažiach RZ prispelo vo výške 160,43,-€. Pre informovanosť všetkých 
pedagogických zamestnancov školy/ďalej len PZ/ RZ celoročne uhrádza periodiká vo 
výške 117,10 €.  

RZ ďalej prispelo: za účasť žiakov školy na Vianočnom koncerte RZ zaplatilo všetky 
lístky vo výške 228,-€. Okrem toho škole RZ uhrádza každý školský rok virtuálnu 
knižnicu www.zborovna.sk  vo výške 198,72 €. RZ prispelo aj na ďalšie potreby školy 
a to na prístrešok na bicykle 1488,€, auto brankár pre florbal 30,31 €, na výzdobu 
školy clipartami 307,93 €, toaletný papier do tried podľa požiadavky triednych 
učiteľov 69,84 €, skúšobný náter na tabuľu/riešenie bezprašnosti tabúľ/ 40,91 €, 
oprava PC zapožičaných od RZ do učebne I stupňa 109,20 €, občerstvenie pre 
účastníkov OLKS 2017 49,24 €, a na akciu Andersenova noc a beseda so 
spisovateľom 300, €. Celkove RZ prispelo a finančne pomohlo škole vo finančnej 
výške -4070,25 €.   

Rodičia a škola získali na 2% dane od fyzických a právnických osôb za rok 2016 
sumu 1324,44 €.  

http://www.zborovna.sk/
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Zriadené učebne z predchádzajúceho obdobia- jazyková, multimediálna 
učebňa, modernizácie vzdelávania a 2 PC učebne sú využívané pre zvyšovanie 
digitálnej gramotnosti, pre prácu s IKT vo všetkých učebných predmetoch a pre 
zvyšovanie profesijných kompetencii PZ. Špeciálne učebne Fyziky, Biológie 
Chémie, Náboženskej výchovy a geografie sú využívané nielen v danom predmete 
ale aj ostatnými napr. spoločenskými, vednými a pod. všetky špecializované 
učebne a pracoviská školy svojim vybavením a určením prispievali plneniu 
programu školy a plneniu úloh vyplývajúcich z POP 2016/2017 zameraného na 
posilňovanie týchto učebných predmetov a to aj v ďalšom období. Okrem 
digitálnej, prírodovednej, čitateľskej, finančnej gramotnosti si žiaci v týchto 
učebniach rozvíjajú prácu s IKT, činnosť v projektovom vyučovaní a zapájania sa 
do projektov, súťaží a olympiád. Veľkým prínosom pre vyučovanie boli školské 
dielne. 

V ďalšom období škola zabezpečí hlavne prevádzku čo najefektívnejšie. Cez 
letné prázdniny 2017/2018 bude potrebné zabezpečiť opravu náteru podlahovej 
krytiny- palubovky v telocvični. Škola sa v septembri 2017 prostredníctvom 
zriaďovateľa zapojila do operačného programu rekonštrukcie telocviční a v rámci 
toho by po úspešnom zaradení školy dio projektu mali byť zrekonštruované 
osvetlenie, elektrické rozvody a sanita nevyužívaných priestorov telocvične 
vrátane úprav... a pod. To by si však potom vyžadovalo upraviť, resp. premiestniť 
priestory pre telocvičné pomôcky, UP, náradie atď. S tým by súviselo aj 
premiestnenie archívu školy do iných priestorov. Pre rok 2017/2018 bude dôležité 
vybudovať cvičnú kuchynku v suteréne budovy II stupňa. Podmienkou je aby sa 
všetky pomôcky a dopravné prostriedky pre dopravnú výchovu/ďalej len DOV/ 
premiestnili do garáže...V čase spracovania tejto správy sú už príslušné financie/z 
projektu 1200€ na garáž a škola zabezpečí zemné práce aj s betonážou vo výške 
okolo 1000€/ a žiadosť na drobnú stavbu už so súhlasom primátora je na 
stavebnom oddelení MÚ. Ďalej ak sa podarí škola zrekonštruuje 4 WC 
v administratívnej budove do konca roku 2017. V prípade keď sa uvoľnia 
priestory skladu v suteréne budovy II. stupňa škola postupne zabezpečí zriadenie 
cvičnej kuchynky a to zo svojich prostriedkov, z projektovej činnosti alebo 
sponzorsky aj za spolupráce s RR,RZ a RŠ. Prvý krok bude zrealizovať 
rekonštrukciu a napojenie vody a odpadu....  

 Ako dlhodobejšie požiadavky je doriešenie sprchovania pracovníčok kuchyne 
a spomenutá rekonštrukcia priestorov v telocvični na šatne a sprchy. Všetky 
dôležité úlohy sú uvedené v ďalšom ako ciele, koncepcia.... 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie  

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na prevádzku na r. 2016/2017 spolu 

70 840,-  €. Okrem toho škola dostala 986,19,-€ na dopravné deťom z obcí, 
v ktorých nemajú školu, pre deti v hmotnej núdzi 182,60-€ na školské potreby, 
775,€, príspevok na stravu a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
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príspevok 419-€. Príspevok pre motivačné štipendium 0.0-€. Tieto príspevky sú 
presne aktualizované podľa počtu detí, ktoré majú nárok na takúto dotáciu. 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť 

Školský klub detí  / 8,50,-€ na dieťa na 1 mesiac/, t.j. od septembra 2016 do 
decembra 2016- 3442 €  a od januára 2017 do júna 2017 -5134 € spolu za celý 
školský rok 8576-€ /doplatok na prevádzku, mzdy, pomôcky/. 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich 
použitia v členení podľa financovaných aktivít 7586 €, ktoré boli použité 
na mzdy vedúcim krúžkov. 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov 
žiakov a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:  

-príspevok v šk. r. 2016/2017 bol 18,-€ na rodinu, oslobodené boli rodiny v hmotnej 
núdzi. 

-bankové poplatky boli 89,24 €, členský príspevok RZ bol 177,00 €, registrácia pre 
2% bola 56,35 €. 

RZ zo svojich prostriedkov pre školu uvoľnilo: pre 4 oddelenia ŠKD na 
zakúpenie pomôcok na výchovno- vzdelávacie činnosti pre deti vo výške a na 
karneval 945,-€,   219,-€ na knižné odmeny žiakom za mimoriadne výsledky a pre 
deti 1 ročníka na učebné pomôcky 114,50-€. Cestovné a  štartovné na krajských a 
celoslovenských súťažiach RZ prispelo vo výške 160,43,-€. Pre informovanosť 
všetkých pedagogických zamestnancov školy/ďalej len PZ/ RZ celoročne uhrádza 
periodiká vo výške 117,10 €.  

RZ ďalej prispelo: za účasť žiakov školy na Vianočnom koncerte RZ zaplatilo všetky 
lístky vo výške 228,-€. Okrem toho škole RZ uhrádza každý školský rok virtuálnu 
knižnicu www.zborovna.sk  vo výške 198,72 €. RZ prispelo aj na ďalšie potreby školy 
a to na prístrešok na bicykle 1488,€, autobrankár pre florbal 30,31 €, na výzdobu 
školy clipartami 307,93 €, toaletný papier do tired podľa požiadvky triednych učiteľov 
69,84 €, skúšobný náter na tabuľu/riešenie bezprašnosti tabúľ/ 40,91 €, oparav PC 
zapožičaných od RZ do učebne I stupňa 109,20 €, občerstvenie pre účastníkov OLKS 
2017 49,24 €, a na akciu Andersenova noc a beseda so spisovateľom 300, €. Celkove 
RZ prispelo a finančne pomohlo škole vo finančnej výške -4070,25 €.   

Rodičia a škola získali na 2% dane od fyzických a právnických osôb za rok 2016 
sumu 1324,44 €.  

5. Príspevky od štátu na:  

 Školu v prírode vo výške 4200,€ a z toho bolo školou čerpané 4200,€.  

http://www.zborovna.sk/
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 Lyžiarsky výcvik vo výške 5400,€ a z toho bolo školou čerpané 3000,€   
 učebnice Prvouka vo výške 90,€ a z toho bolo školou čerpané 90,€. 

Finančné prostriedky získané pre školu ako dar od iných právnických alebo fyzických 
osôb- dar z nadácie Jána Korca 1000,-€.  

6. Finančné prostriedky získané od zriaďovateľa ako dotácia- tak ako každý 
školský rok žiadala škola o finančnú dotáciu od zriaďovateľa Mesta Piešťany na 
vylepšenie podmienok školy.Tento rok sa nepodarilo škole získať dotáciu od Mesta 
Piešťany. 

7. Finančné prostriedky získané z iných zdrojov- na základe možnosti 
prenájmu v zmysle VZN Mesta Piešťany škola zabezpečuje prenájom nebytových 
priestorov pre zubnú ambulanciu/nájom a služby/ vo výške 1350-€ za rok. 
Vzhľadom na veľkosť a podmienky v telocvični je každoročne veľký záujem 
o prenájom telocvične, najmä zo strany športových klubov. Okrem toho škola 
poskytla priestory na prenájom pre letný tábor organizovaný rodičmi OZ KLOKAN 
a počas letných prázdnin aj na dva kempy v basketbale a jedno sústredenie BKM 
Piešťany. Ročne škola/ a aj v šk. r. 2016/2017/ takto získala ďalšie finančné 
prostriedky/nájom a služby/ vo výške okolo 10000 -€, z ktorých je však potrebné 
uhrádzať náklady spojené s jej prevádzkou a údržbou, čo nie je zanedbateľná 
finančná čiastka. Získané prostriedky sú použité na prevádzku školy, úhradu 
osobných nákladov školského psychológa, telocvične, riešenie nevyhnutných opráv 
a údržby, zlepšenie hygienických , pracovných podmienok .   

§ 2 ods. 1 n  

Ciele a úlohy, podľa koncepcie rozvoja školy na obdobie od roku 
2016 do roku 2018 a Plánu práce školy  pre daný školský rok, 
vytýčené v šk. r. 2016/17 

Ciele a úlohy v šk. r. 2016/2017 a ich splnenie 
Krátkodobé 

 
o plniť program a zameranie školy prostredníctvom ŠkVP, 

skvalitňovaním UP v kontinuite s podmienkami a možnosťami školy, 
dotácia učebných predmetov tak aby boli splnené požiadavky na 
zlepšenie výsledkov- splnené priebežne každý šk.r. podľa RUP 2011 
a RUP 2015. 

o  vynaložiť všetky prostriedky a možnosti na vylepšenie výsledkov 
Testovania 5- darí sa plniť a Testovania 9- nedarí sa plniť- 
odôvodnenie- pri nižšom počte žiakov v 9 ročníku a keď tí najlepší 
žiaci nám odišli na SŠ v 5 a v 8 ročníku dosahuje škola 
podpriemerné výsledky. 

o vyriešiť odbornosť vyučovania CJ na I. stupni- splnené, vyučujúcim 
na I. stupňa je Mgr. I. Baková, ktorá získala oprávnenie 
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v akreditovanom vzdelávacom programe, zatiaľ učí len v I. ročníku. 
Postupne po získaní skúseností bude učiť aj v ďalších ročníkoch. 

o vylepšovať kvalitu prostredia a klímu v triedach a v škole- priebežne 
splnené, každý rok je táto úloha zapracovaná do programu 
prevencie a pravidelne vyhodnocovaná na PR a na ďalších 
pracovných stretnutiach/MO.../. Pre každý šk. r. sa prijímajú na 
základe výsledkov ďalšie úlohy a opatrenia. 

o intenzívne sa venovať prevencii proti drogám, šikanovaniu, práci so 
žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia/SZP žiaci/, 
začleneným žiakom a riešiť výchovné problémy- priebežne splnená 
tak ako predchádzajúci bod. V šk. r. 2017/2018 bude takýchto 
žiakov viac a preto bude treba venovať tejto oblasti zvýšenú 
pozornosť. 

o postupne zvyšovať záujem žiakov o krúžkovú a záujmovú činnosť 
a to rozširovaním ponuky/2017/2018 je predpoklad činnosti krúžku 
ľahkej atletiky/. aj zlepšovaním materiálno- technického 
zabezpečovania- odovzdané škole bolo 89,2 % z celkového počtu 
žiakov školy čo je výborný výsledok. 

o pokračovať v projektoch, zapájať sa do ďalších a hľadať ďalšie 
možnosti a na získanie prostriedkov a zdrojov na skvalitnenie 
výchovno- vyučovacieho procesu a zriaďovanie špeciálnych učební- 
pre I. stupeň, odborné učebne podľa programu školy a príležitostí- 
priebežne splnené, škola sa zapojila do 24 projektov. 

o rozvíjať spoluprácu s ďalšími inštitúciami zapájať sa do projektov aj 
ich prostredníctvom- plnilo sa hlavne v spolupráci so zriaďovateľom 
mestom- bolo to v 3 výzvach OP- cezhraničná spolupráca, 
rozširovanie zabezpečenia v prírodovedných predmetoch 
a v septembri 2017 zapojenie sa do výzvy na rekonštrukcie 
telocviční. 

o venovať zvýšenú pozornosť vyučovaniu SJL, MAT, FYZ, ANJ, CJ 
a prírodovedným predmetom prostredníctvom zvyšovania kvality 
vyučovania- priebežne sa plní, rezervy sú ešte v motivácii zapájania 
sa do olympiád a súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR, vo využívaní 
programov na testy a v príprave na ne. 

o viesť a motivovať PZ a OZ k plneniu Plánu kontinuálneho 
vzdelávania školy- každý si stanoví svoje ciele, čo sa však často 
nedá splniť, lebo MPC, spoločnosti a ďalšie inštitúcie neponúknu 
také typy vzdelávania. 

o efektívne a hospodárne viesť prevádzku školy- plní sa, každý rok 
škola získa prostriedky z prenájmov a šetrí na energiách – hlavne na 
spotrebe plynu. 

o  ak je potrebné na začiatku školského roku prijať racionalizačné 
opatrenia z pohľadu normatívneho financovania- podľa situácie 
a požiadaviek sa plní. 

o  naďalej u všetkých PZ/vychovávateľky/ doplniť základné zručnosti 
práce s PC, s IT, s vyučovacími programami, využívať IKT- všetci 
učitelia absolvovali základy práce s PC/WORD, EXCEL/, na škole sú 3 
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špecialisti a účinnú pomoc poskytuje správca siete- priebežne sa 
plní. 

o podporiť a vytvárať podmienky na činnosť Žiackeho parlamentu- 
podarilo sa splniť čiastočne, zodpovedným za činnosť parlamentu 
bola PhDr. Táborská. Parlament bol aktívnym len pri organizovaní 
akcií a podujatí, ktoré zabezpečovali PZ. Aktívne pomáhali hlavne pri 
vianočných akciách a pri veľkonočných akciách. 

o uskutočňovať pravidelne zber druhotných surovín, separovať odpad- 
stále sa plní, škola/aj ŠKD/ zabezpečuje zbery/batérie, papier 
a pod./aj v rámci projektov a celoslovenských súťaží. 

o organizovať stretnutia s bývalými zamestnancami- neuskutočnilo sa, 
nebol záujem zo strany bývalých zamestnancov. 

o  plnenie programu boja a prevencie proti šikanovaniu a agresivite- 
plní sa každý rok, škola tejto oblasti venuje osobitnú pozornosť 
prevenciou, zapájaním sa do projektov, spoluprácou s CPPPaP, 
VÚDPaP, prednáškami, testami. dotazníkmi...nedostatkami v tejto 
oblasti sú nezachytenie prejavov a častejšie to že v počiatkoch to 
žiaci nepovedia ani doma ani v škole.  

o  usmerňovať a viesť MO, koordinátorov tak, aby sa postupne 
zlepšovala ich práca a výsledky- darilo sa plniť podľa usmernení 
riaditeľa školy a jeho zástupcov hlavne s prihliadnutím na hlavné 
ciele a úlohy školy.  

 Dlhodobé 
o v oblasti výchovy a vzdelávania: 

 Zlepšovať vzdelanostnú úroveň detí s prihliadnutím na ich 
individuálne možnosti a schopnosti- plní sa- práca 
s integrovanými a SZP žiakmi, žiakmi vyžadujúcich si 
individuálny prístup a podľa ďalších požiadaviek. 

 Venovať zvýšenú pozornosť jazykovým a informačným 
zručnostiam, nezabúdať súčasne na pohybové aktivity, ktoré 
prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu detí. Zapojiť žiakov 
do programov a aktivít smerujúcich k správnemu životnému 
štýlu a podporujúcich ich zdravý psychický a telesný vývin- 
plní sa priebežne a to kontinuálnym výchovným 
a vzdelávacím procesom, vytváraním lepších podmienok, 
krúžkovou, mimoškolskou a mimo vyučovacou činnosťou. 
Tieto požiadavky sú zapracované v plánoch práce MO 
a každého PZ- priebežne sa plní.  

 V kontinuite s cieľmi vyučovacích hodín vo všetkých 
predmetoch venovať čas na rozvíjanie digitálnej, finančnej, 
matematickej, čitateľskej, prírodovednej a technickej 
gramotnosti, nenásilnou formou využiť príležitosti na ich 
rozvoj..... Tieto požiadavky sú zapracované v plánoch práce 
MO a každého PZ- priebežne sa plní.  

 Na základe testovania, previerok, testov, samostatných prác 
žiakov vyhodnocovať ich dosiahnuté výsledky, uskutočniť ich 
analýzu a na základe toho prijať patričné opatrenia na ich 
zlepšenie. Postupne a systematicky zlepšovať výsledky žiakov 
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v SJL, MAT, CJ a to hlavne vo vyšších ročníkoch, kde sa 
pravidelne vyskytujú najväčšie nedostatky- plní sa napriek 
tomu, že výsledky Monitore mala škola len tesne nad 
priemerom SR, v poslednom roku však pod priemerom. Ďalej 
spoluprácou MO, odovzdávaním aktuálnych informácii si 
navzájom pomáhať a tým zvyšovať kvalitu vyučovania..... 
V posledných dvoch rokoch sa Testovania 5 zúčastnili žiaci 5 
ročníkov, ich výsledky sú nad 70%. Priebežne sa plní aj 
s opatreniami.  

 V rámci výchovnej činnosti spestriť činnosť ŠKD o pohybové 
a športové aktivity, organizovať turnaje a súťaže- zatiaľ sa 
plní, ŠKD má vyčlenené poobedňajšie hodiny v telocvični, 
v čase relaxačného a športového voľna deti hrajú futbal, 
florbal, vybíjanú, tenis, naďalej tieto akcie zverejňovať hlavne 
na webe školy. Priebežne sa plní. 

 Stabilizovať kvalitný pedagogický zbor, činnosť poradných 
a metodických orgánov riaditeľa, koordinátorov 
a špecialistov- škola má viacero MD, RD, vyskytujú sa aj 
dlhodobé PN čo nepriaznivo vplýva na výsledky a kvalitu 
práce školy. Postupne sa podľa situácie bude táto otázka 
riešiť. 

 Podporovať aktivity zamestnancov školy smerujúce 
k zlepšeniu kvality vyučovania, činnosti ŠKD a krúžkov, podľa 
toho aj ohodnotiť- plní sa, vedenie školy je v rámci svojich 
možností ústretové pre tieto aktivity, v maximálnej miere 
podporuje projektovú činnosť, prácu s IKT, IT a školské 
súťaže, olympiády a ďalšie súťaže vyhlasované MŠVVaŠ 
SR/IUVENTA..../. 

 
o v oblasti vzdelávania pedagógov: 

 Plniť Plán kontinuálneho vzdelávania na príslušný šk. r. a 
osobné plány prispôsobovať na aktuálne podmienky 
a požiadavky školy. Je pravidlom, že sa toho istého 
vzdelávania zameraného na nové metódy, prístupy a formy 
práce PZ, OZ nezúčastňujú viac ako dvaja zamestnanci/I + 
II. stupeň/ školy- úloha sa plní, zamestnanci majú záujem si 
zvyšovať svoju kvalifikáciu/I. atestáciu aj II. atestáciu/ 
a zúčastňujú sa aj inovačných a špecializačných programov. 

 Pri výbere programov vzdelávania prihliadať na podmienky 
a hlavne požiadavky školy- všetci PZ, OZ sú usmerňovaní 
a každá účasť je prerokovaná- RUP 2011 a aj RUP 2015 toto 
umožňoval a škola v plnej miere využila možnosti využitia 
dotácií podľa svojich podmienok. 

 Každý PZ, OZ, ktorý úspešne ukončí program vzdelávania je 
povinný, aspoň v rámci svojho metodického orgánu, 
odovzdať svoje nové vedomosti, zručnosti svojim kolegom 
a to napr. vo forme interného vzdelávania alebo príspevkom 
k stretnutiu alebo k porade. Osobitne sú špecialisti povinní 
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po dohode s vedením školy taktiež prispieť k zvyšovaniu 
odbornej úrovne svojich kolegov PZ, OZ- úloha sa plní, ďalej 
bude sledovaná a vyhodnocovaná. 

 
 

o v materiálno-technickej oblasti: 
 každý rok zabezpečiť vymaľovanie tried končiacich 9 

ročníkov- plní sa aj nad rámec. 

 vymaľovanie telocvične, toaliet, spŕch a šatní- splnené.  
 dokončenie zriadenia školskej dielne aj s rekonštrukciou 

skladu v suteréne budovy II. stupňa- splnené, školské dielne 
sú vybavené na výbornej úrovni, sklad je zrekonštruovaný, 
okolo budovy II. stupňa uskutočnené terénne úpravy- rigoly 
zabraňujúce priesakom. 

 postupne zlepšiť stav atletickej dráhy, doskočísk, sektoru na 
vrhy, asfaltové basketbalové ihrisko- na celej atletickej dráhe 
sa po úprave povrchu naviezla v roku 2016 v 2cm vrstve 
nová antuka. V roku 2017 sa z prostriedkov školy 
svojpomocne vybudovali obrubníky okolo doskočiska... 
Naďalej sa uskutočňujú úpravy, opravy, pravidelná 
údržba/doskočisko/, kosenie, odstraňovanie buriny atď, čo je 
veľmi prospešné na ich funkčnosť a využitie. Na väčšie 
rekonštrukčné práce škola nemá prostriedky. V tomto roku 
2017 sa otvorili na škole 2 krúžky ľahkej atletiky. V rámci 
toho O.Z. Funny athletics oslovilo pána primátora ohľadom 
vybudovania atletickej dráhy, sektorov skoku do diaľky, do 
výšky, vrh guľou a aj s rovinkou s alternatívou na našej 
škole. V súčasnej dobe sa pracuje na návrhu.... 

 vyriešiť priestor pre archív a sklad CO a následne ho uvoľniť 
a vyčistiť nevyužité ďalšie priestory v telocvični, prispôsobiť 
ich a využiť napr. na posilňovňu, relaxačnú miestnosť, šatne 
a pod- podarilo sa len vyčistiť a uvoľniť priestory, nepodarilo 
sa. Zo skladu CO si BKM pre svoje potreby a na svoje 
náklady/vymaľovanie a pod./ zriadilo malú miestnosť pre 
rozhodcov, trénerov. V septembri 2017 zriaďovateľ mesto 
Piešťany zapojil našu školu a ZŠ Mojmírova do OP NF 
vyhláseného MŠVVaŠ SR rekonštrukcie telocviční. Máme 
šancu aby sa tieto priestory mohli po rekonštrukcii využívať 
nielen pre TSV a krúžkovú činnosť. Priebežne sa plní.  

 podľa financií a podmienok skrášľovať prostredie školy 
o ďalšiu výsadbu drevín, kríkov a kvetín- úloha zásluhou 
učiteľov sa priebežne plní, bolo vysadených 7 nových borovíc 
a ďalších 20 kríkov. Zamestnanci školy sa starajú 
o vybudované skalky jedna pri I. stupni a jedna na mieste 
bývalej fontány. Tieto priestory sa v rámci predmetov svet 
práce a technika udržujú a zveľaďujú aj za pomoci 
sponzorov. Priebežne sa plní. 
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V šk. r. 2016/2017 okrem plnenia programu a snahy dosiahnuť čo najlepšie 
výchovno- vzdelávacie výsledky škola zabezpečovala účasť v rôznych súťažiach, 
olympiádach a v projektoch. Všetci PZ vynaložili veľké úsilie, aby aj v tejto oblasti 
škola dosiahla čo najlepšie výsledky. I keď mimo školská činnosť škôl nebola 
vyhodnocovaná, podľa aktivít, projektovej činnosti a v účasti na podujatiach patrila 
škola k tým najlepším. Všetky tieto aktivity smerovali k zvyšovaniu záujmu žiakov 
a detí školy o svoje zdravie, pohyb a šport záujem o ďalšie vedomosti, poznatky, 
skúsenosti a zručnosti. Taktiež si žiaci upevňovali svoj dobrý vzťah k svojej 
škole, svojmu mestu, regiónu a pod. Nemalé úsilie vynaložili zamestnanci školy 
v organizovaní akcií a podujatí v rámci školy, pre deti z MŠ a verejnosť/otvorené dni, 
turnaje, školské kolá a pod./ Taktiež škola v prírode, lyžiarsky výcvik a plavecký 
výcvik nemalou mierou prispievajú k zdravému vývinu žiakov a detí školy.      
V celkovom hodnotení v rámci Piešťan sa škola umiestňuje v rámci súťaže Škola roka 
na II. alebo III. mieste či už v kategórii do 300 žiakov. Horšie výsledky mala škola vo 
výsledkoch Testovania 9 Monitoru 2017 ale zas nadpriemerné výsledky dosiahli žiaci 
v Testovaní 5/vždy nad 70%/. Úspechy aj nedostatky školy sú pre všetkých 
zamestnancov motiváciou pre ďalšie obdobie.  
 
 
§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky /podľa koncepcie školy/  

  Úspechy a nedostatky SWOT analýza: 

Silné stránky Slabé stránky 

- po rekonštrukcii sú na škole 
vytvorené veľmi dobré materiálno 
technické podmienky školy, 
zlepšilo sa  prostredie tried a 
učební, hygiena, skvalitnila sa 
úroveň stravovania, podmienky 
pre vyučovanie vo všetkých 
predmetoch, rozširovanie 
špeciálnych učební, na telesnú 
a športovú výchovu, pre 
rozširovanie pohybových 
a športových aktivít, sú vytvorené 
podmienky na efektívne 
hospodárenie, zníženie nákladov 
na prevádzku, vylepšil sa celkový 
vzhľad a prostredie školy,    

- výborné priestorové a kapacitné 
podmienky pre realizáciu 
primárneho, nižšieho stredného 
vzdelávania a pre činnosť ŠKD.   

- výborný pedagogický zbor, dobré 
vzťahy, záujem o prácu, vzťah PZ 
k hľadaniu nových foriem a metód 

- pokračovať vo vylepšovaní 
systému riadenia a vedenia školy, 
koordinácie činnosti MZ, PK 
v oblasti výkonových štandardov, 
získať lídrov pre učebné 
predmety, v spolupráci s nimi 
plniť program, koncepciu a PPŠ 
školy. Hľadať možnosti na ich 
motiváciu,   

- pokračovať vo zviditeľňovaní 
školy, pozývať médiá, prispievať 
aktuálnymi článkami aj do 
odborných periodík, pokračovať 
vo vydávaní školského časopisu, 
na verejnosti vylepšovať profil 
a meno školy hlavne zamestnanci 
školy,  

- spracovať leták o škole a využiť 
ho na jej prezentáciu 
a propagáciu,  

- zvýšiť úspešnosť výsledkov 
Testovania 9 nad priemer SR 
dobré by bolo aspoň 70%, 
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práce, primeraná kvalifikovanosť 
a odbornosť PZ, 

- veľmi dobrá starostlivosť o žiakov 
a deti školy v čase mimo školskom 
a aj v čase letných prázdnin/letné 
tábory, kempy..../, 

- výborná a chutná strava, 
zabezpečenie ovocia a pitného 
režimu,  

- dobrá spolupráca všetkých 
zamestnancov školy,  

- 9 špeciálnych učební s IT 
kompletmi, využitie IKT vo 
vyučovaní, možnosti využívania 
interaktívnych tabúľ, projektového 
vyučovania a pod.  

- dve učebne na vyučovanie 
Informatickej výchov 
a Informatiky s počtom 42 PC, 
s možnosťou využitia aj na 
mimoškolskú a mimo vyučovaciu 
činnosť,  

- priestorové podmienky na 
budovanie ďalších špeciálnych 
učební,  

- dokončená internetizácia/optika/ 
celej školy a možnosti využitia vo 
výchovno- vzdelávacom procese, 

- výborné podmienky na rozvíjanie 
záujmovej a krúžkovej činnosti.  

- podpora zo strany zriaďovateľa, 
finančná podpora Rodičovského 
združenia,  

- veľmi dobrá spolupráca s inými 
inštitúciami, organizáciami a s MŠ. 

- možnosti pre rozširovanie ďalšej 
spolupráce a tým vylepšovať imidž 
školy, získať si verejnosť, rodičov 
a nových žiakov  školy,    

- výborná poloha a prostredie školy, 
zeleň, areál, športoviská.  

- členenie budov, bezproblémové 
zabezpečovanie skupinového 
vyučovania,  

- možnosti laboratórnych prác 
z FYZ, CHEM, BIO, PRO, a podľa 
záujmu aj ďalších učebných 
predmetov, zapájanie žiakov do 

pokračovať vo veľmi dobrých 
výsledkoch testovania 5/dostať sa 
na 80%/, motivovať PZ a aj 
žiakov,   

- vylepšovať stav informovanosti PZ 
a zamestnancov školy, pružne 
reagovať na zmeny v legislatíve, 
sledovať stav aktuálnych 
informácii, vylepšovať 
komunikáciu prostredníctvom 
novej web stránky školy 
a využívať jej možnosti a to 
hlavne vo vzdelávacej oblasti,   

- riešiť sprchy pre kuchárky ŠJ,   
- vzhľadom na podmienky školy 

riešiť kabinety a sklady pre 
jednotlivé predmety, MZ, PK,  

- obnoviť náter palubovky v 
telocvični , vybudovanie ďalšej 
šatne v telocvični, ďalších spŕch 
atď,   

- vylepšovať úroveň PC siete, 
postupne vymeniť staršie PC 
v učebni pre II. stupeň,    

- spádovosť pre školu, blízkosť 
dvoch konkurenčných ZŠ.    

- vylepšiť výsledky žiakov v SJL 
 MAT, CJ a v prírodovedných 
predmetoch a prezentovať školu 
na olympiádach,   

- zhoršujúci sa stav športového 
areálu a to najmä atletickej 
dráhy/udržiavacie práce sú 
finančne náročné- antuka 800€  
a pod./, doskočiska na skok do 
diaľky riešiť odrazovú plochu- 
dosku, zdevastovaný sektor na 
vrhy, a zhoršená kvalita 
asfaltového povrchu 
basketbalového ihriska,   

- zintenzívniť prácu MZ, PK a ich 
členov/PZ/ v oblasti príprav, 
organizácie súťaží a olympiád 
organizovaných MŠVVaŠ SR 
a ďalšími. Využiť možnosť 
a podmienky školy pre 
organizovanie školských kôl,   

- systematicky, v rámci činnosti 
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projektových činností,   
- výborná spolupráca so športovými 

klubmi futbalu, basketbalu, 
florbalu, čo je možnosť pre 
rozšírenie programu školy  

- elokované pracovisko MŠ Staničná 
v budove špeciálnych učební s 2 
oddeleniami, potenciálni žiaci do 
I ročníka školy.   

celej školy zvyšovať čitateľskú, 
finančnú, prírodovednú, digitálnu 
gramotnosť žiakov a technické 
zručnosti s využitím nových 
školských dielní,  

- i keď tento bod nie slabou 
stránkou stále treba i naďalej 
dôsledne plniť program boja proti 
agresivite a šikanovaniu, neustále 
riešiť klímu v triedach, v škole, 
z výskumov a dotazníkov prijať 
odporúčania, opatrenia, 
pokračovať v spolupráci 
s VÚDPaPom, CPPPaP, políciou 
a pružne reagovať na negatívne 
spoločenské javy a situácie/detská 
pornografia, obchodovanie 
s ľuďmi, kyberšikana atď/ 
a s efektívnymi opatreniami  
zabezpečovať ďalšie aktivity 
smerujúce nielen ku žiakom, ale aj 
k k PZ, OZ a k všetkým 
zamestnancom školy. Pre PZ 
zabezpečiť cvičenia, prednášky 
a aktivity  zamerané na prevenciu.     

 

Hrozby Príležitosti 

- klesajúci počet  detí a s tým 
súvisiace racionalizačné opatrenia.   

- stále sa zhoršujúca ekonomická 
situácia v spoločnosti,    

- nárast počtu žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 
a s tým súvisiace výchovné 
problémy/nie rómske deti/,  

- rozširovanie nepravdivých 
informácií o škole/“cigánska škola“ 
a pod./ 

- negatívny vplyv zlého prostredia 
vo výchove  žiakov a s tým 
súvisiaci nezáujem o vzdelávanie, 
klesajúca motivácia žiakov,  

- znižujúci sa počet žiakov a z toho 
vyplývajúci nedostatok finančných 
prostriedkov na motiváciu 
zamestnancov školy, hlavne 
v prenesených kompetenciách, 

- využiť po rekonštrukcii a po 
dobudovaní nových učební veľmi 
dobré podmienky pre prácu so 
žiakmi v rámci výchovno- 
vyučovacieho procesu, v 
mimoškolskej a v mimo 
vyučovacej činnosti,  

- využitie 9 odborných učební s IT 
kompletmi  a tried IT na 
spestrenie a skvalitnenie 
vyučovania a ďalších 
aktivít/tvorivosť a pod./  

- školské dielne, nové učebné 
pomôcky v rámci projektov/Dielne 
II pre CHEM, FYZ, BIO 
a Techniku/, 

- rozšírenie programu a zamerania 
školy  

- dôslednejšia práca triednych 
učiteľov- hlavne spolupráca 
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- nestabilita pedagogického 
kolektívu,  

- klesajúci záujem PZ, OZ o náročné 
programy kontinuálneho 
vzdelávania a o nové formy 
a metódy vyučovania, zážitkové 
vyučovanie, využívanie digitálnych 
programov a IKT vo VVP.     

 

 

s rodičmi- zákonnými zástupcami 
žiakov a detí, užšia spolupráca 
s koordinátormi, školským 
psychológom, CPPP a ďalšími 
inštitúciami, ktoré pomáhajú  
identifikovať a riešiť vyučovacie 
a výchovné problémy, dôsledne 
riešiť klímu školy 
a v triedach/skupinách a pod./, 
plnenie programu proti agresivite 
a šikanovaniu,   

- vytvoriť lepší a intenzívnejší vzťah 
školy s rodičmi, RZ, RR a RŠ 
nielen pre zlepšovanie podmienok 
školy ale aj pre vyšší záujem 
a aktivitu zo strany rodičov 
v oblasti výchovy a vzdelávania, 

- hľadať nové formy spolupráce 
s MŠ, zapájanie do programu 
školy, dni otvorených dverí, akcie 
pri príležitosti významných 
sviatkov, pohybové a športové 
aktivity, pozitívne články o škole 
a pod.  

- využívanie IKT, učební s PC, 
učebne MVP...na zvyšovanie 
digitálnej gramotnosti žiakov,  

- riešenie a úpravy štandardov 
v jednotlivých predmetoch podľa 
meniacich sa podmienok 
a požiadaviek a zosúladiť ich 
v jednotlivých predmetoch a 
ročníkoch tak, aby bol vytvorený  
predpoklad na zlepšenie výsledkov 
školy, zapracovanie potrebných 
gramotností do svojich a tým 
spestriť vyučovanie.... 

- doplnenie ŠkVP o ďalšie možnosti 
plnenia prierezových tém ŠVP 
hlavne podľa POP,  

- zintenzívniť činnosť poradných 
orgánov riaditeľa, zaktivizovať 
zamestnancov na poradách.   

- využívať možnosť tvorby UP, 
ŠkVP vzhľadom na meniace sa 
požiadavky a podmienky výchovy 
a vzdelávania a to aj zo strany 
MZ, PK, poradných orgánov 
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riaditeľa.  
- nabádať a viesť všetkých 

zamestnancov školy k úspešnej 
prezentácii školy na verejnosti, 
zvyšovať ich záujem o podporu 
v programe a zameraní školy.    

- možnosti získania finančných 
prostriedkov z prenájmov, najmä 
telocvične, zo zberov, hľadať 
ďalšie zdroje darcovstvo, 
sponzorstvo a pod.   

- zapájanie školy do projektov, 
dotácii, výziev a to aj v spolupráci 
so zriaďovateľom a získanie 
prostriedkov na skvalitnenie 
podmienok školy,   

- zlepšiť podmienky bezpečnosti, 
ochrany osôb a majetku školy, 
šetrenie prevádzkových nákladov, 
energii...,  

- doriešiť dopravu na ulici 
Holubyho- je síce už jednosmerná 
ale riešiť aj rozšírenie vozovky 
o odstavné miesta na úrovni 
pozemku školy.   

 
 

 Výhody školy- dostupnosť, poloha školy, tiché prostredie parkového 
typu, príjemné a čisté okolie, kompletná starostlivosť o deti a žiakov 
školy/Školská jedáleň, činnosť ŠKD, možnosti využitia voľného času/, 
starostlivosť o zdravý vývin detí, úroveň materiálno- technického 
vybavenia tried, učební, rozmerovo veľká telocvičňa s palubovkou, 
multifunkčné ihrisko/futbal../, asfaltové ihrisko, atletický areál, škola je 
po komplexnej rekonštrukcii.     

 Nevýhody školy- napriek tomu, že má škola pridelený veľký obvod jej  
poloha v blízkosti dvoch ďalších základných škôl/cirkevné ZŠ, ZŠ 
Mojmírova/ je veľkou nevýhodou, lebo rozhodujúcim činiteľom pre 
rodičov pri výbere školy je jej dostupnosť/čo najbližšie k bydlisku/, ďalej 
prekážky pre dieťa vo forme križovatiek hlavných cestných ťahov a pod.  

 Nedoriešená dopravná situácia na Holubyho ulici, resp. riešenie 
zastavenia áut rodičov žiakov, najmä v zimných mesiacoch.     

 Škola po rekonštrukcii a pri postupnom zlepšovaní materiálno- 
technických podmienok a vybavenia má v porovnaní s ďalšími školami 
vo svojej blízkosti veľmi dobré podmienky. Tým je vytvorený predpoklad 
na zlepšovanie jej profilu a mena.    
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Koncepcia školy, oblasti činnosti školy, v ktorých je potrebné 
zlepšenie:    

a) Zvyšovania čitateľskej, matematickej, finančnej, digitálnej, technickej a 
prírodovednej gramotnosti žiakov vo všetkých učebných predmetoch.            
Z: všetci PZ           T:trvalý  

b) Úrovne výchovno- vzdelávacieho procesu a s tým výsledky žiakov a školy ako 
celku. Prezentovať tieto výsledky na verejnosti. Zlepšovať výsledky testovania 
5 a 9.                                                                                                              
Z: vedúci pracovníci školy, vedúci metodických orgánov, všetci  T: trvalý  

c) V počte žiakov školy- zvýšenia počtu prijatých žiakov do 1 ročníka, priebežne 
vyrovnávať počet odchádzajúcich žiakov na 8 a bilingválne Gymnázia a riešiť 
možnosť rozširovania programu školy, rozširovať vzdelávací program 
s prihliadnutím na podmienky, možnosti školy a aj na spoluprácu 
s občianskymi, športovými združeniami, so zriaďovateľom.....                      
Z: všetci zamestnanci školy/ďalej len všetci/             T: trvalý  

d) Normatívneho financovania školy v prenesených a aj v originálnych 
kompetenciách v súlade so zmenami a to za úzkej spolupráce so 
zriaďovateľom, v prípade potreby uskutočniť racionalizáciou, efektívnym 
skupinovým vyučovaním a pod.                                                                      
Z: vedenie školy, Gremiálna porada, za spolupráce so zástupcami 
zamestnancov   T: trvalý    

e) v rámci zmluvných vzťahov pomáhať elokovanému pracovisku MŠ Staničná 
s perspektívou možnosti o tri roky získať deti do I. ročníka.                            
Z: všetci  T: trvalý.    

f) Zlepšenia imidžu a postavenia školy v regióne. Následne po využití všetkých 
prostriedkov na oslovenie rodičov, verejnosti po rozšírení programu 
školy/ŠkVP/,  získanie vyššieho počtu detí do 1 ročníka, do 5 ročníka alebo aj 
do ďalších ročníkov a to všetko v spolupráci s Radou školy, radou rodičov RZ 
pri škole a so samotnými zákonnými zástupcami detí a žiakov školy.             
Z: všetci              T: trvalý    

g) V rámci spolupráce s MŠ pokračovať v organizovaní akcii pre deti 
predškolského veku, priamo osloviť rodičov na spoločnom stretnutí, pozvať ich 
do školy a postupne získať ich dôveru. Spolupracovať aj s MŠ Staničná, 
elokované pracovisko na ZŠ Holubyho.  Z: všetci   T. trvalý 

h) Prezentácie a zviditeľňovania školy na verejnosti, pokračovať 
v prechádzajúcich aktivitách/letáky, články, televízia, web stránka .../, 
rozširovať spoluprácu o ďalšie aktivity a všetko využívať na zlepšovanie 
imidžu, mena a profilu školy. Získanie kladných referencii o škole jej 
výsledkoch, jej absolventoch, SŠ na ktoré boli žiaci školy prijatí, spropagovať 
ich na webe školy, na nástenke a pod. Intenzívnejšie využiť novinky školy 
hlavne v oblasti zabezpečovania a úspechov vo výchovno- vzdelávacom 
procese, napr: dplňovanien tried o IKT, IT komplety, úspechy žiakov a pod.  
Z: všetci PZ, hlavne MO a ZRŠ     T: trvalý, hlavne počas šk. r.    

i) Pri kontrole stavu úrovne a hodnotenia vedomostí a plnenia povinností žiakov, 
úrovne ich vedomostí a zručností zabezpečovať spätnú väzbu pre zákonných 
zástupcov aj prostredníctvom EŽ na web stránke školy. Z: všetci vyučujúci 
a triedni učitelia za kontroly ich ZRŠ    T: minimálne každý štvrťrok 

j) V činnosti metodických orgánov: 
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 každé MZ, PK- sledovať, vyhodnocovať plnenie výkonových štandardov, 
prijímať opatrenia aj v spolupráci s inými PK, MZ, PZ...... 

 dôsledne kontrolovať plnenie prierezových tém a požadovaných 
gramotností podľa POP, PPŠ, ŠkVP a pod. 

 spoločne všetci vyučujúci daných učebných predmetov počas I polroku 
pripraviť v spolupráci s vedením školy nové návrhy na UP, program pre 
daný šk. r.  Z: všetci vyučujúci, vedúci MO, sledujú a kontrolujú ZRŠ  T: 
trvalý, počas každého šk. r. 

k) Digitalizácie učiva a využívania zakúpených resp. dostupných programov ako 
pomôcku pre PZ a pre žiakov. Z: všetci     T: trvalý  

l) V pracovnom prostredí a v klíme triednych spoločenstiev a v škole samotnej. 
Z: všetci PZ, OZ, garant koordinátor prevencie a školská psychologička             
T: trvalý počas šk. r. 

m) Vo zvyšovaní prevencie vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania najmä 
v prevencii proti agresivite a šikanovaniu.                                                        
Z: všetci PZ, OZ, garant koordinátor prevencie a školská psychologička             
T: trvalý počas šk. r. 

n) Záujmu všetkých zamestnancov školy o výsledky a profil/“meno“/ školy a o 
kladnú prezentáciu školy na verejnosti, pracovať v prospech školy aj mimo 
školy...   Z: všetci zamestnanci       T: trvalý  

o) Výsledkov žiakov a školy v testovaní 5 , 9  a v ďalších testovaniach, skúškach 
a v súťažiach, olympiádach.   Z: všetci PZ, OZ vedúci a členovia MO   T: trvalý 

p) Činnosti Žiackeho parlamentu, vydávania školského časopisu.                       
Z: ZRŠ, tried. učitelia, vychovávateľky, škol. psychológ    T: trvalý, celý šk. r. 

q) Aktívnej práce PZ, OZ a ďalších zamestnancov školy na vylepšovaní, 
aktualizácie web stránky školy, zasielať/vkladať/ akcie , podujatia, príspevky 
a pod.  Z: všetci    T: trvalý 

r) Starostlivosti o skrášlenie prostredia výsadbou ďalších krovín/“živý plot“/, 
zatrávnením priestoru medzi stromami , ihriska a ďalších drevín. Vybudovať 
„Náučný chodník“, oddychovú zónu pre žiakov a deti.                                   
Z: vedenie školy   T: trvalý 

s) V oblasti starostlivosti o lepšie zdravie, odolnosť a zdravého vývinu žiakov 
a detí a v starostlivosti o zamestnancov školy. Z: všetci    T: trvalý 

Na základe zistených nedostatkov je si škola vedomá svojich rezerv. Postupne bude 
nedostatky odstraňovať, využívať svoje príležitosti a potláčať hrozby. 

Na základe koncepcie rozvoja školy zlepšovať a skvalitňovať podmienky: 
 v kontrole stavu úrovne a hodnotenia vedomostí a plnenia povinností žiakov, 

podľa požiadaviek zákonných zástupcov zabezpečovať spätnú väzbu 
o nedostatkoch vo vedomostiach a zručnostiach ich detí.                                       

 pre dosiahnutie lepších výsledkov v nosných predmetoch, v olympiádach 
a v súťažiach organizovaných MŠVVaŠ SR, čím sa škola na verejnosti lepšie 
prezentuje. Zapojenie a motivácia učiteľov.  starostlivosti o bezpečnosť, 
zdravie, hygienické podmienky zamestnancov a žiakov školy.  

 v pracovnom prostredí a v klíme triednych spoločenstiev a v škole samotnej. 
 prevencie vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania. 
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 záujmu všetkých zamestnancov školy o výsledky a profil- imidž školy a 
o prezentáciu školy na verejnosti. 

 PC siete, internetového pripojenia a postupného inštalovania IT zostáv do tried 
a učební. 

 pracovného prostredia, školského areálu, športových ihrísk, atletického areálu 
a telocvične. 

 výzdoby a úpravy tried, chodieb a ďalších priestorov školy. 
 zariadenia tried, učební, zborovne a kancelárii. 
 starostlivosti o skrášlenie prostredia výsadbou drevín, krovín/“živý plot“/, 

kvetín a postupným zatrávnením priestoru medzi stromami a na ihrisku. 
 v oblasti starostlivosti o lepšie zdravie, odolnosť a zdravého vývinu žiakov 

a detí. 
 na zapojenie sa do ďalších projektov, vynaložiť maximálne úsilie a pomoc          

o. z., športovému klubu ľahkej atletiky v Piešťanoch na podporu 
rekonštrukcie atletického komplexu na škole.  

 pre zavedenie nových programov, učebných plánov a zamerania školy. 
 na spoluprácu s RŠ, RR, so zriaďovateľom a ďalšími organizáciami 

a inštitúciami.... 
vo všetkých bodoch Z: všetci zamestnanci školy, všetky poradné metodické orgány 
školy   T: vyhodnocovať štvrťročne, všetko trvale   
 

Vypracovali:                                                     V Piešťanoch, 15.10.2017 

Mgr. Vilém Vrba, Mgr. Ladislava Gregoričková, Mgr. Elena Kubániová 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 23.októbra 2017. 

Správa prerokovaná so zástupcami Rady školy per rollam. 

Príloha č.1  
Klasifikácia žiakov podľa tried a predmetov Základná škola, Holubyho 15, Piešťany 
šk. r. 2016/2017 je osobitne priložená v tlačenej forme mimo tohto dokumentu.  
 
 
 
Príloha č.2  
Účasť a úspechy žiakov v okresných a ďalších kolách predmetových olympiád podľa 
POP a iných súťaží z POP, ostatné súťaže. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY   a postupové súťaže  2016/17 

Krstné meno 
a priezvisko žiaka 

Názov súťaže Umiestnenie  
(nie iba prvé tri 
miesta) 

Pripravil (titul, krstné 
meno a priezvisko 
učiteľa) 

Okr. Kraj Celo
slov. 

 Biologická olympiáda     

 Dejepisná olympiáda     
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 Fyzikálna olympiáda     

Júlia Orlovská 9.A 
Matúš Mjartan 7.A 
Adam Kinzel 7.A 

Geografická olympiáda 6. 
13. 
16. 

  Mgr. Helena Kopecká 

 Chemická olympiáda     

Soňa Orlovská 5A Matematická olympiáda 8.-
12. 

  Mgr.E.Kubániová 

 Olympiáda v informatike     

 Olympiáda ľudských práv     

Adam Kinzel 7A 
Peter Koška 9B 

Olympiáda anglického jazyka 1. 
8. 

3.  Mgr.V.Bartovicová 
Mgr. V.Bartovicová 

 Olympiáda francúzskeho jaz.     

 Olympiáda nemeckého 
jazyka 

    

 Olympiáda ruského jazyka     

 Olympiáda v španielskom 
jazyku 

    

Júlia Orlovská 9.A Olympiáda v slov. jaz.a lit. 6.   Mgr. Andrea Madunická 

Soňa Orlovská 5A 
Elena Košková 5B 
Nicolas Jankovič 5B 
Tereza Antolíková 4B 
Lenka Bílená 4A 
Nelka Čačíková 4A 
Samo Korchan 6B 
Matias Molnár 6A 
Miška Súkeníková 7A 
Alex. Augustová 7A 
Mart. Brezovanová 7A 
 

Pytagoriáda 10-
12 

  Mgr. E. Kubániová 
Mgr. L. Polešenská 
Mgr. L. Polešenská 
Mgr. E. Kubániová 
Mgr. I. Baková 
Mgr. I. Baková 
Mgr. L.Polešenská 
Mgr. L. Polešenská 
Mgr. A.Matuláková 
Mgr. A. Matuláková 
Mgr. A. Matuláková 

Alexandra 
Augustínová 7A 
Dominik Prlazaj 9B 
Sebastián Masarovič 
9B 

Technická olympiáda  2.   Mgr. M. Jankech 

NEBOLA Európa v škole     

 EUSO     

 IJSO     

Matúš Mjartan 7A 
Giorgio Lincke 7A 
Lea Chynoranská 7A 
Nina Šandriková 6.A 
Erik Ranostaj 5.A 
Ema Gáliková 3.A 
Paťa Petrovičová 4.A 

Biblická olympiáda 
 
 
Biblická olympiáda – ev. 

7. 
7. 
7. 

 
 
 
2. 

 Mgr. L. Gregoričková 
 
 
ThDr.B.Dolinský 

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OI.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OSJ.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OSJ.alej
http://www.iuventa.sk/sk/.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/EvS.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/EUSO.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/IJSO.alej
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Príloha č.3- Iné  

 

     

Marek Šandrik 2A 
Elena Košková 5B 
Matúš Mjartan 7A 

Šaliansky Maťko  
 
1. 

 
 
2. 

 PaedDr.Ľ.Majtánová 
Mgr. A.Madunická 
Mgr.J.Šinská 

 

A.Marinovová 4B 
M. Danišková 3.B 

Slávik Slovenska  2.   Mgr. A.Madunická 

Adam Radwan 4A 
Matúš Jankovič 4A 
A.Kinzlová 4.B 
Lea Chynoranská 7A 
Miriam Mikulášová7A 
Alžbeta Mjartanová 
9A 

Literárna súťaž   
Piešťany očami detí 

 
 
 
2. 
1. 
3. 

  Mgr. I..Baková 
Mgr:I.Baková 
PaedDr.S.Jančovičová 
Mgr.J.Šinská 
Mgr.J.Šinská 
Mgr.A Madunická 

Mia Danišková 3.B 
Anna Marinovová 4B 
Gabriel Korman 9B 

Putujeme za ľudovou 
piesňou 

2. 
2. 
3. 

  Mgr.A.Madunická 
Mgr. A. Madunická 
Mgr. A. Madunická 

Alžbeta Mjartanová 
9.A 
Natália Hubináková 
9.B 
Z.Šušorová 3.A 

Moderné tance 1. 
 
 
 
1. 

   

Matúš Mjartan 7A 
Alex. Křenová 5A 
Sára Kolníková 4B 
Betka Mjartanová 9A 
Elena Košková 5B 

Hollého pamätník 2. 
 
 
1. 

 
 
 
2. 

 Mgr.J.Šinská 
Mgr. J. Šinská 
PaedDr.S.Jančovičová 
Mgr. A.Madunická 
Mgr. A.Madunická 

10 prác Všetko najlepšie pán Janovic- 
výtvarná súťaž 

   1.st. 

 
 
 

Príloha č.4 Kultúrne a spoločenské aktivity v školskom roku  2016/17: 
 
Organizované pre žiakov školy:                                                                                                                   

 
Por 

 
NÁZOV  AKCIE 
 
 

 
Organizátor 
 

 
Miesto konania 

 
Počet detí 
 

 
Dátum 
poznámka 
 
 

1. Cyklovýlet Mgr. Sokolová Lodenica 15 13.9. 

2. Svetový deň 
čokolády, 
tvorenie plagátov 

p. Baková ZŠ 24 13.9. 
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3. Cyklovýlet p.Sokolová Sĺňava 14 20.9. 

4. Deň mlieka, 
mliečna desiata 

p. Baková ZŠ 1.st. 26.9. 

5. Cyklovýlet p.Sokolová Ducové - Kostolec 12 28.9. 

6. Behá celá ŠKD p.Gloszová ZŠ 85 13.10. 

7. Olympiáda SJL – 
šk. kolo 

p. Madunická ZŠ 3 26.10. 

8. Svetový deň 
ochrany zvierat 

p. Baková ZŚ 1.st. 4.10. 

9. Zber starých 
batérií 

p. Baková ZŠ všetci Celý rok 

10. Ovocný týždeň v 
ŠKD 

ŠKD ZŠ ŠKD 17. – 21.10. 

11. Svetový deň 
stromov 

p.Baková park 45 20.10. 

12. Zdravá výživa- 
deň jablka,výtv 
a liter. práce 

p. Baková ZŠ 40 21.10. 

13. Návšteva v MŠ 
Považská 

p.Jurgová MŠ Považská 17 4.11. 

14. Behá celá škola p.Sokolová ZŠ 256 8.11. 

15. Životný priestor 
pre zvieratá 
a ľudské obydlia 

p. Baková ZŠ 19 8.11. 

16. Púšťanie 
šarkanov 

p.Sokolová Červená Veža 15 november 

17. Škodlivosť 
fajčenia 

p. Baková ZŠ 1.st. november 

18. Školské kolo liter. 
Súťaž, Piešťany 
očami detí 

p.Madunická, 
p. Šinská,p. 
Baková,p.Janč
ovičová 

ZŠ 14 14.11. 

19. Turnaj vo florbale p. Vrba ZŠ 45 18.11. 

20. Turnaj vo 
vybíjanej 

p.Gloszová ZŠ 63 24.11. 

21. Výzdoba 
stromčekov 
v areáli školy 

ŠKD, všetci ZŠ 85 december 

22. Vystúpenie žiakov 
ZUŠ, vianočné 

ZŠ DU 263 6.12. 

23. Školské kolo 
Pytagoriáda 

p.Matuláková   8.12 

24. Školské kolo 
Šaliansky Maťko 

p.Majtánová,p.
Šinská, 
p.Madunická 

ZŠ 13 15.12. 

25. Školské kolo 
Olympiáda AJ 

p.Bartovicová ZŠ 8 15.12. 
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26. Súťaž pre 1. roč., 
Viažeme mašličku 

p.Čárska ZŠ 40 24.1. 

27. Boj proti obezite 
– športové súťaže 

ŠKD ZŠ 90 február  4x 

28. Dopravné aktivity  
pre 1. St. 

p.Sokolová + 
ŠKD 

ZŠ 86 február 

29. Výchovný 
koncert, 
Marťankovia 

ZRŠ DU 265 10.2. 

30. Výchovný 
koncert, remeslá 

ZRŠ ZŠ 259 16.3. 

31. Výroba kníh 
,sprav si knihu 

ŠKD ZŠ 65 14.3. 

32. Pobozkaj ropuchu  p.Sokolová Striebornica 12 marec 

33. Kvíz pre ŠKD- 
milionár, 
rozprávkový 
literárny kvíz 

p. Čárska ZŠ 41 22.3. 

34. Beseda, R. Brat p.Brošová ZŠ 232 22.3. 

35. Školské kolo – 
Putujeme za 
ľudovou p. 

p.Madunická 
+1.st. 

ZŠ 6 22.3. 

36. Školské kolo – 
Hollého pamätník 

1.+2.st. ZŠ 24 31.3. 

37. ANDERSENOVA 
NOC 

1.st. p. 
Jančovičová 

ZŠ 100 31.3. 

38. Energetické 
nápoje 

p. Vavrová ZŠ 18 4.4. 

39. Zdravie 
a energetické  
nápoje 

p.Vavrová ZŠ 38 5.4. 

40. Zdravie 
a energetické 
nápoje, test 

p.Vavrová ZŠ 21 6.4. 

41. Čítanie s p. 
riaditeľom 

ŠKD ŠKD  6.4 

42. Tvorivé dielne- 
maľované kraslice 

ŠKD ŠKD 53 7.4 

43. Týždeň aktivít ku 
dňu Zeme, 
výtvarná súťaž, 
tvorivé dielne-
recyklovanie PET 
fliaš, kvíz a 
prednáška 

ŠKD ŠKD 86 24.4.-28.4. 

44. Úprava areálu 
školy, čistenie od 

ZŠ ZŠ 1.a 2.st. 24.4.-28.4. 
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buriny 

45. Pozor na 
kamarátov, 
kybernetická 
šikana 

p.Vavrová ZŠ 19 3.5. 

46. Pozor na 
kamarátov, 
kybernetická 
šikana 

p.Vavrová ZŠ 38 4.5. 

47. Pozor na 
kamarátov, 
kybernetická 
šikana 

p.Vavrová ZŠ 19 5.5. 

48. Zber papiera ZŠ ZŠ 1.a 2.st. 2.5.- 12.5. 

49. Vysielanie do 
škols . rozhlasu 
Deň slnka, 
svetový deň 
pohyb ku 
zdraviu,deň 
minerálov, 
korytnačiek 

4.A + 4.B ZŠ 6 máj  

50. Škols. kolo Klasici 
v komikse 

p.Šinská ZŠ 16 máj 

51. Cvičenie v prírode 
,1,2,3,r. 

1.st. Park,Lido 96 10.5. 

52. Školská klíma- 
test Strom 
vzťahov 

p.Vavrová ZŠ 34 10.5. 

53.      

54. Neznámy človek, 
niekto zvoní pri 
dverách 

p.Vavrová ZŠ 74 jún 

55. Karneval detí ŠKD ZŠ 85 1.6. 

56. Deň detí, aktivity, 
šport, hry 

ZŠ Lido, park Prúdy, 
okolie 

1.2.st. 1.6. 

57. Svetový deň 
životného 
prostredia, 
aktivity 

1.st.p. Baková ZŠ 124 5.6. 

58. Maľovanie na 
kamene 

ŠKD ZŠ ŠKD jún 

59. Maľovanie na 
asfalt, 
spoločenské hry 

ŠKD ZŠ ŠKD jún 

60. Deň oceánov 
a veľrýb, 

1.st. p. Baková ZŠ 10 21.6. 
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program do 
rozhlasu 

61 Dopravné aktivity ŠKD ZŠ ŠKD jún 

 
Príloha č.5- spolupráca s inými organizáciami:  
 

 
Por 

 
NÁZOV  AKCIE 
 
 

 
Organizátor 
 

 
Miesto konania 

 
Počet detí 
 
 

 
Dátum  
poznámka 

1. Mikuláš v ŠKD- 
vystúpenie pre 
rodičov 

ŠKD ZŠ 85 6.12. 

2. Vianočný 
program pre MŠ 

ŠKD ZŠ 45  

3. Aktivity pre MŠ p.Jančovičová,
Jankech, 
Žitňanská,Glos
zová 

ZŠ 40 16.2. 

4. Deň otvorených 
dverí 

ZŠ ZŠ 50 28.2. 

5. Aktivity pre MŠ p.Jančovičová,
Jankech 

ZŠ 30 15.3. 

6. Aktivity pre MŠ p.Jankech ZŠ 29 29.3. 

7. Burza kníh ŠKD ZŠ 45 marec 

8. Veľkonočné trhy ŠKD + škols. 
parlament 

ZŠ 96 7.4. 

9. Deň matiek v 
ŠKD 

ŠKD ZŠ 32 máj 

10. Aktivity pre MŠ p. Jančovičová ZŠ 25 10.5. 

11. Otvorenie 
kúpeľnej sezóny 

p.Vrba Mesto PN 26 2.6. 

 
 

                            
 

 
Por 

 
NÁZOV  AKCIE 
 
 

 
Organizátor 
 

 
Miesto konania 

 
Počet detí 
 
 

 
Dátum  
poznámka 

1. Jarmok zábavy Mesto Piešťany DU 95 9.9 

2. Zbierka pre 
nevidiacich a 
slabozrakých 

Únia 
nevidiacich 
a slab. 

ZŠ 250 21.9.- 23.9. 

3. Bublemania Bublemania, 
ČR 

ZŠ 40 21.9. 

4. Čítanie s p. MsK MU u p. 16 28.9. 
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primátorom primátora 

5. Kinderiáda CVČ PN 10 29.9. 

6. Beseda, 
Dobrodružstvá 
víly Dušinky 
Keď čítanie je 
čtení 

MsK ZŠ Holubyho 41 7.10. 

7. Návšteva detí z 
MŠ 

MŠ ZŠ Holubyho 22 6.10. 

8. Astrofilm, 
planetárium 

Kino Kino Fontána 38 13.10. 

9. Hrací stúl, 
Workshop pre 
deti 

MsK MsK 35 13.10. 

10. Divadlo Zázračná 
baterka 

MsK MsK 42 25.10. 

11. Prednáška - 
Šikana 

Polícia ZŠ 24 september 

12. Prednáška - 
Tabakizmus 

Polícia ZŠ 14 september 

13. Prednáška - 
Alkoholizmus 

Polícia ZŠ 17 september 

14. Prednáška - 
Gamblerstvo 

Polícia ZŠ 20 september 

15. Prednáška – 
nelegálne drogy 

Polícia ZŠ 18 september 

16. Prednáška - 
Gamblerstvo 

Polícia ZŠ 
20 

september 

17. Prednáška 
Tabakizmus 

Polícia ZŠ 
19 

september 

18. Prednáška - 
Alkoholizmus 

Polícia ZŠ 
15 

september 

19. Divadielko  Klaun 
Andy 

Msk Msk 16 2.11 

20. Beseda – 
triedenie odpadu 

Naturpak ZŠ 72 10.11. 

21. Bábkoherecké 
divadielko 

Msk Fontána 54 10.11. 

22. Fyzikálna show Elektráreň Elektráreň 18 14.11. 

23. Tvorivá dielňa, 
Byť či nebyť 

Msk Msk 14 14.11. 

24. Prírodné javy- 
ukážky pokusov 

Škola hrou 
s.r.o. 

ZŠ 132 22.11. 

25. Praha v knihách Msk Msk 19 23.11. 

26. Eurotour – V lese msks Fontána 20 24.11. 

27. Ćervené stužky Gym. Žilina ZŠ 2.st. 1.12. 
/december 
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28. Workshop pre 
deti, interaktívny, 
hudobná tvorba 

MsK MsK 38 1.12. 

29. Vianočné trhy. 
Mojmírová 

Soš obchodu a 
služieb 

Soš 38 7.12. 

30. Piešťany čítajú 
deťom, stretnutie 
s osobnosťami 
a dets. knižkami 

MsK MsK 18 8.12. 

31. Svetové Vianoce, 
výstava 

MsK MsK 40 9.12. 

32. Bábková hra, 
Nesiem vám 
novinu 

MsK MsK 40 13.12. 

33. Otvor srdce, 
daruj knihu 

PIC, projekt PIC 9 21.12. 

34. Aké príbehy majú 
domy 

MsK MsK 35 27.3. 

35. Meranie detí, 
chrbtica 

Projekt- zdravý 
chrbátik 

ZŠ 19 5.4. 

36. Záhada stratenej 
sochy, 
P.Karpinský 

MsK DU 20 10.4. 

37. Naši rozprávkoví 
kamaráti, R.Brat 
a ilustrátor 
M.Regítko 

Msk ZŠ  40 12.4. 

38. MFF Ekotopfilm Msk Fontána 102 19.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

39. Pipi dlhá 
Pančucha, Čo si 
Pipi ? 

MsK MsK 82 9.5. 

40. Finančná 
gramotnosť 

SPŠE ZŠ 23 máj 

41. Testovanie 4. roč. 
SJL, MAT 

NUCEM ZŠ 43 10.5. 

42. Deň fascinácie 
rastlinami 

MsK, Kosecká 
družina 

MsK 44 18.5. 

43. Beseda MsK MsK 38 18.5. 

44. ITFITNESS- test, 
počítačové 
zručnosti 

IT Asociácia SR ZŠ 60 máj 

45. Pamiatky Piešťan, 
poznávame PN 

MsK Centrum PN 21 31.5. 

46. MDD, zábavné 
hry 

Mesto PN Park PN 98, 1.st. 1.6. 

47. Celé Slovensko 
číta deťom 

MsK MsK 21 6.6. 
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Príloha č.6- Krúžková a záujmová činnosť 

Základná   škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany 2016/2017  
 
 

Por. 
č.  

Názov krúžku Počet detí v 
krúžku 

Vedúci krúžku 

1. Tenisový 17 PaedDr.S. 
Jančovičová 

2. Hravo ži zdravo 19 Mgr. Baková 

3. Časopis Holubníček 17 PaedDr. S. 
Jančovičová 

4. Slovenčina inak 9A 16 Mgr. A. Madunická 

5. Slovenčina inak 9B 12 Mgr. J. Šinská 

6. Bedminton 8 Mgr. V.Vrba 

7. Strelecký 6  Mgr. V.Vrba 

8. Futbal 25 Mgr. V.Vrba 

9. Matematický 9.B 10  Ing. A.Matuláková 

10. Turistický 26 Mgr. E.Sokolová 

11. Basketbal 15 Mgr.D.Lupták 

12. Gramatika hrou 18 Mgr. M.Kostková 

13. Florbal mix 20 Mgr. Kromholc 

14. Matematika 9.A 11 Mgr. L.Polešenská 

15. Anglický jazyk 8 Mgr. O.Vavrová 

16. Hádzaná 12 Ing.J.Derďák 

 Spolu počet žiakov navštevujúcich krúžky: 240  

 
Príloha č.7  
Exkurzie a výlety organizované školou pre žiakov a deti školy.   
 
Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany- Výlety a exkurzie 2015/2016:  
 

  Exkurzia   Školský 
výlet 

 

trieda Poč. 
ž. 

Termín Mesto- 
miesto 

Poč. 
žiak.  

Termín  Mesto- miesto 

I.A 17 7.12 Bratislava 
divadlo NS 

22 jún Okolie Piešťan, 
Červená veža 

I.B 16 7.12 Bratislava 
divadlo NS 

19 jún Okolie Piešťan, 
Červená veža 

II.A 19 7.12. Bratislava 
divadlo NS 

14 jún Okolie Piešťan  

III.A 18 7.12. Bratislava 
divadlo NS 

11 24.4. ŠvP OLIWA 

III.B 19 7.12. Bratislava 17 24.4. ŠvP OLIWA 
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divadlo NS 

IV.A 19 7.12. Bratislava 
divadlo NS 

12 24.4. ŠvP OLIWA 

IV.B 20 7.12. Bratislava 
divadlo NS 

17 24.4. ŠvP OLIWA 

V.A 16 16.5. Nitra 16 30.5. Lešná 

V.B 20 27.4 Bojnice 2 30.5. Lešná 

VI.A 18 27.4 Bojnice    

VI.B 20 27.4 Bojnice    

VII.A 23 16.5. Nitra 17 30.5. Lešná 

VIII.A 15 16.5. Nitra 11 30.5. Lešná 

IX.A       

IX.B    17 jún Tematín 

MIX žiakov 
VI,VII,VIII 
a IX. ročník 

35 16.12. Viedeň 25 11.-17.2. LV Donovaly 
 

Príloha č.8- Športové súťaže a úspechy žiakov 

Základná škola, ulica Holubyho č.15, Piešťany 2016/2017 
 

 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE- ZŠ Holubyho Piešťany 

2016 / 2017. 
 

Názov súťaže Meno a priezvisko 
žiaka 

Meno 
a priezvisko 

učiteľa 

Poč.
detí 

Umiestnenie 

Miestne Okr. Kraj Celo

slov 

Memoriál 
Zavarskej D 

Ábelová Erika 
Arbetová Mirka 

Mikulášová Miriam 
Petričevič Nina 

Urbanová Veronika 

Bartovic, 5  8.   

Cezpoľný beh 
CH 

Sandtner Adam 
Urbánek Filip 

Janeček Stano 

Danylenko Viktor 
Kováč Alex 

Bartovic, 5  4.   

Cezpoľný beh D Ábelová Erika 
Arbetová Mirka 

Mikulášová Miriam 

 

Bartovic, 3  5.   

Malý futbal 

žiačok ZŠ 

Jednota Cup 

Ábelová Erika 

Babulíková Patrícia 

Labat Anička 
Mikulášová Miriam 

Petričevič Nina 
Táborská Dominika 

Urbanová Veronika 
Vavrincová Ema 

Bartovic 8  3.skup

. 

  

Malý futbal 

žiakov ZŠ 

Danylenko Viktor 

Hetényi Laco 

Bartovic 11  2. 

skup. 
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Jednota Cup Hlavatý Erik 
Kelemen Gabriel 

Koška Peter 
Labat Janko 

Masarovič Sebastián 

Prlazaj Dominik 
Sandtner Adam 

Svetlák Patrik 
Urbánek Filip 

Šach OK žiaci 

Musaev E. Matej 
Droždiak Alexander 

Fajnor Samuel 

Mjartan Matúš 
škola 

Vrba 4   

1. 
jedn. 

 14. 
jed. 

21.jed. 

28.jed. 
1 m 

  

Sach OK žiačky Orlovská Júlia Vrba 1  3.jed.   

Florbal OK žiačky Ábelová Erika 

Bondrová Michaela 

Labat Anička 
Mikulášová Miriam 

Petričevič Nina 
Pňakovičová Sofia 

Sandtnerová Lucia 
Táborská Dominika 

Urbanová Veronika 

Vavrincová Ema  

Bartovic 10  2 

.skup 

Postup 
do 

finále 

  

Florbalový 

školský turnaj 

medi žiakmi 5-9 
ročníka 

Žiaci z 5, 6, 7 ,8  a 9 

ročníka 6 družstiev 

Vrba, Bartovic 50     

Dlhodobý 

futbalový turnaj 
medzi žiakmi 

školy- všetky 
ročníky 

Žiaci od 2 po 9 ročník 

po triedach alebo 
spojené triedy 

v ročníkoch. 

Vrba 150     

Školský 

florbalový turnaj 
pre žiakov ZŠ 

Holubyho- 
18.11.2016 

Žiaci 5AB, 
6AB,7A,8A,9A,9B 

Vrba, Bartovic 50     

5 r Piešťanskej 

Kinderiády 1-5r 
ZŠ 

 

Duong Sofia 
Benko Martin  

Macháčová Denisa 
Polák Matej 

Ilončiaková Nina 

Fodran Filip 
Čuboňová Lucia 

Košinár Filip 
Kráľovičová Ema 

Nemec Alex 

škola 

Sokolová, Vrba  10  

3,3. 
2. 

1,2. 
2. 

2,2. 

2,3. 
4,5. 

1. 
2. 

1,2. 

2. 

   

Florbal OK žiaci Bačkády Pavol  

Danylenko Viktor 
Janeček Stanislav 

Vrba, dozor 

Čárska 

10  Postup 

z 2 
miesta 
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Kelemen Gabriel 
Koška Peter 

Masarovič Sebastián 
Prlazaj Dominik 

Sandtner Adam 

Strelec Andrej 
Urbánek Filip 

do 
finále- 

marec 
2017 

Streľba zo 
vzduchovky OK. 

Kelemen Gabriel  
Korman Gabriel 

Urbánek Filip  

Nina Dobrovolná  
Kristína Pavlíčková 

Vrba 7   
 

3m. 

1m. 
2m. 

  

Basketbal žiaci 

OK- postup do 
finále. 

ZŠ Holubyho 

bola 

usporiadateľom- 
hralo sa v jej 

telocvični- 
pomoc.... 

Bačkády Pavol 

Hetényi Ladislav  
Kelemen Gabriel  

Koška Peter  
Kováč Alex   

Masarovič Sebastián  
Prlazaj Dominik  

Sandtner Adam  

Svetlák Patrik  
Urbánek Filip  

Vrba 10  Postup 

do 
finále 

z  
1 m. 

   

Basketbal žiačky 

OK- postup do 
finále. 

ZŠ Holubyho 
bola 

usporiadateľom- 

hralo sa v jej 
telocvični- 

pomoc.... 

Ábelová Erika  

Babulíková Patrícia  
Havrikanič Emma  

Labat Anička  
Mjartanová Alžbeta  

Orlovská Júlia  

Pňakovičová Sofia  
Urbanová Veronika   

Valová Magda  
Vavrincová Ema 

Vrba 10  Postúp

ili z 1 
miesta 

   

Basketbal žiačky 

OK finále.  

Hralo sa 

v telocvični na 
vodohosp. PN.  

Ábelová Erika  

Babulíková Patrícia  
Havrikanič Emma  

Labat Anička  
Mjartanová Alžbeta  

Orlovská Júlia  

Pňakovičová Sofia  
Urbanová Veronika   

Valová Magda  
Vavrincová Ema 

Vrba 10  2 m v 

OK 

   

Basketbal žiaci 

OK finále. 
ZŠ Holubyho 

bola 
usporiadateľom- 

hralo sa v jej 

telocvični- 
pomoc.... 

Kelemen Gabriel  

Koška Peter  
Kováč Alex   

Masarovič Sebastián  
Prlazaj Dominik  

Sandtner Adam  

Svetlák Patrik  
Urbánek Filip  

Vrba 10  2 m. v 

OK 

  

Krajské kolo 

v šachu OÚ 
Trakovice 

Musaev E. Matej Vrba a rodičia- 

otec 

1   5m  

Futsal OK ZŠ 

Komenského 
Vrbové 

Sandtner Adam  

Urbánek Filip  
 Bačkády Pavol  

Koška Peter  

Vrba  10  5 m. v 

OK 
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Danylenko Viktor  
Prlazaj Dominik  

Hlavatý Erik 
Masarovič Sebastián 

Labat Janko 

Kováč Alex  

OK v stolnom 

tenise žiačky ZŠ 
Mojmírova PN 

Ábelová Erika  

Jankechová Barbora  
Orlovská Júlia  

Urbanová Veronika 

Barotvic, Vrba 4  5-6 m 

v OK 

  

OK v stolnom 
tenise žiaci ZŠ 

Mojmírova PN 

Danylenko Viktor 
Kudri Alojz 

Urbánek Filip 

Bartovic 3  5-6 m 
v OK 

  

OK 
v bedmintone 

Gym 
P.C.Coubertina 

PN 

Svetlák Patrik 
Urbánek Filip  

Mikulášová Miriam  
Petričevič Nina 

Bartovic 4  OK 1 
m 

 
OK  

2m 

  

MK 
v bedmintone 

Gym. 

P.C.Coubertina 
PN 

Svetlák Patrik  
Urbánek Filip 

Bartovic 2   MK  
1 m 

postu

p na  
M SR 

 

M SR 
v bedmintone 

Trenčín ŠC M-

šport 

Svetlák Patrik 

Urbánek Filip 

Bartovic 2    8 
miest

o v 

SR 

Majstrovstvá 

piešťanského 

okresu vo 
florbale starších 

žiakov- FINÁLE 
29.03.2017 

Gymn P.C PN 

Bačkády Pavol  

Danylenko Viktor 

Hlavatý Erik  
Janeček Stanislav  

Kelemen Gabriel  
Koška Peter  

Kudri Alojz  

Masarovič Sebastián  
Prlazaj Dominik  

Sandtner Adam  
Strelec Andrej  

Šandor Miroslav  
Urbánek Filip  

Bartovic 13  OK 3 

m 

  

Okresné finále 

starších žiačok 
vo florbale, 

30.03.2017 

Gymn P.C PN 

Ábelová Erika  

Bondrová Michaela  
Mikulášová Miriam  

Petričevič Nina  

Pňakovičová Sofia  
Táborská Dominika  

Urbanová Veronika  
Vavrincová Ema  

Bartovic 8  OK 2 

m 

  

OK školské 

majstrovstvá 
žiačok vo 

vybíjanej, 
12.04.2017 ZŠ 

Scherera 

Dobrovolná Nina  

Havrikanič Emma  
Chynoranská Lea  

Jankechová Barbora  
Kraľovičová Emma  

Mikulášová Miriam  

Orlovská Soňa  
Súkenníková Michaela  

Ščepková Veronika  

Bartovic 12  8.m 

OK 
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Šinončičová Lucia  
Tonkovičová Aneta  

Valová Magda 

Gymnastický 
štvorboj žiaci „A“ 

Benko Martin 
Čačík Rastislav 

Polák Matej  
Tapušík Tomáš  

Vančo Viktor 

Sokolová, 
Bartovic 

5  3 m 
OK 

  

Gymnastický 
štvorboj žiačky 

„A“ 

Danišková Mia  
Dobrovolná Diana  

Duong Sofia  
Hrčková Margaréta  

Šušoríová Zuzana 

Sokolová, 
Bartovic 

5  2 m 
OK 

  

Gymnastický 
štvorboj žiaci „B“ 

Duong Jakub  
Fodran Filip  

Gregor Tomáš  
Strúčka Bekim  

Varačka Daniel 

Sokolová, 
Bartovic 

5  4 m 
OK 

  

OK hádzaná 
dievčatá ZŠ 

Mojmírova PN 

25.04.2017 

Augustínová Alexandra 
Bojnová Katarína  

Bondrová Michaela 

Chynoranská Lea 
Mikulášová Miriam  

Petričevič Nina  
Sandtnerová Lucia  

Súkeníková Michaela  
Táborská Dominika  

Valová Magda  

Vavrincová Ema 

Bartovic 11  3 m 
OK 

  

OK hádzaná 

chlapci ZŠ 

Mojmírova PN 
26.04.2017 

Bačkády Pavol  

Danylenko Viktor  

Koška Peter  
Kudri Alojz  

Masarovič Sebastián  
Otajovič Jaroslav   

Prlazaj Dominik  

Sandtner Adam  
Strelec Andrej  

Svetlák Patrik  
Urbánek Filip 

Bartovic 11  2m OK   

19. ročník 

McDonalds Cup, 
04.05.2017 

MŠVVaŠ SR 
a SFZ, 

regionálne- 

okresné  kolo 
PFK PN, žiaci 

žaičky mladší po 
01.09.2006 

 

Mocsonoky Alex 

Čačíková Nela  
Duong Jakub  

Fodran Filip  

Hrčková Margaréta  
Jankovič Matúš  

Nikodém Matej  
Polák Matej  

Vančo Viktor 

Varačka Daniel 

Sokolová, 

Bartovic, Vrba 

10  1mOK   

19. ročník 
McDonalds Cup, 

19.05.2017   
MŠVVaŠ SR 

a SFZ,  krajské 

kolo v  

Bondra Jakub 
Čačíková Nela  

Duong Jakub  
Fodran Filip  

Jankovič Matúš  

Košinár Filip  

Sokolová, Vrba 10   5m  
M K 
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 žiaci a žiačky 
mladší- po 

01.09.2006 
 

Nikodém Matej  
Ružička Denis 

Strelcová Sofia 
Vančo Viktor  

OK finále 

v malom futbale 
mladších žiakov 

ZŠ U13 „Dôvera“ 
školský 

pohár.11.05.201

7 PFK PN 
 

 
 

Fodran Filip 

Hlavatý Erik 
Hrdina Denis  

Košinár Filip  
Labat Janko 

Polák Matej  

Šandor Jaroslav 
Šaulík Jakub  

Varačka Daniel 
 Vatrt Timotej 

Vereš Michal 

 

Bartovic 11  2 m 

OK 

  

OK  

ZŠv orientačnom 
behu Gym 

a mestský park 

22.05.2017- 
žiačky 

Ábelová Erika 
Hubináková Natália 

Mikulášová Miriam  

Petričevič Nina 

Bartovic 4  8,14,1

6,20 
a druž 

4 m 

  

OK  

ZŠv orientačnom 
behu Gym 

a mestský park 
22.05.2017- žiaci 

Koška Peter 

Masarovič Sebastián  
Sandtner Adam  

Urbánek Filip 

Bartovic 4  13,18,

19,21 
a druž 

6 m 

  

OK v atletike 

žiakov ZŠ 
štadión PFK 

a Gymn 
P.Coubertena PN  

24.05.2017- 

bežecké 
disciplíny šatdión 

PFK 
29.05.2017- 

technické 

disciplíny Gym a 
štadión PFK 

Danylenko Viktor 

Janeček Stanislav 
Koška Peter 

Kudri Alojz 
Masarovič Sebastián 

Otajovič Jaroslav  
Prlazaj Dominik  

Sandtner Adam  

Strelec Andrej  
Urbánek Filip  

Bartovic 10  Škola 

celkov
o 3 m 

jednotl
ivci: 

Na 

MK 
postú

pil 1 
žiak 

 

OK v atletike 
žiačok ZŠ 

štadión PFK 

a Gymn 
P.Coubertena PN  

24.05.2017- 
bežecké 

disciplíny šatdión 

PFK 
29.05.2017- 

technické 
disciplíny Gym a 

štadión PFK6 

Ábelová Erika  

Arbetová Eva 
Bojnová Katarína 

Hubináková Natália 
Konopková Nela 

Mikulášová Miriam 

Orlovská Júlia  
Petričevič Nina 

Tonkovičová Aneta  

Bartovic 9  Škola 
celkov

o 3 m 

jednotl
ivci: 

 
 

  

Majstrovstvá 
kraja v atletike 

štadión 
Hajdocziho 

Dominik Prlazaj 

 1     
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Trnava .. .. 2017 

Minibasketbal 

3x3, podpora ME 
juniorov v lete 

2017. Chlapci aj 

dievčatá....12.06
.2017 ihrisko 

v parku pri DÚ. 

Magda Valová 

Ema Vavrincová  

Ema Havrikanič  
Filip Urbánek  

Peter Koška  
Patrik Svetlák 

Bartovic 6  2 m   

Piešťanské hry 

v atletike štadión 

PFK Piešťany 
preložený termín 

z 01.06.2017 na 
14.06.2017- 

boli problémy 

dráha, prach- 
nepršalo 

ml. žiačky: 

 

Magda Valová 
Miriam Mikulášová 

Nina Dobrovolná 
Nela Konopková 

Lucia Šimončičová 

Lucia Szaboóvá 
Michalela Súkeníková 

Lea Chynoranská 
 

St žiačky: 
Dominika Táborská 

Viktória Sokolová 

Júlia Orlovská  
Eva Arbetová  

Erika Ábelová  
Natália Hubináková  

Nina Petričevič 

Katarína Bojnová  
 

ml. žiaci:  
Jakub Šaulík 

Peter Miča 
Janko Labat 

Mathias Molnár 

Juraj Sokol  
Denis Hrdina 

 
St. žiaci:  

Andrej Strelec  

Filip Urbánek  
Sebastián Masarovič  

Peter Koška  
Viktor Danylenko 

Jarko Otajovič 

Dominik Prlazaj 
 

Bartovic, 

Sokolová,  

28  škola 

3 m  

 
jedno

tlivci:  
 

4 x1m 

1 x2m 
 

2 x3m  
 

11x4m  
 

Ostat 

5 -11m 
 

  

Plavecké preteky 
žiakov ZŠ-

kúpalisko EVA 

20.06.2017. 

25 žiakov 

Sokolová, 
Jančovičová 

4x2m 
5x3m 

4x4m 

    

 

 
 
 


