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Vypracovali: 

PaedDr. Miroslava Lapšová 

Mgr. Slávka Štrbáňová 

Mgr. Iveta Hidvégiová 

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

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

3. Plán práce ZŠ J.A. Komenského Púchov na školský rok 2016/2017. 

4. Vyhodnotenie činnosti jednotlivých  predmetových komisií a metodického združenia 

za školský rok 2016/2017. 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri  ZŠ J.A. Komenského, Púchov.  

6. Ďalšie podklady :  

a)   vyhodnotenie činnosti  jednotlivých podujatí, 

b) výsledkové listiny žiackych súťaží, 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 ZŠ J.A. Komenského, Komenského 50, Púchov   

 za školský rok 2016/2017  
 

I.  a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy: Základná  škola Jana Amosa Komenského 

2. Adresa školy: Komenského 50, 020 01 Púchov 

3. Telefónne čísla:  sekretariát, ekonomický úsek    042/4632 802 

                                riaditeľka školy 042/4711013 

                                zástupkyne RŠ  042/4711014 

                                školská jedáleň  042/4631946 

4. Internetová adresa: www.zskompv.edu.sk  

    e-mailová adresa: zskomenskeho@zskompv.edu.sk, zskomenskeho@centrum.sk 

5. Zriaďovateľ: Mesto Púchov 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Miroslava Lapšová riaditeľka školy 

Mgr. Slávka Štrbáňová zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň 

Mgr. Iveta Hidvégiová zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň 

Drahoslava  Hudecová vedúca školskej jedálne 

 

    b)  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

Rada školy pracovala od 4. októbra 2016 v tomto zložení: 

 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. Mgr. Miroslav Mudrák Predseda zvolený za pedagog. zamestnancov 

2. Ing. Andrea Palanová     Podpredseda zvolená za rodičov 

3. Jaroslava Dvorská  zvolená za nepedagog. zamestnancov 

4. JUDr. Eva Kvocerová          delegovaná  za zriaďovateľa 

5. Irena Kováčiková  delegovaná za zriaďovateľa 

6. Ing. Daniel Lako  delegovaný za zriaďovateľa 

7. Mgr. Miroslav Bučko  delegovaný za zriaďovateľa 

8. Mgr. Dana Svinčáková  zvolená za rodičov 

9. Mgr. Alexander Brežný  zvolený za rodičov 

10. Mgr. Peter Šeba  zvolený za rodičov 

11. Mgr. Jana Jancíková  zvolená za pedagogických zamestnancov 

 

Činnosť rady školy za školský rok 2016/2017: 

V školskom roku 2016/2017 plnila rada školy funkciu iniciatívneho a poradného 

samosprávneho orgánu. Vo svojej činnosti vychádzala z plánu práce a na jednotlivých  

zasadnutiach boli prerokované: 

- hlavné dokumenty školy pre rok 2016/2017 ( plán práce, školský vzdelávací program, 

školský poriadok, systém kontroly a hodnotenia žiakov), 

- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016, 

http://www.zskompv.edu.sk/
mailto:zskomenskeho@zskompv.edu.sk
mailto:zskomenskeho@centrum.sk
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- činnosť rady školy v roku 2016 a návrh činnosti na rok 2017, 

- aktuálne informácie o činnosti a hospodárení školy, 

- riešenie dopravnej situácie v blízkosti školy, stravovanie v ŠJ ako aj MHD pre športovcov, 

- 4.10.2016 nastala zmena predsedu (Mudrák) a zapisovateľa RŠ (Jancíková) 

- 14.6.2017 sa RŠ aktívne zapojila do športového dňa  

 

 

Predmetové komisie a metodické združenie – poradné orgány riaditeľa školy:  

 

                V oblasti riadenia školy boli vedeniu školy nápomocné predmetové komisie II. 

stupňa a metodické združenie 1.- 4. ročníka. Počas uplynulého školského roka pracovali v ZŠ 

nasledovné predmetové komisie a metodické združenie: 

 

Predmetová komisia, metodické združenie Vedúca     

SJL Mgr. Jana   Mikušová 

ANJ, NEJ, RUJ PaedDr. Eva  Trnková 

MAT, FYZ, CHE, INF RNDr. Lenka Struhárová Jánošková 

GEG, DEJ ,BIO Mgr. Oľga Jurenková 

VYV, HUV, TEH, SVP, VUM Mgr. Renáta Holáková, Mgr. Vanda 

Gažová 

TSV  PaedDr. Petra Pozníková 

OBN, ETV, NBV                  Mgr. Jana  Brišová 

MZ  primárne vzdelávanie  Mgr. Jana Závodná 

      

Predmetové komisie sa vo svojej činnosti riadili plánom práce a počas roka plnili svoju  

organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Okrem 

pravidelných plánovaných zasadnutí, operatívne riešili niektoré aktuálne úlohy, ako napr. , 

hodnotenie  výsledkov testovania žiakov 9. ročníka, a taktiež boli nápomocné pri 

organizovaní rôznych podujatí a súťaží organizovaných školou a CVČ. Dôležité v práci 

predmetových komisií boli interné vzdelávania, kedy si členky navzájom odovzdávali 

informácie z absolvovaných vzdelávaní v rámci kontinuálneho vzdelávania a vymieňali 

skúsenosti. 

Vedúce predmetových komisií spolupracovali s vedením školy, predkladali závery zo 

zasadnutí, prípadne svoje návrhy a podnety. 
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Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Základná škola 

Roč. 

 

Stav k 15. 9. 2016 

 

Stav k 31. 8. 2017 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

Integro-

vaných 

Počet 

odd.  

ŠKD 

Počet 

 žiakov 

 v ŠKD 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

Integro-

vaných 

Počet 

odd.  

ŠKD 

Počet 

 žiakov 

 v ŠKD 

1.        2      27 0 1 21 3 26 0 1 21 

2. 2 41 5 1 
 

      30 
2 39 5 1 29 

3 2 45 1 1       28 2 45 3 1 27 

4. 2      38 1 1 18 2 37 1 1 17 

5. 2 49 4   2 51 5   

6. 2 48 3   2 48 3   

7. 2 42 2   2 42 2   

8. 2 51 4   2 51 4   

9. 2 30 5   2 30 5   

Spolu 18 371 25 4 97 18 369 28 4    94 

 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. roč., údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na  

prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy  (§ 2 ods. 1 

pís.2 c)) 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  

počet  
ODKLADY 

počet  
NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

počet  
SAMOSTATNÉ  

53              25 7 0 3 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

Žiaci 9. ročníka 

 

 Počet žiakov 9. 

roč. 

 

 Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé 

druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné 

odborné 

školy 

Obchodné 

akadémie 

Pg. a soc. 

Akadémie 

SOŠ 3 ročné 

30 9 19 
         2 

0 
0 
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Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ: 

Osemročné gymnázium: 2 žiaci 

Na 2-ročný učebný odbor bol prijatý 1 žiak 8. ročníka 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa  

 

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie 
 

Hodnotenie žiakov 1.ročníka – slovné hodnotenie 

Počet 

žiakov 

1. ročníka 

Slovenský jazyk Matematika Prvouka P / 

   N 

   

VD

V 

 

DV 

 

USP  

 

NEUSP 

 

VD

V 

 

DV 

 

USP  

 

NEUSP 

 

VD

V 

 

DV 

 

USP 

 

NEUSP 
 

1. A  

13 
 

12                 

                  

1 

 

  

     

 

12 

 

 

 

  

 

 

12 

   

     

12/       

   0 

1. B  

14 
 

14 

 

 

 

  

 

 

14 

 

 

  

             

1

14                  

                      

 

 

    

14/    

   0 

 

1 žiačka 1.A bola neklasifikovaná – vzdelávaná mimo územia SR, zákonní zástupcovia podali 

žiadosť o posunutie komisionálnych skúšok o 1 školský rok. 

Výchovné predmety  neboli v 1. ročníku klasifikované. 

 

Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka  

Ročník Trieda 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 
PV 

 

 

V 

 

 

V 

 

PVD 
P N 

SJL CJ MAT Vlastiveda 
Prvouka/ 

Prírodoveda 

Ø 

triedy 

    

2. 

 

2.A 1,06 x 1,00 x 1 1,15 13 3 0 0 

2.B 1,09 x 1,09 x 1 1,08 21 0 1 0 

3. 
3.A 1,37 ANJ 1,68 1,53 1,11 1,11 1,39 13 4 2 0 

3.B 1,61 ANJ 1,45 1,52 1,39 1,26 1,48 16 3 5 0 

4. 
4.A 1,65 ANJ  1,55  

1111,51,51,5 
1,25 1,25 1,25 1,43 12 5 3 0 

4.B 1,59 ANJ 1,65 1,59 1,47 1,47 1,62 7 8 2 0 

Ø  
prie-

mer 
 1,40 1,58 1,33 1,30 1,18 1,35 

  

 82 

 

23 

 

13 

 

0 

 

 
1 žiačka 2.B a 2 žiaci 3.A neboli k 30.6. klasifikovaní, z dôvodu plnenia s i školskej 

dochádzky v zahraničí. Školský rok ukončili komisionálnou skúškou.  
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ISCED 2 - Nižšie stredné vzdelávanie 

 

 

6 žiakov z tried  5.B , 7.B , 8.B a 9.A si plnili povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, 

neboli  k 30. 06. 2015 klasifikovaní z predmetov, ktoré sa v zahraničí nevyučujú. 

 

Neklasifikované predmety - náboženská výchova, etická výchova, športová príprava. 

4 žiaci boli oslobodení z telesnej a športovej výchovy kvôli zdravotným problémom. 

    

Na základe  analýzy možno veľmi pozitívne hodnotiť najmä prospech žiakov na I. stupni, kde 

v 2.-4.ročníku prospelo s vyznamenaním 82 žiakov, čo predstavuje 67,7% zo všetkých žiakov 

týchto ročníkov.  

Na 2. stupni prospelo s vyznamenaním 96 žiakov,  čo predstavuje 43,2% zo všetkých žiakov 

5.-9. ročníka. Najhorší prospech dosiahli žiaci 8.A triedy. 

 

 

 

Ro

č. 
Tr. SJL ANJ 

NEJ/ 

RUJ 
MAT INF BIO DEJ FYZ GEO OBN CHE 

H

U

V 

VYV TSV 

 

 

V

U

M 

T

E

H/

S

V

P 

 

 
CVB/

CPS/

CDJ 

Ø 
trie-

dy 

PV 
P
V

D 

P N 

5. 

5.A 1,84 

 

1,84 

 

 1,76 1,40 1,32 1,24 

 

1,68   
1,

04 
1 1,68 

  

1 
 

 1,37 

17 6 2 0 

5.B 1,52 1,74  1,74 1,35 1,48 1,52 
 

1,43   1 1,09 1,43 
  

1 
 

 1,35 
14 4 5 0 

6. 

6.A 2,08 2,24  2,44 1,20 1,68 1,64 
 

1,40 1,96 1,68  1 1 1 
  

1 

 

 1,57 
7 13 5 0 

6.B 1,78 2,04  1,48 1,17 1,35 1,70 
 

 

1,43 
2,17 1,30  1 1 1,05 

  

1 

 
1,42 

12 8 3 0 

7. 

7.A 2,24 2,00 

NEJ

2,33 
RUJ: 

1,75 

2,43 1,57 1,62 1,48 

 

1,67 2,29 1,67 1,71 1 1 1 

  

1 

CV

B 

1 
1,58 

10 6 5 0 

7.B 2,25 2,10 

RUJ 
2,20 

NEJ 

2,0 

2,45 1,80 1,70 1,75 

 

1,75 2,15 1,15 2,05 1 1 1 

  

1 

CV

B 

1,25 
1,62 

8 9 3 0 

8. 

8.A 2,92 2,54 

NEJ 
2,50 

RUJ  

1,57 

3,04 1,60 2,65 2,08 

 

2,23 2,58 2,50 2,50   1,04 

 

1 

 

1 
 

2,06 

6 5 15 0 

8.B 2,42 2,04 

NEJ 

2,18 

RUJ 
2,15 

2,54 1,33 1,88 1,50 

 

1,83 2,17 1,79 2,17   1,14 

 

1 

 

1 
 

1,73 

12 4 8 0 

9. 

9.A 2,18 2,12 

NEJ  

2,50 
RUJ  

1,56 

2,12  1,71 1,53 

 

2,00 2,00  2,24   1 

 

1 

 

1 
 

1,72 

6 3 8 0 

9.B 2,17 2,00 
 

RUJ 
2,25 

1,83  1,83 1,67 
 

1,58 2,25  1,92   1 
 

1 

 

1 
 

1,65 
4 5 3 0 

spo

lu 
1,77 1,93 

NEJ 

2,30 

RUJ 
1,91 

1,77 1,43 1,72 1,61 

 

 

1,74 
2,07 1,68 2,10 

1,

01 
1,01 1,03 

 

1 

 

1 

CV

B 

1,13 

 

1,47 

96 65 57 0 
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Výsledky externých meraní – celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 

9-2017 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika 

Ø triedy v %  

Slovenský 

jazyk             

Ø SR  v %  

Slovenský 

jazyk            

Ø triedy v %  

9. A 18 18 56,4 57,94 61,2 63,53 

9. B 12 12 56,4 71,66 61,2 64,0 

Celkom 30 30 56,4 64,8 61,2 63,8 

 

V celoslovenskom testovaní dosiahli žiaci porovnateľné výsledky s celoslovenským 

priemerom. Veľmi pozitívne hodnotíme výsledky žiakov 9.B triedy v matematike, ktoré  boli 

o 15,26 % lepšie ako národný priemer a v slovenskom jazyku boli o 2,8% lepšie ako národný 

priemer. Výsledky testovania boli ovplyvnené najmä prospechom a motiváciou žiakov. 

Potvrdili celkovú úroveň  9.A a 9.B  triedy v predmetoch slovenský jazyk a matematika počas 

povinnej školskej dochádzky.  

 

Výsledky externých meraní – celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka ZŠ –  

Testovanie 5-2016 

 

5.AB 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika Ø  

SR v %  
Matematika 

Ø školy v %  

Slovenský 

jazyk             

Ø SR  v %  

Slovenský 

jazyk            

Ø školy v %  

Celkom 45 45 62,3 65,2 63,1 64,6 

 

  V celoslovenskom testovaní dosiahli žiaci 5.ročníka veľmi dobré výsledky. 

V porovnaní s národným priemerom boli výsledky v matematike aj v slovenskom jazyku 

nadpriemerné, v matematike dosiahli žiaci lepší výsledok  ako bola priemerná úspešnosť 

v SR, a to v matematike o 3,1 % a v slovenskom jazyku o 0,6 %. 

 

Dochádzka a výchovné opatrenia 

 

Ročník Vym. 

hod. 

Opr. Neosp. Nepros. Zníž. 

znám. 

2 

Zníž. 

znám.

3 

Zníž. 

znám. 

4 

Pochv. Pokar. 

RŠ 

1. 1666 1666 0 0 0 0 0 15 0 

2. 1752 1752 0 0 0 0 0 10 0 

3. 2525 2525 0 0 0 0 0 16 0 

4. 2379 2379 0 0 0 0 0 20 0 

1.-4. 8322 8322 0 0 0 0 0 61 0 

5. 2712 2648 64 0 1 1 0 21 0 

6. 4104 4079 25 0 0 0 0 11 1 

7. 2945 2939 6 0 0 0 1 4 0 

8. 2533 2516 17 0 5 0 0 16 3 

9. 3474 3460 14 0 0 0 0 4 0 

Spolu: 

5.-9. 

15768 15642 126 0 6 1 1 117 4 

spolu 

1.-9. 

 

24090 

 

23964 

 

126 

 

0 

 

6 

 

1 

 

1 

 

117 

 

4 
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   Z analýzy dochádzky žiakov do školy vyplýva, že počet vymeškaných hodín klesol  

v porovnaní s minulým rokom o 3907 hodín. Čo v porovnaní s minulým školským rokom 

o 10,59 h. na žiaka menej. Na dochádzku si myslíme, že malo vplyv usmernenie v školskom 

poriadku o ospravedlnení rodičom z rodinných dôvodov len na 4 dni počas školského 

vyučovania. 

             Neospravedlnené vymeškávanie vyučovania sa vyskytlo v piatich  triedach. 

V správaní žiakov sa vážnejšie priestupky vyskytovali ojedinele. Najnižší stupeň známky zo 

správania bol žiakovi udelený z dôvodu opakovaného vážneho porušenia disciplíny 

a školského poriadku. Znížené známky zo správania a pokarhania riaditeľkou školy boli  

udelené  v súlade so Systémom kontroly a hodnotenia žiakov školy za opakované porušovanie 

školského poriadku, a to najmä za neospravedlnené hodiny, nedisciplinované správanie, 

neplnenie si žiackych povinností a agresivitu voči iným spolužiakom. Pochvaly udeľovali 

triedni učitelia za mimoriadne výsledky žiakov v školskom roku, reprezentáciu školy a ďalšie 

aktivity v prospech školy. 

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk.  roku 2016/2017 ( §2 ods.1 písm. f)  

                                                                             

Na I. stupni   škola uplatňovala  nasledovné učebné plány: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na II. stupni boli  učebné plány uplatňované nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník, trieda 
 

Učebné plány 

 

1.A,B, 2.A,B 
Inovovaný  školský vzdelávací  program ISCED  1 –  

Primárne vzdelávanie 

3.B,4.B, 

 

Školský vzdelávací  program ISCED  1 –  Primárne 

vzdelávanie  

3.A, 4.A 
integrované triedy -  Školský vzdelávací  program ISCED  2 

a žiaci so športovou prípravou, zameranie hokej 

Ročník, trieda 
 

Učebné plány 

 

5.A,6.A 
integrovaná trieda - Inovovaný školský vzdelávací  program 

ISCED 2  a žiaci so športovou prípravou, zameranie hokej 

5.B,6.B 
Inovovaný školský vzdelávací  program ISCED 2 -   Nižšie 

stredné vzdelávanie 

7.B,8.B, 

9.B 

Školský vzdelávací  program ISCED  2 – Nižšie stredné 

vzdelávanie 

7.A, 8.A, 9.A 
integrované triedy -  Školský vzdelávací  program ISCED  2 

a triedy so športovou prípravou, zameranie hokej 
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy  (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna zamestnankyňa mala kumulovaný  úväzok  ako špeciálna pedagogička 

a vychovávateľka.  

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

 

1. Miroslava Lapšová, PaedDr.,     1.-4.r. 

2. Slávka Štrbáňová, Mgr,         1.-4.r. – SJL 

3. Iveta Hidvégiová, Mgr.,         1.-4.r. 

4. Marcela Ballová, Mgr.,         1.-4.r. – SLJ 

5. Mária Božoková, Mgr.,          1.-4.r 

6. Jana Brišová, Mgr.,                NBV-r.k., DEJ 

7. Milada Michalková, Mgr.,  1.-4.r. 

8. Vanda Gažová, Mgr.,    1.-4.r. 

9. Jana Jancíková, Mgr.,                       BIO – MAT – INF 

10. Oľga Jurenková, Mgr.,                     BIO-GEG 

11. Marta Krajčovičová, Mgr.,      1.-4.r. 

12. Renáta Chovancová            asistent učiteľa 

13. Jana Mikušová, Mgr.,              SJL-OBN-ETV 

14. Mgr. Miroslav Mudrák  ANJ - NBV 

15. Petra  Pozníková, PaedDr.  TSV  

16. Iveta Hudecová Mgr.,          MAT, NBV 

17. Lenka Schügerlová, Ing.,         FYZ-CHEM 

18. Lenka Struhárová Jánošková, RNDr.,  MAT- CHE 

19. Lenka Šebová, Mgr.               TSV 

20. Monika Šidlíková,Bc.                         1.-4.r. 

21. Jarmila Štefánková, Mgr.,         ANJ-RUJ 

22. Eva Trnková, PaedDr.,              RUJ-OBN-NEJ – ETV 

23. Jana Závodná, Mgr.,                 1.-4.r. 

24. Marianna Zigová, Mgr.,            ANJ 

25. Jana Žiačiková, Mgr.,                1.-4.r. 

26. Ľudmila Geregová      špeciálny pedagóg 

27. Kristína Šidlíková      asistent učiteľa 

28. Mgr. Ľubomír Matúška              NBV 

29. Mgr. Zuzana Jurenková                NBV 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet  

Zamestnanci ZŠ  39 zamestnanci ŠKD 4  

Z toho pedagogickí 32 Z toho pedagogickí 4  

- kvalifikovaní 31 - kvalifikovaní 4  

- nekvalifikovaní 1 - nekvalifikovaní 0  

- špeciálny pedagóg kumul. úv.    

Dopĺňajú si vzdelanie - - dopĺňajú si vzdelanie -  

Nepedagogickí zam. 7    

- upratovačky 4 Školská kuchyňa a jed.     5  

- ostatní  3        

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD + ŠJ 
48 
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30. Mgr. Renáta Holáková,     1. -4.r. ,SJL 

31. PaedDr. Jana Martinková     1.- 4. R., špec.pedagogika 

32. Miroslav Sivý                               tréner 

33. Róbert Gálik                              tréner 

34. Zdenko Pokorný                        tréner 

35. Michal Kobezda      tréner 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

ANJ 2 

TECH/SVP 5 

DEJ 1 

INF 1 

PVO 1 

BIO 2 

NEJ 1 

OBN 1 

      Prehľad o odbornosti vyučovania na I. stupni ZŠ v šk. roku 2016/17 
 
I.stupeň 

 

Predmet 
Počet 
hodín 

Z toho 

odborne % 
Neodborn

e 
% 

Slovenský jazyk a 
literatúra 70 70 100 0 0 

Cudzí jazyk NJ 0 0 0 0 0 

Vlastiveda 8 8 100 0 0 

Matematika 34 34 100 0 0 

Prírodoveda 4 4 100 0 0 

Pracovné vyučovanie 2 2 100 0 0 

Výtvarná výchova 14 14 100 0 0 

Hudobná výchova 8 8 100 0 0 

Telesná výchova 16 16 100 0 0 

Cudzí jazyk AJ 16 9 56,25 2 12,5 

Etická výchova 2 2 100 0 0 

Náboženská výchova 9 9 100 0 0 

Prvouka 6 4 66,6667 2 33,3 

Informatická výchova 6 6 100 0 100% 

Spolu 195 186 95,38 9 4,62 
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                       Prehľad o odbornosti vyučovania na II. stupni ZŠ     

v školskom roku 2016/2017 
 

Predmet 

Poče
t 

hodí
n 

Z toho 

odbor
ne 

% 
neodborn

e 
% 

Slovenský jazyk a literatúra 
54 54 

100,0
0 0 0,00 

Anglický jazyk 
62 62 

100,0
0 0 0,00 

Nemecký jazyk 18 16 88,89 2 11,11 

Francúzsky jazyk   0 0 0,00 0 0,00 

Ruský jazyk   
16 16 

100,0
0 0 0,00 

Dejepis 17 16 94,12 1 5,88 

Občianska náuka   6 4 66,67 2 33,33 

Geografia 
18 18 

100,0
0 0 0,00 

Informatika 
15 13 

100,0
0 2 13,33 

Matematika   
51 51 

100,0
0 0 0,00 

Biológia 18 14 77,78 4 22,22 

Fyzika 
14 14 

100,0
0 0 0,00 

Chémia 
10 10 

100,0
0 0 0,00 

Hudobná výchova   6 6 
100,0

0 0 0,00 

Výtvarná výchova   6 6 
100,0

0 0 0,00 

Telesná a športová 
výchova   36 36 

100,0
0 0 0,00 

Etická výchova   2 2 
100,0

0 0 0,00 

Výchova umením 4 4 
100,0

0 0 0,00 

Náboženská výchova 13 13 
100,0

0 0,00 0,00 

  
1Svet práce 6 0 0,00 6 100,00 

Technika 6 1 16,67 5 83,33 

Spolu   378 356 94,18 22 5,82 

    
  

 
  

  
Športová prípr. 23 23 

100,0
0 0 0,00 

Spolu   23 23 
100,0

0 0 0,00 
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       h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

 

2 1 1             0 

Zvyšovanie 

kvalifikácie 

v predmete BIO 

2 0 2 0 

     

 

 

 

 

i)Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i 

 

Aktivity  organizované školou 

  

Športov
á prípr. 18   100,00 18 0,00 

    18 0 0,00 18 100,00 

       

Deň gramotnosti – realizovala škola v septembri vo všetkých triedach. Aktivity boli  

                                zamerané na rôzne druhy gramotnosti s dôrazom na čitateľskú,  

                                sociálnu a finančnú 

Európsky deň jazykov – celodenné blokové vyučovanie v cudzích jazykoch na 2. Stupni 

Deň otvorených dverí,  – organizovaný v spolupráci    

                                           s rodičovskou radou, prezentácia školy, prístup rodičov na  

                                           vyučovacie hodiny, návšteva detí MŠ              

Svetový Deň potravín – rôzne aktivity zamerané na propagáciu zdravej výživy  

                                                 a upozornenie na problematiku plytvania jedlom 

Imatrikulácia prvákov – slávnosť organizovaná pre prvákov a ich rodičov 

Planetárium v Žiari nad Hronom – pravidelná exkurzia žiakov 4. Ročníka 

Katarínska diskotéka - spoločenské podujatie pre všetkých  žiakov školy 

Mikuláš v škole – návšteva Mikulášov, čertov a anjelov 

Medový deň – deň otvorených dverí s predvianočnou atmosférou a aktivitami  

Karneval  I.stupeň  - súťaž o najkrajšie a najzaujímavejšie masky 

Týždeň boja proti drogám-   preventívne aktivity, relácia v rozhlase, triednické hodiny 

Osvienčin – exkurzia žiakov 9. roč. zameraná na dejiny holokaustu 

Kriminalita mládeže – projekt určený pre žiakov 7.a 8.ročníka realizovala škola    

v spolupráci Okresným riaditeľstvom policajného zboru, pracovisko Púchov 

Hrozby na internete a soc. sieťach, Deti v doprave – besedy žiakov s pracovníkom   

                                                                Mestskej polície v Púchove          

„Inak ako po slovensky“ – týždeň cudzích jazykov, zážitkové vyučovanie v spolupráci 

                                              so zahraničnými lektormi 

 

Besiedka ku Dňu matiek – kultúrny program pripravený žiakmi 1. stupňa 
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Plavecké výcviky – žiaci 1. až 4. ročníka 

Korčuliarsky  výcvik – žiaci 1. a 2. ročníka     

Lyžiarsky výcvik – žiaci 7. ročníka     

Maratón v čítaní, Číta celá rodina – aktivity na 1.stupni zamerané na rozvoj čitateľskej  

                                                               Gramotnosti 

Medzinárodný deň školských knižníc – aktivity zamerané na propagáciu kníh, čítania ,     

                                                           napr. výstavky kníh, „živá knižnica“  

Učíme sa nakupovať, Šetríme si, Spoznávame finančné inštitúcie v meste – aktivity  

                                                        mladších žiakov na rozvoj finančnej gramotnosti 

Práca  žiackeho parlamentu-   požiadavky žiackych kolektívov, koordinácia  

                                                      medzitriednych súťaží,  súťaž o najlepšiu triedu                                   

Výstavy prác žiakov- výrobky z plodov, liečivých rastlín, výtvarné práce, odpadový  

                                  materiál  

Návštevy divadelných predstavení v Žiline a Nitre, návšteva Národného divadla 

v Bratislave, výchovno-vzdelávacie exkurzie 

Návšteva Domova dôchodcov v Púchove -   návšteva detí charitatívneho charakteru 

Deň detí – kultúrne, spoločenské  akcie pre deti školy  

Športový deň detí a rodičov – športovo – spoločenská akcia žiakov 1.stupňa organizovaná  

                                                   pri príležitosti Dňa matiek  a Dňa otcov 

Výstava hmyzu – v budove školy sprevádzaná krátkymi prednáškami dlhoročného  

                                                    Zberateľa 

Divadelné popoludnie – organizované pre deti zo školského klubu detí, členovia krúžku 

Tvorivá dramatika pripravili pre deti divadelnú hru Snehulienka a sedem trpaslíkov 

Deň Zeme -  triedne a školské environmentálne aktivity, napr. ekokvíz, výtvarné práce 

Fauna a flóra nášho okresu – edukačné programy pre mladších i starších žiakov 

                                pripravené pracovníkmi Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 

Bojnice – škola v prírode pre žiakov 4. Ročníka 

Talent školy – celoškolská súťaž zameraná na schopnosť prezentovať sa, spoznávanie sa , 

                           povzbudzovanie a uznanie talentu a usilovnosti 

Zbery druhotných surovín- papier (separovaný zber), viacvrstvové obaly, vrchnáky     

                                           z plastových fliaš 

 

Ďalšie aktivity: 

 

Výstavy výtvarných prác-  organizátor Mesto Púchov, CVČ – Na krídlach fantázie, 

Púchovské čarbanice 

Detský čin roka – zapojenie do celoslovenského projektu zameraného na pomoc iným 

Literárne, vedomostné a športové súťaže organizované CVČ 

Mikulášsky  a Veľkonočný jarmok – prezentácia školy formou kultúrneho programu 

žiakov I. stupňa 

Zelený jarmok – deti pripravovali výrobky z odpadového materiálu 

Správny chlapec, správne dievča 1. ročníka  – organizované CVČ 

Energetické dni v Continentale – environaktivita pre deti 3. Ročníka 

DOD Fakulta priemyselných technológií – tvorivé dielne pre žiakov 9. roč. zamerané 

                                                                           na motiváciu žiakov 

Burza práce – prezentácia stredných škôl s ponukou štúdia 
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Vianočný stromček v meste – súťaž púchovských škôl o najkrajšie vyzdobený vianočný 

stromček organizuje Dom kultúry v Púchove. Naša škola sa umiestnila  na 3. mieste. 

Púchovské ekocentrum CVČ- besedy a tvorivé dielne v jednotlivých triedach zamerané 

na  environmentálnu výchovu  žiakov 

Spolupráca s CPPPaP – poradenská činnosťa diagnostika, tvorivé aktivity, besedy 

 

Ďalšie informácie:  

Jednotlivé aktivity mali  výchovno-vzdelávací charakter a súčasne viedli k prezentácii školy.  

Medový deň bol dôkazom veľmi dobrej spolupráce   rodičov a školy. Angažovanosť rodičov 

pri akcii potvrdila záujem rodičov o aktivity organizované školou. 

Žiaci sa zapájali aj do zberových aktivít, najviac zbierali vrchnáčiky z fliaš a papier. Zber 

papiera sa robil najmä ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci separovania 

v podmienkach školy. Všetky zberové aktivity boli ohodnotené v súťaži  O NAJ TRIEDU.... 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, zážitkového vyučovania, či záujmovej činnosti 

navštívili žiaci rôzne zaujímavé inštitúcie  a miesta v meste, regióne, na Slovensku i 

v zahraničí. K najzaujímavejším patrili exkurzie: Viedeň, Osvienčim,  divadelné predstavenia, 

výchovno-vzdelávacie podujatia organizované Domom kultúry v Púchove, výlety a ďalšie. 

V rámci informačného systému škola využívala  pravidelne aktualizovanú webovú stránku 

školy a internetovú žiacku knižku.  

 

i) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Na šírení dobrého mena školy a mesta Púchov sa podieľali  aj tí žiaci, ktorí sa v rámci 

mimoškolskej záujmovej činnosti umiestnili na popredných miestach rôznych súťaží. 

Hokejisti sa počas roka zúčastňovali žiackej školskej ligy a viacerých turnajov.  

 

 

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 
okresné   kolo krajské kolo celoslov. Kolo 

Olympiáda anglický  

jazyk 

1.m. Tomáš Gubicza, 7.A 1.m. 4.m. 

Florbal - chlapci 1. m. 1. m.  2. m. 

Mladí remeselníci 1. m. Tomáš Gažo, 8.B 

         Milan Gažo, 9.B 

2. m. 4. m. 

Dejepisná olympiáda 1. m. Alžbeta Blahová, 6.B   

Geografická 

olympiáda 

2.m. Emília Blahová 8.B  

 

 

Matematická 

olympiáda 

3.m. Jakub Ďurček 5.B   

Olympiáda  slovenský 

jazyk 

2. m. Linda Cehláriková, 9.B   

http://www.zskompv.edu.sk/ziacka.htm
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Biologická olympiáda  

kat.D 

2.m. Matej Plevák, 6.B 

3.m Veronika Gombárová, 6.B 

kat.E 

1.m. Juraj Šeliga, 8.B 

1.m. Nikola Zvonková, 8.B 

2.m. Natália Novotná 8.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda 

EcaV 

2.m. Anna Jancíková, 5.A 

3. m. Šimon Škripec, 3:B 

3. m. Ján Mudrák, 7.B 

  

Biblická olympiáda 

Rim.kat.V 

2.m Tadeáš Šulík 9.B, Natália 

Ďurčeková 8.B, Emília Blahová 

8.B 

  

Šaliansky Maťko 2.m. Jarko Yarko Cích, 3A 

3.m. Tobiáš Pekar 4.B 

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 3.m. Tobiáš Pekar, 3.B 

3.m. Jarko Yarko Cích, 3.A 

2.m. Tamara Ganátová, 5.B 

3.m. Lívia Hochlová, 5.B 

2.m. Linda Cehláriková, 9.B 

 

  

Poetický Púchov 3.m. Linda Cehláriková, 9.B 

3.m. Richard Hazala 4.A 

  

Slávik Slovenska 1.m. Paulína Šeptáková 5.A 

3.m. Alžbeta Vráblová 

  

Pytagoriáda 1. m. Phillip Angelov, 3.B   

Sudoku 3.m. Natália Novotná, 8.B   

Kráľovná čitateľov 1.m. Alžbeta blahová, 6.B 

2.m. Natália Čviriková, 6.B 

  

ŠPORT    

Cezpoľný beh 1.m. Ján Urban, 9.A 

2.m družstvo chlapci 

3.m. družstvo dievčatá 

  

Florbal žiaci 2.m. dievčatá  

1.m. chlapci  

 

1.m. 

 

2.m. 

Vybíjaná 1.m. žiačky   

Vybíjaná 1.m. najml. žiaci   

Futbal  2.m. ml. žiačky   

Bedminton  2.miesto žiaci   

Basketbal žiaci 2.miesto   

Stolný tenis  2.m. chlapci 

 

  

Atletika 1.m. družstvo chlapcov 
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Hádzaná 1.miesto žiaci    RK 2.m. 

 

  

Volejbal - chlapci 3.miesto   

Gymn.štvorboj  

chlapci  A 

2.miesto               

Gymn.štvorboj  

dievčatá A 

1.miesto            RK 2.miesto   

Gymn.štvorboj  

dievčatá B 

3.miesto               

Gymn.štvorboj  

chlapci B 

1.miesto            RK 2.miesto   

Gymn.štvorboj  

chlapci  C 

1.miesto           RK 2. miesto   

Gymn.štvorboj  

dievčatá C 

1.miesto           RK 2.miesto   

Beh olympijského dňa 

 

 

1.miesto -  4 krát 

2. miesto – 6 krát 

3. miesto – 5 krát 

 

 

  

Zlínsky vorvaň Medzinárodná súťaž žiakov 

v Zlíne  1. miesto 

  

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Operačný program Vzdelávanie – 

Využívanie moderných metód a foriem 

práce pri výučbe žiakov ZŠ J. A. 

Komenského Púchov  

9.3.2009 Február 2011, trvá 

overovanie výstupov 

projektu do roku 2017 

e-Twinning 

 

1.9.2007 Trvá 

Škola podporujúca zdravie 

 

1. september 2002 Trvá 

Zdravý chrbátik 22.2.2016 Trvá 

Zelené oči  31.3.2017 31.7.2017 

ZŠ J. A. Komenského  aj v školskom roku 2016/2017 realizovala projekty s cieľom skvalitniť 

výchovu a vzdelávanie žiakov.  

         V rámci Operačného programu Vzdelávanie a opatrenia  Premena tradičnej školy na 

modernú sme pokračovali v dlhodobom projekte  Využívanie moderných metód a foriem 

práce pri výučbe žiakov ZŠ J. A. Komenského Púchov, ktorého realizáciu sme ukončili v 

roku 2011.  Výsledkom projektu bolo zlepšenie materiálneho vybavenia školy v oblasti IKT – 

vybudovanie dvoch odborných učební (didaktickej s interaktívnou tabuľou a počítačovej), 

spracovanie metodických materiálov a didaktických pomôcok pre využívanie moderných 

foriem a metód práce vo výchovno – vzdelávacom procese. Od roku 2012 až do roku 2017 

škola pokračuje  v realizácii a overovaní spracovaných materiálov a rozširovaní moderných 
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foriem a metód práce pri výučbe vo všetkých ročníkoch. V auguste 2017 sme prácu na 

projekte ukončili. 

 E – Twinningové projekty na 1.stupni realizujeme pravidelne od roku 2010. Projekty 

sú medzinárodnou spoluprácou detí prostredníctvom internetu. V školskom roku 2016/2017 

sme sa zapojili do spolupráce so školami z Fínska, Islandu,  Azerbajdžanu, Cypru, Grécka, 

Gruzínska, Lotyšska, Macedónska, Moldavska, Rakúska, Rumunska a Ukrajiny v projekte     

„ The Land full of wild animas“ 

 

Projekt  Škola podporujúca zdravie realizuje ZŠ nepretržite od 1.9. 2002. Projekt je 

postavený na troch základných cieľoch: humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, 

zdravotná príprava, environmentálna výchova. 

Zdravý chrbátik – cieľom projektu je, ako z názvu vyplýva zdravý chrbátik, autorom 

projektu je OZ Za zdravší život, odborným garantom je MUDr. Róbert Rusnák, PhD., 

prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚV SNP - FN v Ružomberku. V rámci projektu sa na 

našej škole uskutočnilo vstupné skríningové vyšetrenie detí  a edukácia učiteľov školy a 

ostatných ZŠ okresu v oblasti cvičebného programu liečebno-kondičnej rehabilitácie. 

Ďalšie projekty, do ktorých je škola zapojená 

Umenie zblízka – z galérie do školy, zo školy do galérie, výchovno -vzdelávací projekt 

realizovaný v spolupráci s Galériou mesta Bratislava pravidelne v októbri pre žiakov 

5.ročníka. 

 

Štruktúrovaný dialóg - projekt je zameraný na celoeurópske konzultácie s mladými ľuďmi o 

smerovaní a budúcnosti Európy v súvislosti so slovenským predsedníctvom Rady EÚ. 

 

Moja prvá škola - do tohto projektu sa zapojili učitelia 1.stupňa. Jeho cieľom je 

implementácia digitálneho obsahu vzdelávania do vyučovania. Učitelia sa zúčastnia 

seminárov, pracujú s edukačným portálom, pracujú na projektoch a zapájajú sa do súťaží. 

Hlavnou cenou je vybavenie triedy 21.storočia. 

 

Dívam sa očami, ukazujem prstom - do projektu Mesta Púchov a CVČ Včielka sme sa 

zapojili už účasťou na besede s pánom Balážom. Inšpiroval nás k foteniu, pričom v rámci 

projektu sme sa zamerali na pozitívne i negatívne miesta v Púchove.  

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .  

 

V ZŠ J.A. Komenského Púchov nebola v roku  2016/2017 vykonaná  inšpekčná činnosť. 

. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)    

 

     Priestorové podmienky školy sú veľmi dobré. Nakoľko škola bola postavená ako 23 

triedna s 3 odbornými učebňami,  pri nižšom počte žiakov mohli byť vybudované aj ďalšie 

odborné učebne. V uplynulom školskom roku sa nepretržite využívala učebňa výpočtovej 
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techniky, a to nielen na vyučovanie informatiky a informatickej výchovy, ale aj  v rámci 

jednotlivých predmetov a na záujmovú činnosť žiakov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Na realizáciu moderných foriem a metód práce slúžili aj  odborná učebňa na vyučovanie 

humanitných predmetov  a druhá  PC učebňa, učebne  chémie a biológie, jazykové 

laboratórium a  ďalšie 2 jazykové učebne. Odborné učebne sú vybavené  interaktívnymi  

tabuľami, využíva sa aj  20 tabletov. V  bežných triedach sú  nainštalované projektory 

a notebook.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Škola má veľmi dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy v  telocvični alebo v 

športovom areáli, ktorý v popoludňajších hodinách využívajú nielen žiaci, ale aj verejnosť.  

Vybudovali sme aj gymnastickú miestnosť na cvičenie gymnastiky a relaxácie. Počas 

školského roka sa priebežne dopĺňali  kabinetné zbierky o nové moderné učebné pomôcky 

a nevyhnutný materiál. Mimoriadnu pozornosť venovala ZŠ opravám a údržbe.  Na chodbách 

boli  priebežne aktualizované nástenky a ostatná výzdoba. Pozornosť bola venovaná aj 

exteriéru školy, kde sa pravidelnou údržbou, kosením, strihaním živého plota a  čistením 

priestorov udržiaval  upravený vzhľad. Na vzhľad exteriéru má vynimočný podiel aj 

vybudovanie detského ihriska a sedenia v prírode, ako aj bylinková záhradka v rámci projektu 

,,Zelené oči.“ 

Svoje vlastné zmodernizované priestory využíval  školský klub detí. 

V materiálnej oblasti škola okrem iného použila normatívne a iné  finančné prostriedky 

nasledovne: 

- priebežne dopĺňala kabinetné zbierky, 

- vymenila  nefunkčné počítače, 

- zakúpila nové skrinky do tried 1.-4. ročníka, 

- dopĺňala knižný fond školskej knižnice, 

- urobila protišmykovú úpravu schodov v budove školy, 

- schody obohatila edukačnými tabuľami, 

- vymaľovala priestory šatní, vstupné a hygienické priestory  ŠKD, schodisko do ŠJ, 

skladové priestory školy a  telocvičňu, 

- vybudovala nový archív, 

- urobila priebežné opravy a údržbu, 

- opravili sme strechu na spojovacích chodbách 

- vybudovali detské ihrisko 

- sedenie s v prírode a bylinkovú záhradku 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m).  
 

V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve bolo finančné zabezpečenie školy v kalendárnom 

roku 2016 nasledovné: 

 Normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu:  

Osobné náklady- mzdy a odvody                           542 604  EUR 

Prevádzkové náklady                          95 683  EUR 

Žiaci zo znevýhodneného prostredia                             145  EUR 

Mimoriadne výsledky žiakov         200  EUR  

Príspevok na lyžiarsky výcvik     6 871  EUR 

Príspevok na školu v prírode      3 347,30 EUR 

Príspevok na učebnice      2 086  EUR                                      

Dopravné                                                                     5 152,20 EUR 

Odchodné        2 980  EUR 
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 Finančné prostriedky poskytnuté od zriaďovateľa 

Osobné náklady – mzdy a odvody                             1 900   EUR  

Plavecký výcvik                                                         109,56  EUR     

 Dotácia na vzdelávacie poukazy                           10 404   EUR 

           Čerpanie :   učebné pomôcky                4 389,60 EUR 

                  dohody o prac. činnosti                         6 014,40         EUR 

 Vlastné príjmy : príspevok do ŠKD, prenájom priestorov, režijné náklady    

23 419,59 EUR  - použité na úhradu energií, opráv, učebných pomôcok, 

všeobecného materiálu, prevádzkových strojov  

 

Financovanie ŠJ + ŠKD v roku 2016:                            

 ŠJ ŠKD 

Osobné náklady – mzdy + odvody  51 542 41 270 

Prevádzkové náklady 22 663 5 052 

Príjmy 12 195 5 986 

SPOLU: 86 400 52 308 

   

                             

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

 

Činnosť školy vychádzala v školskom roku 2016/2017 z hlavného zamerania školy, ktorým 

je:  

 Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov,  rozvoj komunikačných schopností žiakov 

 Zlepšovanie kompetencií žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 Rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, podpora telesnej a športovej prípravy žiakov  

 Vzdelávanie talentovaných a zdravotne znevýhodnených žiakov 

 Doplnkové aktivity       
Mimoriadna pozornosť bola venovaná  strategickým cieľom rozvoja školy, a to: 

 Poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiakov tak, že im 

umožní uplatniť sa v živote 

 Rozvíjať priateľskú a tvorivú  atmosféru práce s dôrazom na individualitu žiaka 

 

V rámci plnenia strategických cieľov sa škola zamerala na plnenie čiastkových cieľov 

a úloh stanovených v pláne práce ZŠ. Kontrolnou činnosťou boli zistené rezervy najmä 

v rozvíjaní  kompetencií žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií 

a čitateľskej gramotnosti. Veľmi dobré výsledky škola dosiahla v: 

- humanizácii výchovy a vzdelávania, rešpektovaní základných hodnôt, 

- overovaní výsledkov projektu Využívanie moderných metód a foriem práce...,    

- práci s talentovanými žiakmi, 

- práci so zdravotne znevýhodnenými žiakmi a so špeciálno – pedagogickými  potrebami,     

- zlepšovaní materiálno – technického zabezpečenia školy. 

Veľká pozornosť bola venovaná aj voľno-časovým aktivitám žiakov, reprezentácii školy a 

zapojeniu do súťaží a olympiád, o čom svedčia viaceré úspechy našich žiakov.  

            Výsledky analýzy  predstavujú východisko pre činnosť školy a zlepšovanie jej kvality 

v nastávajúcom školskom  roku.  
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o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             1 písm. 

o).   
 

Kľúčové pozitívne stránky školy sú : dlhoročné dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacom 

procese, vedomostných a športových súťažiach,  umiestňovanie žiakov na stredné školy,  

vytváranie vhodných podmienok pre záujmovú a mimoškolskú športovú činnosť.   
 

SILNÉ STRÁNKY 

      -    kvalifikovanosť  pedagógov, 

- dlhodobo dobré výchovno-vzdelávacie 

výsledky žiakov, 

- práca s talentovanými žiakmi, veľmi 

dobré výsledky v súťažiach, 

- práca so žiakmi so zdravotným 

znevýhodnením, špeciálny pedagóg  

- vyučovanie cudzích jazykov od 1. roč., 

-    zapájanie a úspešnosť v  projektoch, 

- dobrý športový areál, 

-     odborné učebne, vybavenie ZŠ   IKT 

SLABÉ STRÁNKY 

- spojovacie chodby – oprava stropu 

- zateplenie budovy telocvične a ŠKD 

       

 

Riziká vyplývajúce zo slabých stránok 

Škola  operatívne prijíma opatrenia na ďalšie skvalitňovanie materiálno-technického 

vybavenia školy. V nadväznosti na normatívne finančné prostriedky bude pokračovať 

v dopĺňaní kabinetných zbierok o moderné učebné pomôcky a prezentovať vnútorné 

vybavenie a zariadenie školy medzi rodičmi a verejnosťou. Školu ohrozujú najmä tieto riziká, 

vyplývajúce zo slabých stránok školy:    

      -    nedostatočné  finančné ohodnotenie  pedagogických  zamestnancov ako motivácia pre  

           skvalitňovanie svojej práce a odstraňovanie slabých stránok školy. 

    

 

Príležitosti vyplývajúce zo silných stránok 

Silné stránky  ponúkajú škole nasledovné príležitosti: 

- inovovať výchovno-vzdelávací proces zavádzaním nových foriem a metód  práce, 

- pravidelne hodnotiť školský vzdelávací program, upravovať alebo inovovať ho na 

základe skúseností  a požiadaviek rodičov, 

- podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov s cieľom skvalitňovať svoju prácu, 

- finančné prostriedky naďalej získavať z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom 

projektov  alebo z  prenájmu priestorov, 

- spolupracovať s rodičmi a podľa možností akceptovať ich požiadavky a riešiť ich  

pripomienky, 

- pokračovať v spolupráci zainteresovaných organizácií: športové kluby,  CVČ, mestská  

polícia  (bezpečnosť pred školou), zriaďovateľ, 

- využívať všetky dostupné možnosti na propagáciu školy.   
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p) 

 

Škole sa dlhodobo darí umiestňovať žiakov na stredných školách a učilištiach podľa výberu 

a záujmu žiakov, na základe dosiahnutých výsledkov a úspešnosti.  Podrobnejšia analýza  je 

v kapitole o umiestnení žiakov do škôl. 

 

II. Ďalšie informácie o škole: 
 

a)Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

 

 Zabezpečenie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania je neoddeliteľnou 

súčasťou práce pedagógov pri využívaní tradičných i moderných foriem a metód. Na 

skvalitňovanie tejto oblasti má vplyv  aj zlepšovanie prostredia. Medzi významné činitele pri 

vzdelávaní patrí aj starostlivosť o zdravie žiakov ako súčasť výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Žiaci majú dostatočný čas na oddych a regeneráciu. K správnemu  vývoju prispieva  

aj stravovanie  v školskej jedálni.  

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

Počas školského roka 2016/2017 pracovalo v ZŠ 21 záujmových útvarov .  

Krúžky mali rôzny charakter: športový, počítačový, spoločensko-vedný, prírodovedný, 

tvorivé myslenie. Členovia publicistického krúžku priebežne pripravovali školský časopis 

Komáčik. Záujmová činnosť prispela k aktívnemu využívaniu voľného času  žiakov,  ku 

skvalitneniu výchovy a vzdelávania a k výborným výsledkom školy v súťažiach v rámci 

okresu a kraja. Škola je otvorená pre verejnosť  najmä vo využívaní športového areálu 

a telocvične.  

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 

2 písm. c) 

 

V ZŠ aktívne pracovala rada rodičov, ktorá sa podieľala na živote v škole a bola  súčasťou 

školy. Rodičia spolupracovali s vedením školy na: 

- príprave plenárneho ZRŠ, 

- na spoločných akciách, ako napr. Medzinárodný deň školských knižníc, Medový deň - 

Deň otvorených dverí,  školský karneval, športové popoludnie, Deň detí, 

organizovanie výletov a exkurzií, Spoločenský večer. 

 

Finančné zabezpečenie zo strany rodičov: 

      - príspevky od rodičov do ZRŠ á 10 EUR   na rodinu 

  Použitie: - odmeny do súťaží 

   - cestovné žiakom na súťaže, štartovné 

   - MDD, Mikuláš – sladkosti pre deti     

                                    -  odmeny pre NAJ triedy... 

                                    - odmeny na konci školského roka – knihy 

      - 2 % z daní = 5075 €   

        Použitie:      -  nákup školského nábytku skrinky do tried 

                            -   vybavenie počítačovej učebne č.1 

                            - nákup učebných pomôcok 
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d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú: 

 

Škola mala v minulom školskom roku veľmi dobrú spoluprácu  s nasledovnými inštitúciami: 

Hokejový klub Púchov: 

Spolupráca bola zameraná bola na rozvíjanie talentu žiakov v hokejových triedach, vytváranie 

podmienok pre tréningový proces, zabezpečenie športovej prípravy,  podporu  výchovno-

vzdelávacieho procesu -   individuálny prístup a motiváciu žiakov hokejistov. Výsledkom 

intenzívnej spolupráce s klubom bolo  vytvorenie  športových tried aj na 1. stupni. V tomto 

školskom roku boli po prvý krát  zriadené hokejové triedy v 3. a 4. ročníku.  

Centrum voľného času v Púchove: 

ZŠ sa aktívne podieľala na realizácii viacerých akcií organizovaných CVČ, ako napr. 

Školské športové, vedomostné a iné  súťaže. Podporovala činnosť školského včelárskeho 

múzea  a záujmového útvaru CVČ mažoretky, ktorý pravidelne využíval priestory telocvične 

školy. CVČ sa každoročne podieľa aj na slávnostnom privítaní prváčikov v našej škole pri 

príležitosti otvorenia školského roku. 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Púchove. 

S CPPPaP škola spolupracovala počas celého školského roka. Zamestnanci CPPPaP 

poskytovali odbornú pomoc pri  určení správnych postupov vo výchovno-vzdelávacom 

procese individuálne začlenených  žiakov a ostatných žiakov  so špeciálnymi pedagogickými 

potrebami.  CPPPaP poskytovala aj rôzne ďalšie poradenské služby a besedy.  

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Púchov  - spolupráca bola zameraná na 

výber    povolania     žiakov 9. ročníka  a riešenie výchovno- vzdelávacích problémov žiakov.   

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Považská Bystrica – dlhoročná spolupráca 

zameraná na prevenciu negatívnych javov – drogy, šikanovanie, atď., dopravnú výchovu, 

normálne správanie. 


