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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble za školský rok 2021/2022. 

 

I. 

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

 

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou 

2. Adresa školy: Lúky 1226, Vráble 

3. telefónne číslo: 037/7832034                          faxové číslo: 037/7832034 

4. Internetová adresa: www.zsslvrable.edu.sk    emailová adresa: drienovsky1@post.sk 

5. Zriaďovateľ: Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16  Vráble 

 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Karol Drienovský riaditeľ  

Mgr. Mária Lukáčová zástupkyňa za ZŠ  

p. Gabriela Chovanová zástupkyňa za MŠ 

p. Irena Hříbalová,od 1.2.2022-Fialková vedúca ŠJ 

 

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

 

Údaje o rade školy: 

 

Rada školy pri ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble,  bola ustanovená v zmysle  zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa 

určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR 

č. 230/2009 Z.z. po voľbách na ustanovujúcom zasadnutí rady školy dňa 

6.9.2018. 

Funkčné obdobie začalo dňom 07.09.2018 na obdobie 4 rokov. 
 

Členovia rady školy: 

 

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

1. Mgr. Stanislava Kramárová predseda za pedagógov ZŠ 

2. Ing. Vladimír Gajdoš člen za zriaďovateľa 

3. Ing. Mgr. Dagmar Tóthová 

Skačanová 

členka za zriaďovateľa 

4. Ing . Július Ploth člen za zriaďovateľa 

5. PhDr. Monika Bogyoóvá členka za zriaďovateľa 

6. Mgr. Jana Valachová členka za rodičov ZŠ 

7. Bc. Eva Kováčová členka za rodičov ZŠ 

8. p. Zuzana Valachová členka za rodičov ZŠ 

http://www.zsslvrable.edu.sk/


9. p. Miroslava Oravcová členka za pedagógov MŠ 

10. PhamDr. Katarína Sádovská členka za rodičov MŠ 

11. p. Daniela Rosipalová členka za nepedagogických zamestnancov 

 

 

 

Poradné orgány: 

 

Metodické združenia:  MZ MŠ – vedúca p. Gabriela Chovanová 

    MZ 1. – 4. ročník - vedúca Mgr. Stanislava Kramárová 

      

 

Predmetové komisie:  PK SJL, DEJ,  – vedúci PhDr. Štefan Foltán 

    PK CJ – vedúca Mgr. Eva Foltánová 

    PK MAT, INF, FYZ – PaedDr. Katarína Šlachtová 

    PK CHEM, BIO, GEO, MLZ – vedúca PaedDr. L.Krajčovičová 

PK TSV, HUV, VYV, TECH, SVP, OBN, NAV, ETV,        

VYU,REV, VED 

    - PaedDr. Dagmar Andová 

 

c) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2021/2022  (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Základná škola 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2021 Stav k 30. 6. 2022 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
ind.integr. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
ind.integr. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

1. 3 52 0 2 48 3 53 1 2 48 

2. 3 48 1 2 48 3 47 1 2 48 

3 3 54 1 2 48 3 54 2 2 48 

4. 3 60 3 2 48 3 61 3 2 48 

5. 3 67 5   3 67 6   

6. 2 48 3   2 50 4   

7. 2 43 3   2 44 3   

8. 2 50 7   2 49 7   

9. 2 48 5   2 48 5   

Spolu 23 470 28 8 192 23 473 32 8 192 

 

ŠKD bolo zriadené pre ročníky 1. – 4. 

 

 



d) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

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

písm2.. c)) 

 

 

 

 

 

 

 

d.1) 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  

52 29/55,77 3/ 5,77 0/0 3 

 

 

 

d.2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 d.2.1 žiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 

SOŠ-3. ročné OU-2.ročné 

48 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

10 10 32 32 6 6 0 0 

* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké 

školy 

 

d. 2.2.  žiaci 5. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

50 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

0 0 0 0 - - 

 

d. 2.3. žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 7 Gymnázium Vráble – 6, OA Zlaté Moravce- 1 

7. ročník -  

6. ročník -  

5. ročník -  

 



d.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky. Žiaci našej školy boli prijatí na SŠ v duchu pokračujúcej 

tradície náročného výberu stredných škôl. Odchod žiakov do gymnáziá a do SŠ s maturitou sa 

už stal na našej škole všeobecným trendom. 

 

 

 

 

 

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 

Počet žiakov:  -  (o takúto formu vzdelávania nepožiadal nikto) 

 

 

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

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

 

e.1.)   I. stupeň základnej školy 

 

 

Hodnotenie žiakov  1. – 4. ročníka  

Ročník 
 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľaa 
tried 

     SJL ANJ PRI VLA MAT INV PVO/PRV VYV HUV TEV 

1. 1,00 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. 1,18 1,10 - - 1,09 1,05 1,12 1,00 1,00 1,00 

3. 1,38 1,16 1,04 1,00 1,14 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 

4. 1,43 1,39 1,11 1,30 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

 

e.2. II. stupeň základnej školy   

 

Roč SJL ANJ NEJ RUJ MAT VYV HUV FYZ CHEM BIO 

5. 1,82 1,62 - - 1,72 1,00 1,15 - - 1,48 

6. 1,97 1,73 - - 1,94 1,00 1,04 1,36 - 1,65 

7. 2,41 1,94 2,09 1,78 2,05 1,02 1,00 1,65 2,17 2,46 

8. 2,05 1,76 1,80 1,40 2,42 1,00 1,06 1,86 2,31 2,08 

9. 2,06 2,07 1,47 1,87 2,52 1,02 - 2,24 2,39 2,19 

 

Roč DEJ GEO OBN INF TECH VED TSV ŠPP REV MLZ 

5. 1,39 1,67 - 1,05 1,10 - 1,00 - - - 

6. 1,42 2,10 1,46 1,12 1,12 - 1,00 - - - 

7. 1,95 2,39 1,35 1,17 1,09 - 1,00 - - - 

8. 1,37 2,22 1,74 1,02 1,00 - 1,02 - - - 

9. 1,50 2,19 2,63 - 1,26 - 1,00 - - - 

 

 

 

 



e 3.) Výsledky externých meraní – Testovanie 9 

 

Ročník 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Priemerný 

počet bodov 

z 

matematiky 

Priemerná 

percentuálna 

úspešnosť 

školy z 

matematiky 

Priemerný 

počet bodov z 

jazyka             

Priemerná 

percentuálna 

úspešnosť 

školy z 

jazyka           

9.  46 46 17,1 57,0% 18,0 60,1% 

Priemerný počet bodov 

v rámci SR 

16,0 53,2% 17,7 59,1% 

 

Výsledky – Testovanie 5 

                                       MAT   SJL 

Počet testovaných žiakov:    60   60 

Priemerná úspešnosť školy ( v %)  63,9 %   71,9 % 

Priemerná úspešnosť školy v SR  61,0 %   69,2 % 

Rozdiel     +2,9   +2,7 

 

 

e 4.) Vymeškané hodiny 

Ročník 
Vymeškané 

hodiny 

Ospravedlnené 

hodiny 

Neospravedlnené 

hodiny 
 vymeškaných 

hod. na žiaka 

I. 5527 5527 0 104,20 

II. 5341 5341 0 113,60 

III. 5404 5404 0 100,07 

IV. 8180 8180 0 134,09 

V. 7237 7237 0 108,01 

VI. 6007 5697 310 120,14 

VII. 7540 7162 378 171,36 

VIII. 7092 7091 1 144,73 

IX. 8303 8299 4 172,97 

Celkom 60 631 59 938 693 133,90 

 

 

Ročník 

Pochvala Pokarhanie Zníž.známka zo správania 

triedny uč. riaditeľ šk. triedny uč. riaditeľ 

šk. 

2.st 3.st 4.st 

I.  84      

II.  84      

III. 4 88      

IV.  61      

V. 4 37      

VI. 14 21      

VII. 12 10   2 1 1 

VIII.  16  1    

IX.  9   1   

Spolu 34 410  1 3 1 1 



 

 

    

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2021/2022  

 

    

I. stupeň – ZŠ       II. Stupeň – ZŠ 

 

Roč. Uplatňované učebné plány 

1. OSCED1-inovovaný 

2. OSCED1- inovovaný 

3. OSCED1 - inovovaný 

4. OSCDE1 - inovovaný 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

   

    

Základná škola 

s materskou školou 

Počet Školský klub detí Počet 

 zamestnanci ZŠ s MŠ 64 zamestnanci ŠKD 8 

Z toho PZ* 56 Z toho PZ 8 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 55 - kvalifikovaní 8 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ** 8 Z toho NZ  

Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- školský psychológ*** 0 - upratovačky 0 

- špeciálny pedagóg 0   

- upratovačky 5 Školská kuchyňa a jed.  

- ostatní  3 zamestnanci -spolu 8 

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD +  MŠ  + ZŠs a ŠJ 
72 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
56 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roč. 
Uplatňované učebné plány 

5. OSCED2-inovovaný 

6. OSCED2-inovovaný 

7. OSCED2 - inovovaný 

8. OSCED2 - inovovaný 

9. OSCED2 - inovovaný 



g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

 

Meno a priezvisko Aprobácia 

PaedDr. Karol Drienovský MAT - FYZ 

Mgr. Mária Lukáčová MAT - FYZ 

Mgr. Veronika Kohajdová 1.-4. ročník 

Mgr. Blažena Bogyová 1.-4. ročník 

Mgr. Daniela Furková 1.-4. ročník 

Mgr. Barbora Šípošová 1.-4. ročník 

Mgr. Ivana Valkovičová 1.-4. ročník 

Mgr. Janka Sádovská 1.-4. ročník 

Mgr. Lídia Macáková 1.-4. ročník 

Mgr. Ingrid Klčová 1.-4. ročník 

Mgr. Stanislava Kramárová 1.-4. ročník 

Mgr. Anna Urbanská 1.-4. ročník 

Mgr. Zuzana Červená 1.-4. ročník 

Mgr. Janka Barátová 1.-4. ročník 

Mgr. Gabriela Peceková SJL – OBN 

Mgr. Zuzana Schmidtová SJL - OBN 

PaedDr. Dagmar Andová MAT - TECH 

Mgr. Ivana Pavlatovská BIO - NAV 

Mgr. Soňa Gajdošová MAT - TECH 

PhDr. Štefan Foltán SJL - INF 

Mgr. Lucia Oslancová NEJ - DEJ 

PaedDr. Katarína Šlachtová MAT - TECH 

Mgr. Peter Mjuller TSV - NAV 

Mgr. Andrea Hangaiová CHEM 

PaedDr. Lenka Krajčovičová BIO - GEO 

Mgr. Pavel Hegedus MAT - FYZ 

Mgr. Eva Foltánová ANJ - OBN 

Mgr. Stanislava Lakušová ANJ - ETV 

Mgr. Ivana Pavlatovská NAV 

Mgr. Jana Levická ANJ 

Mgr. Tatiana Havranová RUJ + ŠKD 

Mgr. Dušana Zimová  Šp. pedagóg 

Lenka Pichňová asistent učiteľa + ŠKD 

Dominika Herdová asistent učiteľa 

Dominika Husárová asistent učiteľa 

Natália Kováčová asistent učiteľa 

Natália Křapková asistent učiteľa 

Lívia Ránová asistent učiteľa 

Monika Šáriová asistent učiteľa 

Jarmila Belaňová ŠKD 

Natália Felisová ŠKD 

Plothová Monika ŠKD 

Solárová Slávka ŠKD 

Zuzulová Dagmar ŠKD 

Ballaiová Gabriela ŠKD 



Gabriela Chovanová MŠ 

Annamária Fojtíková MŠ 

Žaneta Duchoňová MŠ 

Anna Krupová MŠ 

Erika Golhová MŠ 

Alena Urgeová MŠ 

Miroslava Oravcová MŠ 

Jaroslava Dolníková MŠ 

 

 

 

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2021/2022 

 

Na 1. stupni ZŠ sa odborne učí 96,36 % hodín , t. j. 291 hodín a neodborne 3,64 %, t. j. 11 

hodín: SJL – 100 %, VLA – 100 %, MAT – 100 %, PRI – 100 %, PRV – 100 %, ANJ – 93,6 

%, VYV – 100 %, HUV – 100 %, TEV – 100 %, INV – 40 %, NAV – 100 %, ETV – 100 % 

odbornosť.  
 

 

Na 2. stupni ZŠ sa odborne učí 93,99 %, čo je 312 vyučovacích hodín, neodborne 6,31 %, čo 

predstavuje 21 vyučovacích hodín: SJL – 100 %, ANJ- 100 %, NEJ- 100 %, DEJ – 100 %, 

GEO – 100 %, OBN – 100 %, MAT – 100 %, FYZ – 100 %, CHEM – 100 %, BIO– 100 %, 

TECH -  85,7 %, VYV – 20,0 %, HUV – 37,50 %, TSV – 91%, ETV – 100 %, NAV – 100 %, 

VD – 100 %, VSM – 100 %, MLZ–100%, OBP – 100 %, REV – 100 %, INF – 66,0 %, VYU 

–100 %, odbornosť. 
  

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

       

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 
Funkčné - inovačné     

Špecializačné     
Adaptačné 3 3   
Inovačné     

Aktualizačné     
Atestačné     

 

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

 

Výstava ovocia a zeleniny 

Geografická olympiáda 

Anglická olympiáda 

Biologická olympiáda 

Dejepisná olympiáda 

Chemická olympiáda 

Návšteva mestskej knižnice 

Ekoolympiáda 

Divadelné predstavenie Online 



Ponožková výzva 

Deň vody 

Deň Zeme 

Olympiáda ľudských práv 

Biblická olympiáda 

Projekt Modré z neba 

Projekt Educate Slovakia 

Testovanie 9 

Testovanie 5 

Odznak všestrannosti 

Malý futbal 

Plavecký výcvik 

Karneval 

Streľba zo vzduchovky 

Deň rodiny 

Deň mlieka 

Vybíjaná 

Talentcentrum Nitra 

Školské výlety 

Atlantis Levice 

Fotografovanie tried 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ šk.r.2021/2022 

 

Najlepšími z tried sa stali:  

Mateo Marcinek   1.A 

Sofia Sabová   1.B 

Lina Millaku   1.C 

Viktória Vargová   2.A 

Martin Quenin Mészároš  2.B 

Alexandra Sulanová  2.C 

Filip Nagy    3.A 

David Imre              3.B 



Nina Prešinská   3.C 

Sofia Štefanská   4.A 

Tobias Majlát   4.B 

Patrik Tománek   4.C 

Sofia Bajaníková   5.A 

Marco Máté   5.B 

Naďa Zimová   5.C 

Nela Červená   6.A 

Ema Krčmárová   6.B 

Nina Miklová   7.A 

Lilien Hrončeková  7.B 

Adriana Božgaiová  8.A 

Bianka Uhrinová   8.B 

Hana Ondušová   9.A 

Jakub Cagáň   9.B 

 

 LÍDER  školy - Adriana Božgaiová  z 8.A.  

 

 

 

Úplný názov súťaže Okresná/krajská/ 

celoslovenská 
Meno a priezvisko 

súťažiaceho 

trieda Umiestnenie/ 

úspešný riešiteľ 

Biblická olympiáda okres Družstvo:3.ž. 

Petra Uhrínová, 

Oliver Mikla,  

Nina Miklová 7.A 

IX. A,  

Nina VII. 

A 

2. miesto, 

úspešní riešitelia 

     

Biologická 

olympiáda  

okres Družstvo: 5ž. 

Karin Pavlíková,  

V. A,  3. miesto, 

úspešní riešitelia 

  Jakub Foltán   

  Urban Kiss   

   Sofia Filipčíková , V. C  

  Emma Šáriová   

     

Pytagoriada  okresné kolo Nina Sovičová III.A úspešný riešiteľ 

Pytagoriada okresné kolo Alica Solárová III.A úspešný riešiteľ 

Pytagoriáda Okresné kolo Filip Cagáň III.B áno 

Pytagoriáda Okresné kolo Samuel Trubíni III.B áno 

Pytagoriáda Okresné kolo Stela Kováčová 4.B Úsp.r. 

     

Chemická 

olympiáda 

Okresné kolo Jasmína Valentová 9.B 17.-

18.miesto/ÚR 



Chemická 

olympiáda 

Okresné kolo Maximilián Filip 

Oslanec 

9.B 17.-

18.miesto/ÚR 

     

Olympiáda 

v nemeckom jazyku 

okresná Adriana Božgaiová 8.A 3. miesto 

  David Denis Lazar 8.B 12. miesto 

     

Dejepisná 

olympiáda 

okresná Filip Matuška 6.A úspešný riešiteľ 

  Martin Červený 6.B úspešný riešiteľ 

  Elissa Jančeková 7.A úspešný riešiteľ 

  Karin Lavová 7.A úspešný riešiteľ 

  Viktória 

Krajčovičová 

8.A úspešný riešiteľ 

  Adriana Božgaiová 8.A úspešný riešiteľ 

  Hana Ondrušová 9.A úspešný riešiteľ 

  Oliver Mikla 9.A úspešný riešiteľ 

     

Geografická 

olympiáda 

Okresné kolo: 

Kategória G (5. ročník) 

 

Sofia Bajaníková 

 

 

V.A 

 

17. miesto 

ÚR 

   

Marco Máté 

 

V.B 
31. miesto 

ÚR 

 Okresné kolo: 

Kategória F (6. – 7. 

ročník) 

Šimon Pilárik  

VII.B 
12. miesto 

ÚR 

   

Andrej Kováč 

 

VII.A 
23. miesto 

ÚR 

  Damian Kováč  

VI.B 
52. miesto 

ÚR 

 Okresné kolo: 

Kategória E (8. – 9. 

ročník) 

 

Jakub Cagáň 

 

IX.B 
12. miesto 

ÚR 

  Hana Ondrušová  

IX.A 
22. miesto 

ÚR 

  Adrián Malý IX.B 60. miesto 

ÚR 

     

Ekoolympiáda 
1. ročník 

Celoslovenská ZŠ 

kategória: 5. - 6. ročník 

 

Marco Máté 

 

V.B 

 

 

  Katarína Ivanová  

V.B 

 

  Jakub Foltán V.A  

 kategória: 7. - 9. ročník Laura Krajčovičová  

VIII.A 

 

  Viktória 

Krajčovičová 

 

VIII.A 

 

  Katarína Bogyová  

VIII.B 

Nepostúpili do 

finálového kola, 

ale sú najlepší 

zo školy (1,2,3) 

     

Biologická 

olympiáda 

Okresné kolo: 

Kategória E - Botanika 
Hana Ondrušová  

IX.A 
 

3.miesto ÚR 

Biologická Okresné kolo: Laura   



olympiáda Kategória E - Botanika Krajčovičová VIII.A 2.miesto ÚR 
 Krajské kolo: 

Kategória E - Botanika 
Laura 

Krajčovičová 

 

VIII.A 
 

1.miesto ÚR  
 Celoštátne kolo: 

Kategória E - Botanika 
Laura 

Krajčovičová 

 

VIII.A 
Termín:  

15.-16.6.2022 
     
Streľba zo 

vzduchovej pušky 

Majstrovstvá okresu Jakub Cagáň  

Maximilián Oslanec 

Matej Šrank 

9.B 

9.B 

9.A 

1. miesto  

(súťaž družstiev) 

Streľba zo 

vzduchovej pušky 

 

Majstrovstvá 

kraja 
Jakub Cagáň  

Maximilián Oslanec 

Matej Šrank 

9.B 

9.B 

9.A 

3. miesto  

(súťaž družstiev) 

Streľba zo 

vzduchovej pištole 

 

Majstrovstvá 

Okresu aj Majstrovstvá kraja 
Jakub Cagáň  

Maximilián Oslanec 

Matej Šrank  

9.B 

9.B 

9.A 

(súťaž 

jednotlivcov) 

1.miesto Šrank,  

2.miesto 

Oslanec 

3.miesto Cagáň 

 

Streľba zo 

vzduchovej pištole 

 

Majstrovstvá 

Slovenskej republiky 
Jakub Cagáň  

Maximilián Oslanec 

Matej Šrank  

9.B 

9.B 

9.A 

21.5.2022 

Komárno 

     

Olympijský odznak 

všestrannosti 

Majstrovstvá okresu Laura Székelyová 

Sophia Skačanová 

Ema Melišíková 

Aurélia Kušanová 

6.A 

6.B 

6.B 

6.B 

1.miesto 

Olympijský odznak 

všestrannosti 

Majstrovstvá kraja Laura Székelyová 

Sophia Skačanová 

Ema Melišíková 

Aurélia Kušanová 

6.A 

6.B 

6.B 

6.B 

1.miesto 

bez umiestnenia 

bez umiestnenia 

bez umiestnenia 

Olympijský odznak 

všestrannosti 

Majstrovstvá Slovenskej 

republiky 
Laura Székelyová 

 

6.A 

 

22. – 24.6.2022 

Šamorín 

     

Olympiáda 

v anglickom jazyku 

– kategória 1B (8. – 

9. roč.) 

okresné kolo Ela Solárová 8.b 7. – 8. miesto 

(úspešná 

riešiteľka) 

Olympiáda 

v anglickom jazyku 

– kategória 1C 

(anglofónni žiaci) 

krajské kolo Júlia Kentošová 9.b 6. miesto 

(úspešná 

riešiteľka) 

     

Hviezdoslavov 

Kubín – súťaž 

jednotlivcov 

okresné kolo Adriana Božgaiová VIII.A  

 okresné kolo Michal Guláš  VI.A 2. miesto 

Hviezdoslavov 

Kubín – súťaž 

kolektívov 

krajské kolo Adriana Božgaiová,  

Lucia Gulášová 

 1. miesto 

     

Malý futbal 

mladších žiakov 

ZŠ 

Celoslovenská 

 

Stano Timotej 7.B 2.Miesto, Okres 

 

 Černák Gregor 7.B 

 Kováč Andrej 7.A 

 Laca Samuel 7.A 



 Matuška Filip 6.A 

 Bogyó Radko 6.A 

 Duchoň Boris 6.B 

 Šemelák Filip 6.B 

 Žigrai Sebastián 5.A 

 Medňánský 

Jakub 

5.A 

   

 

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

 

 Škola podporujúca zdravie 

 Strom života 

 Environmentálna výchova 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 Prevencie 

 Vyčistime si Slovensko 

 Aktivizujúce metódy vo výchove 

  Projekt: Podpora polytechnickej výchovy na základných školách 

  Projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania 

 projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety 

 projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – 

patologických javov v školskom prostredí 

 

 

 

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

 

  Priestorové  a materiálno-technické podmienky školy 

 

Základná škola  :   

- 21 kmeňových učební, 

- odborné učebne : jazykové laboratórium, 

  učebňa fyziky, 

       2 učebne výpočtovej techniky, 

       Comp – učebňa výpočtovej techniky 

       cvičná kuchynka, 

       školská dielňa pre kovo a školská dielňa pre drevo  

- 2 učebne cudzích jazykov na delené hodiny, 

- klubovňa, knižnica, čitateľský kútik 

- herňa ŠKD, 

- 12 kabinetov, 

- bezbariérový vchod, 

- upravené sociálne zariadenie pre žiakov s telesným postihnutím,   

- telovýchovný trakt: veľká telocvičňa, 

malá telocvičňa (gymnastická), 

náraďovňa, 



4 šatne,  

- športový areál:  futbalové ihrisko, 

hádzanárske ihrisko, 

 volejbalové ihrisko, 

 basketbalové ihrisko, 

 hokejbalové ihrisko, 

 viacúčelové ihrisko s umelou trávou, 

  školský pozemok 

 

Zariadenie školského stravovania : kuchyňa, 

       školská jedáleň. 

 

Materská škola:  3 herne, 3 spálne, 1 miestnosť herňa/spálňa, 2 sociálne 

zariadenia , šatňa, 2 detské ihriská 

 

Vybavenosť školy učebnicami: učebnicový fond sa postupne dopĺňa, niektoré učebnice 

k aktuálnemu štátnemu vzdelávaciemu programu neboli 

dodané počas celého školského roka. 

Vybavenosť školy učebnými pomôckami: fond učebných pomôcok sa postupne obmieňa a 

dopĺňa, podľa finančných možností sa dokupujú nové  

učebné pomôcky. 

Vybavenosť školy didaktickou a výpočtovou technikou: je veľmi dobrá, vo výchovno-

vzdelávacej činnosti sa používa 23 interaktívnych tabúl, 46 

počítačov, 23 notebooky, magnetofóny, DVD prehrávače, 

23 dataprojektorov, 2 skenery, 3 videá, televízory a pod. 

 Škola vlastní kameru, dva digitálne fotoaparáty, 2 farebné 

tlačiarne, 8 čiernobielych tlačiarní, 3 kopírky, jednu 3D 

tlačiareň 

Vybavenosť knižnice a jej využívanie: školská knižnica má 3342 knižničných jednotiek. 

Rozdeľuje sa na učiteľskú a žiacku knižnicu. Učiteľská na 

pedagogickú a odbornú literatúru. Pedagogické knihy, 

odborné časopisy a žiacka knižnica sú v klubovni, odborné 

knihy sú v jednotlivých kabinetoch. Knižný fond sa 

priebežne dopĺňa v závislosti od množstva finančných 

prostriedkov. 

 

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

ods. 1 písm. m). {Škola priloží Správu o hospodárení  za predchádzajúci kalendárny rok.} 
1. Škola dostala dotačné prostriedky v zmysle normatívu v celkovej sume 969 950- € na 

kalendárny rok 2021 

2. Príspevky za ŠKD platili žiaci v zmysle príslušnej vyhlášky a za škol. rok bolo takto 

získaných 10366- € 

3. Zo vzdelávacích poukazov bolo zásluhou bohatej krúžkovej činnosti získané za rok 

2021/2022 : 11 712,00- € 

4. Originálne kompetencie:389 991 - €,    

 

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

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

••• Zvyšovať kvalitu vzdelávania. 



Vedenie školy podporovalo a iniciovalo ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania ( práca s interaktívnou 

tabuľou). Vyučujúci kládli väčší dôraz na uplatňovanie metód a foriem práce, ktoré rozvíjajú 

samostatnosť a tvorivosť žiakov. 

••• Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj nadania, talentu a tvorivosti žiaka. 

Škola sa snažila vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj nadania, talentu a tvorivosti žiaka 

dopĺňaním a modernizáciou vybavenosti školy učebnými pomôckami, rozširovaním 

a dopĺňaním fondu učebných pomôcok a odbornej literatúry, uplatňovaním iŠkVP v prvom, 

druhom, treťom, štvrtom a piatom, šiestom, siedmom, ôsmom,deviatom ročníku, ktoré 

umožňujú aj rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, vyučovanie práce s počítačom, prípravou 

a účasťou žiakov na predmetových olympiádach, vedomostných, speváckych, 

výtvarných, športových súťažiach a na prednesoch poézie a prózy, prehliadkach divadelných 

súborov,  rôznorodou záujmovou činnosťou. Využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom 

procese. Mimo vyučovania v záujmovej činnosti RoboLab, v internetovej čajovni, vo voľnom 

prístupe žiakov k PC a na internet denne, v činnosti školského klubu detí. 

••• Vyučovanie cudzích jazykov ako základu a predpokladu pre komunikáciu v rámci 

Európskej únie.  

Od prvého ročníka prvý cudzí jazyk a od šiesteho ročníka druhý cudzí jazyk s možnosťou 

výberu NEJ alebo RUJ.  Žiaci okrem plnenia učebných osnov vypracovávali a prezentovali 

projektové práce, ktoré boli vystavované v jazykovom laboratóriu a v jazykových učebniach. 

Cudzojazyčné nástenky na chodbách sa pravidelne aktualizovali.  

••• Zavedenie vyučovacích hodín vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, a tým viesť 

žiakov k uplatneniu sa na trhu práce. Zdravie a pohyb – zameranie na futbal. 

V rámci ŠkVP sme využili možnosť časovo posilniť vyučovanie v týchto oblastiach. 

Organizujeme pracovné aktivity na úpravu areálu školy a športových ihrísk s cieľom zapojiť 

i žiakov. 

••• ŠkVP v materskej škole: 

V šk.roku 2021/2022 sme pokračovali podľa ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie nultého 

stupňa. 

••• Motivovať žiakov k pravidelnej športovej aktivite a zdravému životnému štýlu.  

Maximálne využívanie športového areálu, hokejbalového  ihriska. Zakúpili sme pomôcky do 

kabinetu telesnej výchovy. Získali sme finančnú podporu z dotácií Mesta Vráble. Využili sme 

finančný príspevok Nitrianskeho samosprávneho kraja na  podporu gymnastiky, divadla 

*Modré traky. Zorganizovali sme  plavecké kurzy pre 3. a 6.ročník a pre deti z materskej 

školy. 

••• Zriaďovať rôznorodé záujmové útvary. 

Na škole pracovalo 17 záujmových útvarov. Každý žiak mal možnosť zapojiť sa do 

mimovyučovacej činnosti aj v niekoľkých útvaroch súčasne.  

••• Získavanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na záujmové aktivity a projekty 

školy. 

- dotácie z mesta Vráble na šport a kultúru 

- dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja na šport a kultúru. 

••• Prezentácia školy na verejnosti. 

O aktivitách školy pravidelne informujeme verejnosť na webových stránkach školy, 

v miestnych novinách, na nástenkách školy a v školskom časopise. Umožňujeme 

prehliadku školy budúcim prvákom počas dňa otvorených dverí a tvorivých dielní. 

Divadlo Modré traky sa prezentuje na verejnosti predstaveniami.  Mažoretky sa podieľajú 

na kultúrnych podujatiach mesta. Na školskom dvore a v telocvični podporujeme športové 

aktivity pre širokú verejnosť. Zapájame sa do charitatívnych akcií UNICEFu. Každoročne 

uskutočňujeme Imatrikuláciu prvákov. 



 

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).  Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné 

stránky školy, slabé stránky školy, príležitosti a riziká. 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 začlenenie žiakov so ŠVVP 

 zapájanie sa do projektov 

 vysoká úroveň ovládania práce s PC 

 estetika priestorov 

 činnosť záujmových krúžkov 

 podpora umelec. a šport. talentov 

 aktivity v dramatickej výchove 

 odborné učebne 

 oddychová zóna pre MŠ a ŠKD 

 Reprezentácia školy na verejnosti 

 Záujem o školu zo strany rodičov 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 nedostatky sa prejavujú v materiálnom 

zabezpečení  školy 

 strešná krytina na spojovacích 

chodbách 

 elektroinštalácia na škole 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov a rozvoj talentov 

 dobré podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií 

 široká škála záujmových útvarov 

 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 konkurencia škôl v meste 

 

 

 

 

 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

 

a) Voľnočasové aktivity školy  

Na veľmi dobrej úrovni bola vykonávaná mimoškolská činnosť najmä v záujmových 

krúžkoch (celkom 17) 

 

b) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni, čoho dôkazom sú aj organizované kultúrne 

podujatia . Rodičia sú  nápomocní  aj pri zveľaďovaní interiéru tried ( maľovanie, sponzorstvo 

pre jednotlivé triedy). Rada rodičov je tiež nápomocná pri zabezpečovaní havarijných situácií 

na škole, ako aj pri zveľaďovaní interiéru školy nábytkom. Komunikácia s rodičmi je zlepšená 

prostredníctvom internetu a internetovej žiackej knižky. 

 

c) 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 

Vzťahy medzi školou a zriaďovateľom boli vysoko korektné. Primátor mesta prejavuje 

značný záujem o chod školy, je nápomocný pri riešení rôznych situácii, aktivít, 



spoločenských a športových podujatí, na ktorých sa aj osobne zúčastňuje. Pomoc sme dostali 

aj prostredníctvom transferov. Ďalej spolupracujeme CPPPaP, pediatrami, dentistami, 

hasičským zborom, mestskou políciou, Červeným krížom, Zväz dôchodcov, s ostatnými 

materskými, základnými a strednými školami.  

 

  

 

 

       PaedDr. Karol Drienovský  

                     riaditeľ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble 

 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v školskom roku 2021/2022 v materskej škole 

 

 

a) Základné identifikačné údaje o materskej škole: 

 
Názov školy:  Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble 

Adresa školy:  Sídlisko Lúky 1226, 95201 Vráble 

Tel./faxové číslo: 037 783 20 34 

Webové sídlo :  www.zsslvrable.edu.sk  

Elektronická adresa:   zssmsvrable@gmail.com 

Zriaďovateľ:  Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble 

Vedúci zamestnanci: PaedDr. Karol Drienovský, riaditeľ školy 

Gabriela Chovanová, zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu 

Poradné orgány: Metodické združenie - vedúca  Mgr. Jaroslava Dolníková 

 

b.) Základné identifikačné údaje o zriaďovateľovi: 

Zriaďovateľ:  Mesto Vráble 

Tel./faxové číslo: Hlavná 1221, 952 16 Vráble 

Elektronická adresa:  

 

c.) Poradné orgány školy 

Metodické združenie pracovalo v školskom roku 2021/2022 podľa plánu činnosti pod 

vedením  Mgr. J. Dolníkovej. Na zasadnutiach sa zúčastňovali všetky učiteľky. Svoju činnosť 

orientovali na prehlbovanie svojho profesijného a kariérneho rastu. Prerokovali a posudzovali 

prijaté opatrenia na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, hodnotili uplatnenie prijatých 

opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich zo zistení z hospitácií. Vzájomne si 

odovzdávali poznatky a skúsenosti z absolvovania aktualizačných vzdelávaní a webinárov 

a samoštúdia odbornej literatúry. Metodické združenie poskytovalo priestor na tímové 

riešenie pedagogických problémov a priestor na výmenu pedagogických skúseností. 

Koordinovali sa termíny aktivít, za realizáciu ktorých boli zodpovedné učiteľky jednotlivých 

tried  tak, aby boli súčasťou všetkých organizačných zložiek dňa. Plán MZ bol zameraný na 

http://www.zsslvrable.edu.sk/


obsah a ciele aktivít interných projektov, plánovanie výchovno-vzdelávacej 

činnosti,  predčitateľskú gramotnosť,  školskú spôsobilosť, na priebeh a plánovanie povinného 

predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022. 

Pedagogická rada materskej školy je súčasťou pedagogickej rady základnej školy. Jej 

činnosť sa riadi schváleným rokovacím poriadkom. Schádza sa pravidelne podľa plánu 

pedagogických rád. Pedagogická rada tvorila podklady na tvorbu pedagogickej dokumentácie  

- Školský poriadok, Školský vzdelávací program, plán profesijného rozvoja v súlade s platnou 

legislatívou.  

Vnútroškolská kontrola  bola zameraná na priamu hospitačnú činnosť, na pozorovanie 

a individuálny rozhovor s učiteľom, sledovanie a kontrolu dokumentácie školy,  kontrolu 

učební  materskej školy, dodržiavanie  Organizačného poriadku MŠ a plnenie úloh Plánu 

práce materskej školy. 

Z kontrolnej činnosti sú spracované písomné záznamy.  

 

d.) Údaje o počte detí v materskej škole    

 

                    Stav k 15.09.2021          Stav k 31.08.2022 

Trieda Počet detí Počet detí 

1. 13 19 

2. 19 19 

3. 19 19 

4. 19 19 

Spolu 70 76 

 

 

Do materskej školy v školskom roku 2021/2022 nastúpilo 76 detí, ktoré boli zaradené do 4 

tried podľa veku. Do 1. triedy 2 - 4 ročné deti (19), do 2. triedy 4 – 5 (19) ročné deti, do 3. 

triedy boli zaradené  4 – 6 ročné deti (19) a do 4. triedy 5 -6 ročné deti (19). 

Do prvého ročníka základnej školy odchádza 26 detí. Na školský rok 2022/2023 bolo 

zapísaných 58 detí. Prijatých bolo 29 detí a 30 žiadostiam nebolo vyhovené. 

 

e.) Údaje o počte zamestnancov  

 

Zamestnanci MŠ 

Počet pedagogických zamestnancov 8 

Počet nepedagogických zamestnancov 1 

Počet zamestnancov  spolu 9 



  

 

f.) Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

školy 

 

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov:   8 

Počet nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov:              0 

 

MŠ Celkový počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Z toho počet 

začínajúcich samostatných s 1. atestáciou s 2.atestáciou 

Počty zamestnancov: 8 0 3 5 0 

SPOLU: 8 0 3 5 0 

 

 

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 
Vzdelávanie – odborný rast zamestnancov bol realizovaný samovzdelávaním učiteliek, 

štúdiom odbornej pedagogickej literatúry a aktualizačnými vzdelávaniami. 

Učiteľky  absolvovali  nasledujúce vzdelávania: 

 

 

 

P.č. 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných  Priebeh vzdelávania/počet 
Ukončilo pokračuje začalo 

 

1. 

 

Funkčné - inovačné 

    

 

2. 

 

Špecializačné 

   
1 

 

3. 

 

Adaptačné 

    

 

4. 

 

Inovačné 

 
1 

  

 

5. 

 

Aktualizačné 
8 8  

 

 

 

6. 

 

Atestačné 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

g.)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Plody Zeme – výstava ovocia a zeleniny. 



Deň jablka 

Výcvik psov – pedagógovia z lesnej škôlky 

Lieky z prírody – „Bylinkové vrecúška“ - ochutnávka bylinkových čajov 

Tekvicové strašidlo – zhotovovanie strašiakov z tekvíc 

Čo dokáže vietor – púšťanie šarkanov. 

Stretnutie s Mikulášom  

Čo rozprávalo kŕmidlo – zhotovovanie kŕmidiel 

Športujeme v zime – hry v snehu, otužovanie vzduchom 

Karneval  

Žonglér Alex 

Predplavecká príprava 

Výcvik policajných psov 

Výchovný koncert – ĽŠU Vráble 

Exkurzia do Janíkoviec na letisko 

Exkurzia na AHA farmu 

Rozlúčka s predškolákmi 

 

V školskom roku 2021/22 sa konali len interné akcie a projekty materskej školy v súlade 

 s epidemiologickou situáciou pandémie Covid – 19.  

 

h.)  Projekty, do ktorých bola MŠ zapojená 
 

Zdravý životný štýl    

 

 zdravý spôsob života detí, 

 čistý vzduch, 

 pohybová aktivita, 

 otužovanie, 

 zdravé stravovanie, 

 ochrana  životného prostredia, 

 protidrogová prevencia prispôsobená vekovým osobitostiam detí. 

 

Adamko hravo-zdravo 

 výučba detí prostredníctvom bábky,  

 vštepovanie 12 zásad zdravého života- pestrá strava, hygiena, pohyb, spánok, čistý 

vzduch, otužovanie, krása prírody, hra a tvorivosť, denný poriadok, ochrana prírody, 

voľný čas, rodina.  

 

Syndróm CAN ( Child Abuse and Neglect) 



 prevencia, 

 včasné diagnostikovanie prvých príznakov fyzického týrania, psychického týrania, 

sexuálneho zneužívania a hrubého zanedbávania, 

 zaraďovanie komunikačno – socializačných hier. 

 

Rozvojový projekt pre materské školy – Múdre hranie 

 vypracovanie projektu, 

 zakúpenie didaktických pomôcok v hodnote 1000 € 

 

Malý princ na ceste k objavom  

 projekt školskej záhrady, 

 tvorba externej učebne, 

 využitie podpory Nadácie SPP – program podpory partnerstiev – 1 500 € 

 

i.) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

 
V školskom roku 2021/2022  nebola vykonaná Štátna školská inšpekcia. 

 

j.) Priestorové  a materiálno-technické podmienky MŠ 

 
                     Materská škola:  3 triedy, 3 spálne, 1 miestnosť trieda/spálňa, 2 sociálne zariadenia, šatňa.  

 

Vybavenosť školy učebnými pomôckami:  fond učebných pomôcok sa postupne obmieňa a 

dopĺňa, podľa finančných možností sa dokupujú nové učebné pomôcky.   

V školskom roku 2021/2022 boli zakúpené 3 nové notebooky, počítač, didaktické pomôcky 

v hodnote 1000 € z rozvojového projektu Múdre hranie 2. 

Vybavenosť školy didaktickou a výpočtovou technikou:  

 Interaktívna tabuľa Activ Board Touch 1 ks, 

 Projektor – Epson – 420 1 ks, 

 Interaktívne tabule – 2 ks 

 notebook 5 ks, 

 televízory, DVD prehrávače, CD prehrávače. 

 



k.) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 

návrhov opatrení. 

 

SWOT analýza školy: 

Silné stránky:  

 100 % kvalifikovanosť učiteľov, 

 dobrá povesť materskej školy, 

 plynulý prechod do ZŠ, 

 empatický prístup k rodičom a deťom zo strany pedagogických zamestnancov, 

 vhodné, podnetné a láskyplné prostredie na uplatňovanie záujmov a túžob detí, 

 prístup do priestorov ZŠ a využívanie vhodných priestorov pre rozvoj pohybových 

aktivít, 

 priaznivá pracovná atmosféra zariadenia, 

 dobré vzťahy a spolupráca s rodičmi, ktorá sa uskutočňuje na formálnych 

i neformálnych stretnutiach, 

 rešpektovanie požiadaviek rodičov, ktoré sú v možnostiach materskej školy, 

 spolupráca so ZŠ, 

 využívanie školského dvora a ihrísk, 

 zlepšenie technického stavu budovy, 

 zlepšenie estetickej úpravy areálu, 

 obnova zariadenia v šatni. 

 

Slabé stránky: 

 nedostatok finančných prostriedkov. 

         

Príležitosti: 

 kariérny rast učiteľov, 

 stimulácia k tvorivosti, cieľavedomosti. 

 

Riziká: 

 zhoršovanie sociálneho zázemia rodín, 



 zvyšovanie nákladov na energie. 

 

l.) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti MŠ  

 

 príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť  činia mesačne 

16 € / 1 dieťa. 

 MŠ je zriadená  v režime originálnych kompetencií a je financovaná zo zdrojov, ktoré 

obce a mestá získavajú podľa zákona č.564/2004 Z.z., 

 

Ďalšie informácie: 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole rešpektujú osobitosti 

predprimárneho vzdelávania. Do edukačných aktivít sú zaraďované pravidelné pohybové 

a relaxačné cvičenia. V záujme zdravého psychosomatického vývinu dieťaťa sa pobyt vonku 

realizuje každý deň. 

 

b) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

 

Vedenie školy úzko spolupracovalo s výborom RR. Boli im predkladané  informácie 

o aktivitách týkajúcich sa života školy. Z rozpočtu ZRŠ sa podporovalo vzdelanie detí. 

Pobyt detí v materskej škole je možný denne od 6.00 h do 16.30 h. 

Deti MŠ majú možnosť stravovať sa v zariadení školského stravovania. 

 

c) Spolupráca s radou školy, so zriaďovateľom a ďalšími fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách 

podieľajú 

Materská škola spolupracuje s týmito subjektmi: 

- Mestská knižnica Vráble – návšteva detí z MŠ, výstavky detských prác, 

- ZUŠ Imricha Godina –  výchovný koncert, 



- materské školy vo Vrábľoch a okolí, 

- základné školy v meste . 

 

d) Výsledky hodnotenia práce s deťmi 

ANALÝZA VÝCHOVNO - VZDELÁVACIEHO PROCESU 

Učiteľky pri koncipovaní procesu výučby vychádzali zo Školského vzdelávacieho programu 

„Vzdelaný človek nosí bohatstvo v sebe“, ktorý je prispôsobený na podmienky našej 

materskej školy a vychádza z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016, s platnosťou od 1. septembra 2016.  

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v 

základnej škole a pre život v spoločnosti. s ohľadom na špecifiká materskej školy. Obsah 

výchovy a vzdelávania konkretizovali v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

v jednotlivých triedach na základe poznania aktuálnych rozvojových schopností detí. 

Týždenné témy boli zostavované tak, že umožňovali učiteľke stanoviť cieľ vo všetkých 

vzdelávacích oblastiach, hrách, dopoludňajších a popoludňajších cielených aktivitách vo 

všetkých organizačných formách usporiadania dňa, nadväzovali a vzájomne sa 

prelínali. V dôsledku epidemiologickej situácie sme výchovno-vzdelávací proces dopĺňali 

metodickým poradenstvom, návodmi na tvorivú činnosť s deťmi počas prerušenia prevádzky 

prostredníctvom sociálnych sietí a e mailu. 

 

 ZDRAVIE A POHYB  

Telesnými cvičeniami, v hrových formách, v podujatiach športového charakteru, v zábavných 

činnostiach   plánovite rozvrhnutých  vo výchovno - vzdelávacej činnosti, mali deti 

dostatočný priestor na rozvoj pohybových schopností.  Telovýchovné činnosti sme 

obohacovali o sezónne súťaže, prvky CO  /jesenná branná vychádzka/ , telovýchovné 

chvíľky. Zaraďovaním vhodných telesných cvičení a pohybových hier sme deťom pomáhali 

osvojiť si a zdokonaliť správnu techniku základných lokomočných pohybov aj za pomoci 

náradia a náčinia.  Manipulácia s náčiním napr. loptou – umožnila zdokonaliť hádzanie, 

chytanie, podávanie a odrážanie. Zaraďovali sme pohybové hry zamerané na zmeny polôh a 

postojov, rozvíjajúce reakčnú a orientačnú schopnosť.  Používali sme správnu 

terminológiu.  Každodenným pobytom  vonku učiteľky premyslenými aktivitami  plnili 



zdravotný, rekreačný a edukačný cieľ.   Rozprávali sme sa o základných znakoch choroby, 

o zdravom stravovaní o dôležitosti pitného režimu a zdravie ohrozujúcich situáciách. 

V každodennom režime materskej školy si deti osvojovali a zdokonaľovali sebaobslužné 

činnosti, základy stolovania. Prevažne majú deti správne osvojené návyky pri používaní 

príboru. Sebaobslužné činnosti robia deťom , aj starším ako trojročným, ešte stále problém.  

Výsledky  hodnotíme ako dobré v závislosti od individuálnych možností dieťaťa.  

Pozitíva: Deti si uvedomujú potrebu chrániť svoje zdravie a hodnoty s ním spojené. 

Pravidelné využívanie  telovýchovného  náradia a náčinia, realizácia turistických vychádzok 

a športových aktivít smerujú deti k zvyšovaniu   pohybovej zdatnosti.  

Východiská: Zaraďovať pohybové a hudobno- pohybové hry, cvičenia  na rozvoj rovnováhy. 

Pri plnení cieľov   dbať na postupnosť jednotlivých krokov a následnosti pohybovo-

relaxačných cvičení ako i predchádzať prehrievaniu tela nesprávnym oblečením, v rámci 

finančných možností  dopĺňať fitnes pomôcky a záhradné zariadenia športového 

charakteru,  uskutočňovať branné vychádzky a súťaživé hry. Usmerňovať deti k získavaniu 

správnych návykov pri jedení. 

 

 

ČLOVEK A PRÍRODA  

V praxi sme  pri získavaní nových poznatkov postupovali tak, aby deti svoju činnosť 

prežívali, čo najviac experimentovali a riešili problémy metódou pokusu a omylu, učili sa 

pozorovaním a experimentovaním. Získali nové poznatky o svete, prírode, vesmíre, 

rozpoznajú živú a neživú prírodu. Prostredníctvom  otázok a odpovedí spoznávali okolitý 

svet, prírodné javy, pozorovateľné javy a zmeny ročných období. Získané skúsenosti 

aplikovali v hrách a rôznych situáciách. Niektoré liečivé a jedovaté rastliny spoznávali deti 

nielen prostredníctvom výučbových PC programov, čítaním encyklopédií, ale   najmä pri 

starostlivosti o bylinkovú záhradku v areáli školského roka, na vychádzkach k rieke Žitava, na 

potulkách mestským parkom. Deti poznávali rastlinný pôvod ovocia 

a zeleniny.  V bádateľských aktivitách skúmali klíčenie a rast rastlín.  

Pri oboznamovaní sa so živočíšnou ríšou spoznávali deti niektoré živočíchy podľa vonkajších 

znakov, podľa miesta výskytu, podľa spôsobu získavania potravy. Pozorovali sme rôzne 

druhy hmyzu, spoznávali živočíchy chované pre úžitok. Vo vzdelávacích aktivitách sme 

deťom umožňovali   spoznávať prejavy života človeka a procesy prebiehajúce v ľudskom tele, 

využívali sme prezentácie na IT, diskusie. V praxi sme postupovali tak, aby deti svoju činnosť 

prežívali - napr. prostredníctvom aktivity kolobeh vody v prírode získali deti poznatky 



o prítomnosti vody v prírode, jej význam pre život. Dôraz sme kládli na to, aby sa deti naučili 

vytvárať zvyky, vlastné názory, postoje a hodnotenie, uvedomovali si potrebu zaujať 

ochranársky postoj k životnému prostrediu. Zaznamenali sme u detí veľký záujem o ochranu 

prírody, o spoznávanie života hmyzu, živočíchov a rastlín.  

Pozitíva: Deti získali predstavy o prírodných javoch, skúmali svetlo-tieň, teplo, horenie, 

topenie, tuhnutie, vyparovanie. Zážitkovým učením získavali nové poznatky o prírode. 

Východiská: Realizovať naďalej zážitkové učenie a praktické činnosti, využívať konkrétne 

javy, prezentácie a názorné ukážky so zameraním na prírodné reálie. 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  

V rôznych aktivitách sme učili deti schopnosti vcítenia sa, vyjadrovať svoje pocity verbálne i 

neverbálne, pozitívne oceňovať kamarátove schopnosti, vlastnosti, výkony,   odhadovať svoje 

schopnosti, utvárať pozitívny vzťah k sebe. Viedli sme ich k uvedomovaniu si postupnosti 

činností, ktoré tvoria režim dňa, aby sa orientovali v časových súvislostiach dňa, týždňa a 

roka v spojení s konkrétnymi činnosťami.  Vedia, že čas sa meria hodinami, rozlišujú ráno, na 

obed, večer. Deti, v prevažnej miere poznajú pojem teraz, potom, dnes, dávno, zmysluplne 

rozprávajú o svojich záľubách a povinnostiach doma a v materskej škole, nie všetky deti však 

dokázali identifikovať príbuzenské vzťahy v blízkej rodine. Prostredníctvom vychádzok do 

blízkeho okolia spoznávali deti  svoje mesto, fungovanie a význam verejných inštitúcií a 

služieb napr. Mestský úrad,  Pošta, Centrum zdravia, kostol... - dokážu opísať známe trasy na 

základe orientačných bodov. Naučili sa používať pojmy les, pole, lúka, rieka, potok, jazero, 

vytvárali takmer bez pomoci učiteľky pojmové mapy na danú tému. Oboznámili sa so 

Slovenskou republikou, jej hlavným mestom a štátnymi symbolmi. Našim cieľom bolo 

utvoriť základy mravných vlastností a najdôležitejších pravidiel spoločenského 

správania.  Čiastkové vedomosti získali deti z dopravnej výchovy - spoznávanie pravidiel 

cestnej premávky, bezpečný spôsob pohybu  po chodníku, obozretnosť na ceste.  V oblasti 

kultúra a umenie sme  informácie o  okolitej krajine, o prírodnom prostredí, o našej vlasti, o 

historických pamiatkach, tradíciách a folklóre.  Prosociálnu výchovu sme 

uskutočňovali  prostredníctvom hier, zameraných na vytváranie spolupatričnosti a 

uvedomenie si triedy ako výchovného spoločenstva, na odstraňovanie agresivity. Úlohy sa 

prelínali vo všetkých organizačných formách usporiadania dňa v materskej škole. Využívali 

sme bežné denné situácie, ale aj modelové situácie, pestovali sme u detí empatické cítenie  a 

elementárne základy emocionálnej gramotnosti , partnerskú komunikáciu.. Základy etického 

správania sa, ako je pozdrav, prosba, poďakovanie, rešpektovanie dohodnutých pravidiel 



spoločenského správania sa  boli rozvíjané v podoblasti základy etiky. Čoraz viac detí / ale 

i dospelých/ zabúda uplatňovať zdvorilostné návyky, pozdrav,  slovo prosím, ďakujem, prepáč 

takmer nepoužívajú.  

Pozitíva: U detí, ktoré mali rok pred vstupom na primárne vzdelávanie  sme zaznamenali 

snahu byť slušné, ohľaduplné, na negatívne i pozitívne prejavy emócií sa väčšina z nich 

naučila reagovať prijateľným spôsobom.  

Dokážu pomenovať a poznajú  najmenej tri  z dominánt Mesta.  

Využívanie internetu a výučbových softvérov k poskytnutiu informácií o regionálnej histórii 

a architektúre. 

Východiská: Pristupovať k deťom individuálne, klásť na nich zodpovednosť za vykonanie 

menších a bezpečných úloh, zapájať sa do bežných príprav na učenie, prípravou učebných 

pomôcok, dodržiavať primeranosť požiadaviek vzhľadom k osobnosti dieťaťa, pozornosť 

zamerať na spätnú väzbu. 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

Vytvárali sme priestor na podporovanie ranej gramotnosti detí, rozvíjali literárnu gramotnosť 

vytváraním prostredia bohatého na tlač. Výber metód, foriem činností a edukačných 

prostriedkov v zmysle súčasných inovačných trendov  zabezpečoval možnosť sebarealizácie 

dieťaťa, rozvoj jeho rečových  kompetencií. V prevažnej miere  majú  deti vytvorenú slovnú 

zásobu, ale veľmi často  bola pozorovaná nesprávna výslovnosť hlások a hláskových skupín. S 

knihou pracovali deti samostatne, predškoláci poznajú význam písanej reči, uplatňovali ju 

v aktivitách i hrách / odkazy, slovná banka.. /  

Jazyková stránka rozvoja detí je hodnotená pozitívne , podľa našich pozorovaní počet  detí s 

poruchami reči neustále narastá. Korekcii chýb a porúch reči u detí s narušenou 

komunikačnou schopnosťou  sa individuálne venujú u logopéda, pravidelná diagnostika 

úrovne reči a logopedická starostlivosť  pozitívne ovplyvňuje osvojenie základov kultivovanej 

spisovnej slovenčiny. Deti často  nevedia odhadnúť silu hlasu v rečovom prejave  často 

v rozhovore nedodržiavali pravidlá dialógu  / skáču si do reči /.  

Pozitívne hodnotíme  prístup  zákonných zástupcov, ktorí prejavili  záujem o spoluprácu   s 

logopedičkou, rešpektovali jej odporúčania, najmä precvičovanie domácich úloh  v rodinnom 

prostredí. 

Východiská: Používať dramatizujúce hry  na vedenie správneho dialógu a osmelenie sa 

dieťaťa v rozhovore. Podporovať aktívny rečový prejav, kultúru reči, osobitnú pozornosť 

venovať logopedickej prevencii a spolupráci so zákonnými zástupcami detí.  



 Vo všetkých organizačných formách denného poriadku sme podporovali rozvíjajúcu sa 

emergentnú / ranú / gramotnosť detí. Využívali sme  metódu odkazov, diskusnej siete, 

prediktabilný text, čítanie s tvorbou predpokladov, spoločné čítanie, metódu jazykovej 

skúsenosti, pojmové mapy, tvorbu  knihy. Počas oddychu  sme deťom pravidelne čítali 

rozprávky o zvieratách, príbehy s detským hrdinom, príbehy na pokračovanie.V triedach sú 

vytvorené čitateľské centrá s bohatou ponukou rozprávkových kníh, encyklopédií, rekvizít k 

dramatizácii a rôznych druhov bábok, ktoré sú deťom voľne dostupné a výdatne používané. 

Vo výchovno – vzdelávacej činnosti sme poskytovali deťom priestor a možnosti na 

poznávanie písmen, čísiel, skladanie slov ( slovná banka ), napísať svoje meno.  

Pozitíva: Uplatňovanie metód na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, najobľúbenejšie sú 

knihy s prediktabilným textom a obrázkovo-pojmové mapy, písanie príbehu a vyslovovanie 

predpokladov ukončenia príbehu.   

Východiská: Pravidelným čítaním počas odpočinku motivovať deti k vytváraniu vlastných 

príbehov. Podporovať deti k rečovému prejavu tak, aby sa naučili rozprávať zmysluplne, 

približovať im poznatky o iných kultúrach a odlišnostiach prostredníctvom kníh.  

Vizuomotorická koordinácia je primeraná veku, úroveň jemnej a hrubej motoriky je u väčšiny 

detí veľmi dobrá.  

Pozitíva: Úroveň dosiahnutá v grafomotorických zručnostiach je priemerná,  v ojedinelých 

prípadoch sme zaznamenali  nesprávny úchop ceruzky a jej neprimeraný tlak na podložku. 

Východiská: Zaraďovať grafomotorické cvičenia, primerane motivovať grafomotorické 

činnosti, využívať netradičné techniky a materiály.   

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Cieľom bolo viesť deti k objavovaniu vzťahov medzi objektmi okolitého sveta, utvárať a 

rozvíjať začiatky logického myslenia. Prostredníctvom riešenia problémových úloh, otázok a 

odpovedí spoznávali deti svet čísiel, číselný rad, naučili sa opísať a vysvetliť pravidlo 

postupnosti, v usporiadanom rade určiť objekt na základe slov prvý, druhý, pred, vzad, 

posledný, predposledný, hneď za ...  

V oblasti rozvíjania digitálnej gramotnosti  sme v plnej miere vo všetkých triedach využívali 

dostupné digitálne technológie, najmenšie deti pracovali s myšou, získavali elementárne 

poznatky o PC / zapnúť, vypnúť, držať myšku../ v spolupráci s učiteľkou, staršie deti zvládli 

elementárne operácie na počítači, primerane veku ovládajú  prácu s počítačom, edukačnými 

programami, programovateľnými hračkami a didaktickými pomôckami. Dokážu 

naprogramovať digitálnu hračku tak, aby prešla stanovenú trasu aj s prekážkami. 



Pozitíva : Vytváranie priestoru na individuálnu prácu na interaktívnej tabuli v detských 

edukačných programoch.  Úroveň vedomostí a schopností detí v oblasti poznávacích a 

mimopoznávacích funkcií zodpovedá ich vekovým a rozvojovým možnostiam. Vedia sa 

orientovať v priestore i rovine, triediť, usporadúvať a priraďovať predmety, pracovať s 

číslom. Dokážu sa primerane sústrediť na činnosť , vyvíjajú vôľové úsilie na dosiahnutie 

cieľa. Rozsah uvedených poznatkov hodnotíme ako  dobrý, v závislosti od kompetencií detí. 

Východiská: Zaraďovať do edukačného procesu experimenty, pokusy, využívať tangram, 

mandalu, štvorcovú sieť, logické edukačné hry  a aktivity , zapájať deti  do bežných príprav 

na učenie prípravou učebných pomôcok, dodržiavať primeranosť požiadaviek vzhľadom k 

osobnosti dieťaťa, pozornosť zamerať na spätnú väzbu. Vhodnými aktivitami precvičovať 

farby a orientáciu v číselnom rade. Zlepšenie si v tejto oblasti vyžaduje zdôvodňovanie 

svojich názorov, vyslovovanie jednoduchých úsudkov. 

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Cieľom bolo vytvárať u detí pozitívny vzťah k práci a jej produktom, vybaviť ich praktickými 

poznatkami a zručnosťami.  Správne návyky deti získavali  pri práci s technickým, prírodným 

a odpadovým materiálom, pri strihaní, lepení a skladaní. Využívali sme tiež netradičné 

výtvarné postupy, techniky a materiály s cieľom podpory rozvoja detskej tvorivosti. Deti sa 

naučili pracovať podľa jednoduchého kresleného postupu, pochopili dôležitosť dodržiavania 

bezpečnostných pravidiel pri používaní rôznych nástrojov a materiálov.  

Pozitíva: Deti svoje nápady, myšlienky a predstavy vyjadrovali v konštrukčných činnostiach. 

Poskytovali sme im priestor pre citovú realizáciu prostredníctvom aktívnej činnosti. 

Východiská: Podporovať rozvoj základných zručností pre zvládanie úkonov bežného dňa, 

tradičné remeslá približovať deťom prizývaním dostupných remeselníkov do priestorov 

materskej školy s praktickou ukážkou , napr. výroba košíkov, rezbár a pod., využívať 

interaktívnu tabuľu k spoznávaniu remesiel. 

 

UMENIE A KULTÚRA 

Hudobno – pohybové hry rozvíjali pohybové kompetencie detí i kultúru predvedenia pohybu 

v súlade s hudbou, rytmické cítenie. Boli zamerané na osvojenie rytmu hrou na telo a na 

vyjadrovanie hudobného rytmu pri chôdzi alebo behu.   Deti dokázali pochopiť  význam 

pravidiel a dôležitosť ich dodržiavania.  Hudobno - pohybové činnosti  realizovali s radosťou. 

V ich repertoári prevažovali ľudové piesne a  súčasné populárne skladby z detských CD. Deti 



dokážu pri hudobno-pohybovou činnosťou vyjadriť charakter piesne a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom. 

Pozitíva: Hudba a spev sa prelínali celým dňom a všetkými formami činnosti detí v materskej 

škole.  

Východiská : Podporovať všetky prejavy detskej hudobnosti.  

Deti  svoje nápady, myšlienky, pocity vyjadrovali v kresbách, maľbách, osvojili si niekoľko 

techník maľovania, naučili sa používať kombinovanú techniku. Poskytovali sme im priestor 

pre citovú realizáciu prostredníctvom aktívnej činnosti  v hre s výtvarným materiálom. 

Výsledky  hodnotíme ako dobré v závislosti od individuálnych možností dieťaťa. 

Pozitíva: výtvarné zručnosti deti uplatnili vo výtvarných aktivitách na dobrej 

úrovni,  naučili  sa komentovať a popísať svoj vlastný výtvarný produkt a proces výtvarnej 

činnosti. 

Východiská: Vytvárať  príležitosti pre vlastnú aktivitu a tvorivosť dieťaťa, v pedagogickom 

pôsobení na dieťa  uplatňovať kvalitný výber podnetov a činností. Uprednostňovať formy 

práce s malou skupinou a rešpektovať individuálnu poznatkovú úroveň detí.  

Týždenné témy , ktoré vyjadrujú obsah učiva, majú integrálny charakter, rešpektujú potreby, 

predstavy, možnosti, schopnosti a záujmy detí. Sú zostavené tak, že umožňujú učiteľke 

stanovenie cieľa vo všetkých vzdelávacích  oblastiach, hrách, vzdelávacích aktivitách v 

centrách vo všetkých organizačných formách usporiadania  dňa, nadväzujú na seba a 

vzájomne sa prelínajú. Kľúčovým prvkom plánovacieho procesu podľa týždenných tém je 

sledovať nadväznosť, prepojenosť a kontinuálnosť všetkých plánovaných aktivít a činností v 

rámci celého školského roka.      

 

e) Koncepčný zámer rozvoja školy na príslušný školský rok, vyhodnotenie jeho 

plnenia. 

Našim koncepčným zameraním školy je technická výchova.  Zmyslom rozvoja technickej 

výchovy v našej materskej škole v súvislosti s rozvojom osobnosti dieťaťa je nielen získanie 

špecifických zručností, ale aj rozvoj duševných funkcií – vnímania, predstavivosti a myslenia 

a rozvoj tvorivosti a vynaliezavosti. Deti budú praktickou činnosťou prostredníctvom 

pozorovania, bádania a objavovania získavať vedomosti a schopnosti v oblasti technickej 

výchovy.  

 

V rámci koncepčného zamerania školy boli využívané formy práce: 



 hrové centrá zamerané na technickú výchovu, 

 rozvoj technických zručností na vzdelávacích aktivitách, 

 exkurzie na miesta a pracoviská s technickým zameraním. 

 

 

 

 

 

                      

 

                          ––––––––––––––––––––– 

Vráble, 31.08.2022                                                                      PaedDr. Karol Drienovský 
          

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


