Základná škola s materskou školou, Atómová 1
917 01 Trnava

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA
O V Ý C H O V N O - V ZD E L Á V A C E J Č I N N O S T I
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

V Trnave dňa 01.07.2016

Mgr. Emília Benedikovičová
riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou, Atómová 1
917 01 Trnava

Rada školy pri ZŠ s MŠ
Ulica Atómová 1
917 01 Trnava

Vec: Predloženie vyhodnocovacej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok
2015/2016 samosprávnemu orgánu školy – rade školy

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 § 3, po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade
školy dňa 01.07.2016, predložila riaditeľka školy Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 Rade školy ako samosprávnemu orgánu.
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava k predloženej správe:
Prerokované na zasadnutí rady školy dňa 03.10.2016. Rada školy súhlasí s vyhodnocovacou
správou bez pripomienok.

V Trnave dňa 03.10.2016

PaedDr. Lucia Koleničová
predsedníčka RŠ
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Správa obsahuje:
a) Základné identifikačné údaje o škole:
1. názov školy:
Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
2. adresa školy:
Ulica Atómová 1, 917 01 Trnava
3. telefónne a faxové číslo školy:
033/5501491, 033/3236840
www.zsatomovatt.sk
4. internetová adresa školy:
zsatomovatt@gmail.com
elektronická adresa školy:
5. údaje o zriaďovateľovi školy:
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
6. vedúci zamestnanci školy:
- riaditeľka školy:
Mgr. Emília Benedikovičová
- štatutárna zástupkyňa rš:
Mgr. Mária Hrnčíriková
- zástupkyňa pre 1. stupeň:
Mgr. Terézia Malacká
7. údaje o rade školy:
- predseda:
Mgr. Anna Hrušovská – uč. ZŠ
- podpredseda:
PaedDr. Ľubica Ondrejkovičová, rada rodičov
- členovia:
Anna Drobná – hospodárka školy
Martina Drgoňová – rada rodičov
Anna Zacharová – učiteľka MŠ
Stanislava Vančová – rada rodičov
Ing. Marián Štubňa – rada rodičov
Babeta Gašparíková – zamestnankyňa Mesta TT
Ing. Peter Halada – poslanec MZ
MUDr. Zuzana Havlíková – poslankyňa MZ
Mgr. Veronika Virágová – poslankyňa MZ
8. Iné poradné orgány školy:
- MZ pre primárne vzdelávanie
Mgr. Miháliková Jaroslava
- MZ ŠKD
Mgr. Vojtechová Andrea
- PK matematika a práca
Mgr. Beňadiková Barbora,
s informáciami, človek a príroda od II. polroka PaedDr. Koleničová
- PK jazyk a komunikácia - SJL
Mgr. Reptová Iveta
- PK jazyk a komunikácia - CJ
Mgr. Švihoríková Soňa
- PK človek a svet práce, umenie
Mgr. Mrnková Alena
a kultúra a zdravie a pohyb,
človek a spoločnosť a človek a
hodnoty

4

b) Údaje o počte žiakov školy:
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
SPOLU

triedy
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

k 15.9.2015
počet žiakov
45
48
46
45
53
44
43
44
39
407

triedy
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

k 15.9.2016
počet žiakov
53
46
50
42
42
44
46
36
42
401

c) Údaje o žiakoch v školskom klube:
1. oddelenie:
2. oddelenie:
3. oddelenie:
4. oddelenie:
5. oddelenie:
6. oddelenie:
SPOLU:

k 15.9.2015
31
31
30
31
24
147

k 15.9.2016
28
28
28
26
27
26
163

c) Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka: 50 (7 žiakov s OŠD)
d) Počet žiakov prijatých na stredné školy: šk. rok 2015/2016
Počet končiacich žiakov 9. ročníka
Počet nižšie končiacich žiakov (6. – 8. ročník)
Počet nižšie končiacich žiakov (5. ročník)
Počet končiacich žiakov spolu

38
2
11
51

Deviataci
Počet prijatých deviatakov na gymnáziá
7
Počet prijatých na bilingválne školy
3
Počet prijatých na SŠ (SPŠ, OA, SZŠ)
13
Počet prijatých na 4-roč. odbory SOŠ
13
Počet prijatých na 3-roč. odbory SOŠ
2
Počet prijatých do OU, praktickej školy
0
Predĺžená povinná školská dochádzka
0
Počet prijatých do pracovného procesu
0
Ôsmaci – bilingválne štúdium
Počet prijatých na 5-ročné bilingválne školy
1
Nižšie končiaci žiaci (6. – 8. ročník)
Počet prijatých na 2-ročné učebné odbory SOŠ
1
Počet prijatých na OU
0
Počet prijatých do pracovného procesu
0
Piataci
Počet prijatých na 8-ročné štúdium
11
Počet žiakov v riešení (ešte neprijatých)
0

Úspešnosť na prijímacích pohovoroch (9. roč.): 100%
Správu vypracovala: Mgr. Ľ. Tarabíková, výchovná poradkyňa
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: Klasifikácia školy:
Ročník
Počet tried
Chlapcov
Dievčat
Spolu žiakov
PSV
PVD
P
Prospeli spolu
Neprospeli
Správanie 2
Správanie 3
Správanie 4
Ospravedlnené
Na žiaka
Neospravedlnené
Na žiaka

1.
2
25
19
44
0
0
44
44
0
0
0
0
2344
53,27
0
0

2.
2
23
25
48
43
4
0
47
1
0
0
0
2323
48,40
0
0

3.
2
27
18
45
35
7
3
45
0
0
0
0
1874
43,58
0
0

4.
2
22
23
45
33
10
2
45
0
0
0
0
2081
47,30
0
0

5.
2
28
24
52
29
14
8
51
0
3
0
0
2768
53,23
0
0

6.
2
23
21
44
19
11
12
42
1
1
0
0
2475
56,25
7
0,16

7.
2
19
21
40
17
11
11
39
1
0
0
0
2453
61,32
0
0

8.
2
23
20
43
20
10
12
43
0
2
1
1
2598
60,42
10
0,23

9.
2
18
20
38
15
8
14
37
0
2
0
0
3033
79,82
0
0

Spolu
18
208
191
399
211
75
106
393
3
8
1
1
21949
55,43
17
0,04

Školský výchovno-vzdelávací program – primárne vzdelávanie

JAK
MPI
PRS
ČLH
UMK
ZDP
ČSP

SJL
ANJ
NEJ
MAT
IFV
PDA
VLA
ETV
NBV
HUV
VYV
TEV
PVC

1. ročník
1,45
1,11
0
1,26
0
1,5
0
A
A
1,0
1,05
1,0
0

2. ročník
1,37
1,33
0
1,29
1,0
1,21
1,27
A
A
1,0
1,0
1,0
0

3. ročník
1,38
1,38
0
1,67
1,0
1,35
1,605
A
A
1,0
1,0
1,0
0

4. ročník
1,65
1,67
0
1,24
1,0
1,5
1,33
A
A
1,0
1,0
1,0
1,115

Školský výchovno-vzdelávací program – nižšie sekundárne vzdelávanie

JAK

MPI
ČLP
ČLH
ČLP
ČLS

SJL
ANJ
FRJ
NEJ
MAT
INF
SEE
THD
ETV
NBV
BIO
FYZ
CHE
DEJ

5. ročník
1,96
2,00
0
0
2,06
1,00
0
0
A
A
1,93
0
0
1,47

6. ročník
2,42
2,08
1,52
1,61
2,37
1,02
0
0
A
A
2,26
1,02
2,06
2,15

7. ročník
2,44
2,02
1,8
1,76
1,82
1,05
0
0
A
A
1,77
1,95
2,29
2,25

8. ročník
2,44
1,15
1,94
1,87
2,53
1,02
1,14
1,13
A
A
1,83
2,44
2,34
1,86

9. ročník
2,43
2,28
0
1,86
2,54
1
1,00
1,00
0
0
2,08
2,17
2,05
1,85
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UMK
ZDP

GEG
OBN
HUV
VYV
VUM
TSV
SPP

1,83
0
1,00
1,04
0
1,00
0

1,88
1,51
1,00
1,04
0
1,00
0

2,39
1,89
1,32
1,16
0
1,1
1

2,13
1,12
0
0
1,08
1,00
0

1,63
1,28
0
0
1,26
1,00
1,00

Testovanie 9-2016
Základné údaje
Počet žiakov testovaných z predmetu
Priemerný počet bodov školy
Priemerná percentuálna úspešnosť školy
Priemerný počet bodov v rámci SR
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer)
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru

MAT
38
9,8
49,1%
10,6
52,8%
-3,7

SJL
38
17,4
69.7%
15,6
62,6%
7,1

f) Zoznam učebných plánov:
Školský výchovno-vzdelávací program – 1.A,B inovovaný, 2.A,B; 3.A,B; 4.A,B;
5.A,B inovovaný; 6.A,B; 7.A,B; 8.A,B; 9.A,B
Učebný plán so športovou prípravou v 5. – 9. ročníku sme uplatňovali v triedach 7.A a 9.A so
zameraním na basketbal dievčatá a hádzanú chlapci.

g) Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagog. zamestnancov
školy:
- Pedagogickí pracovníci: 33
- Odborní pracovníci: školská psychologička: 1
- Prevádzkoví zamestnanci: 10
- Celkový počet zamestnancov k 15.9.2015: 44
Správu vypracovala: M. Rozkydalová, mzdová účtovníčka
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov:
Školský klub
I. stupeň
Informatika
Svet práce
Športová príprava
Telesná a športová výchova
Matematika
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Fyzika
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk

100%
100%
0%
0%
100%
88%
100%
100%
84%
100%
100%
100%

Chémia
Geografia
Technika
Dejepis
Biológia
Etická výchova
Náboženská výchova
Výtvarná výchova
Občianska výchova
Hudobná výchova
Výchova umením

100%
50%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%

h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy:
Kontinuálne a iné vzdelávanie:
Ukončené:
1. atestačná skúška: Nováková, Kreutzová, Hrušovská, Repíková
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Aktualizačné vzdelávanie: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne – Tarabíková, Švihoríková,
Nováková, Beňadiková
Aktualizačné vzdelávanie: Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách – Tarabíková, Švihoríková,
Beňadiková
Využívanie IKT v práci učiteľa – Beňadiková
Inovačné vzdelávanie: Líderstvo v škole – Nováková, Repíková, Hrnčíriková, Hrušovská
Odborná didaktika – dizertačná práca k získaniu titulu PhD. p. Beníčková
Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ: Koleničová, Tarabíková

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti:
Počas školského roka sme uskutočnili veľa aktivít, ktoré môžeme rozdeliť do niekoľkých oblastí.
V rámci vyučovacieho procesu pani učiteľky využívali rôzne formy práce, napr. exkurzie, výlety,
výstavy, vychádzky. Všetky tieto činnosti môžeme rozdeliť na kultúrne, športové alebo výchovnovzdelávacie.

ia) V priebehu školského roka sa žiaci pod vedením učiteľov zapojili do týchto kultúrnych
podujatí:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

návštevy múzea a galérie ako súčasť triednických hodín alebo výtvarnej výchovy,
návštevy divadelných predstavení v Trnavskom divadle slúžili na rozvoj divadelnej osobnosti žiakov,
pod vedením p. učiteliek a vychovávateliek sa uskutočnil Deň matiek,
zúčastnili sme sa súťaže Putujeme za ľudovou piesňou,
polrok pre žiakov bol rozdelený detským karnevalom,
výtvarné súťaže boli motivované sviatkami a výzvami z Kalokagatie, napr. vianočné pozdravy,
výzdoby tried a vestibulov
využívali sme knihy zo zbierkového fondu kníh
v spoločenskej miestnosti vyučujúce uskutočňovali hodiny s využitím interaktívnej tabule
v rámci mestských projektov vypracovaných s témami protidrogovou a ekologickou témou pani
vychovávateľky ŠKD čítali na pokračovanie knižky Lastovičie rozprávky a S dievčiskom sa
nehráme
iné aktivity nespomenuté v tejto časti správy sú súčasťou vyhodnocovacích správ jednotlivých
PK a MZ

ib) Počas školského roka sme sa zúčastnili viacerých športových podujatí:
Počas školského roka sme sa zúčastňovali všetkých športových akcií, ktoré boli súčasťou POP
a ktoré organizovala Kalokagatia. Výsledky a umiestnenia sú súčasťou Galérie najlepších žiakov za
školský rok 2015/2016, ktorá je zverejnená na internetovej stránke školy

ic) Vyučovací proces sme obohatili aj o tieto akcie:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

usporiadanie LVVK v 7. ročníku, plavecký výcvik žiaci 3.A, B, návštevy dopravného ihriska
školské výlety v jednotlivých triedach podľa plánov tried,
Noc v knižnici,
exkurzie podľa dohody predmetových komisií a metodických združení,
podieľali sme sa na práci v súťaži Družstvá mladých zdravotníkov,
akcie s protidrogovou tematikou, s témou kriminality mládeže Bezpečne na internete, Slovensko
bez drog,
pre 7. až 9. ročník sme uskutočnili interaktívnu prednášku o kyberšikane a o právnej zodpovednosti
za svoje činy
zbery druhotných surovín (papier, vrchnáky z plastových fliaš) v rámci predmetu Environmentálna
výchova,
triedenie odpadu do separovaných nádob, ktoré sú umiestnené v triedach,
organizovali sme Deň narcisov, výchovné koncerty,
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◦ olympiády – žiaci prezentovali školu vo fyzikálnej, matematickej, geografickej, dejepisnej
olympiáde, olympiáde z cudzích jazykov, v Pytagoriáde,
◦ Mesiac knihy, besedy, hodiny slovenského jazyka, kvízy, čitateľské besedy, školské kolo Hollého
pamätník v priestoroch zbierkového fondu
◦ spolupráca s pedagogickou fakultou pri realizovaní pedagogickej praxe,
◦ Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov,
◦ výchovné koncerty pre 1. aj 2. stupeň,
◦ vyhrali sme celkovo športové súťaže v rámci Trnavských športových hier,
◦ karneval pre žiakov 1. stupňa,
◦ Deň otvorených dverí,
◦ vianočná šou pre žiakov trnavských škôl,
◦ Planetárium v Hlohovci – návšteva hvezdárne,
◦ výstava kníh spojená s predajom,
◦ Dobrovoľníci deťom (účasť na programe),
◦ Komparo – účasť na celoslovenskom testovaní žiakov v matematike a v slovenskom jazyku sa
uskutočnilo podľa záujmu žiakov.

j) Projekty, do ktorých je škola zapojená:
Vzdelávacie poukazy – v rámci krúžkovej činnosti učitelia rozvíjajú zručnosti a vedomosti žiakov
podľa ich záujmov.
Kultúrne poukazy – po obdržaní poukazov triedne učiteľky podľa záujmov žiakov zorganizovali
návštevu divadelných a filmových predstavení.
Infovek – žiaci majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti pri práci s IKT, spolupráca s MŠ SR.
Trnavské športové hry – športové akcie a súťaže jednotlivých škôl Trnavy v spolupráci s Mestom
Trnava, Kalokagatiou.
Zdravá škola – škola podporujúca zdravie – v rámci projektu škola uskutočňuje rôznorodé akcie,
zamerané na zdravý spôsob života v spolupráci s Mestom Trnava.
PEER program – žiaci sa zábavnou formou učia, ako efektívne a zaujímavo vyplniť voľný čas.
Čas premien – žiaci získavajú informácie o problémoch dospievania.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – žiaci sa učia poznávať základné znaky sociálnych vzťahov
v rodine.
Zelená oáza – projekt, ktorý umožňuje skrášľovanie priestorov a okolia školy.
Environmentálna výchova – ochrana prírody, žiaci získavajú základné vedomosti a zručnosti vo
vzťahu k životnému prostrediu, v rámci tohto projektu sa zapájame do zberu druhotných surovín,
ASA Trnava.
Tirnavia Trophy – účasť na kultúrnych súťažiach, ktoré vyhlasuje Kalokagatia v rámci súťaže
trnavských škôl.
Deň otvorených dverí – projekt zameraný už tradične na propagáciu činnosti školy pred zápisom
prvákov do školy.
Prímestský tábor – uľahčiť rodičom využitie voľného času detí počas prázdnin, obohatiť ich novými
skúsenosťami a peknými spomienkami.
Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ – projekt slúži na podporu
polytechnickej výchovy
Projekt podpory profesijnej orientácie – spolupráca so ŠIOV
Projekt podpory polytechnickej výchovy – spolupráca so ŠIOV

k) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:
V školskom roku 2015/2016 sa nekonala školská inšpekcia.

l) Priestorové a materiálno – technické podmienky v škole:
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Vzhľadom na zameranie a orientáciu školy a počet žiakov sú priestorové podmienky vyhovujúce.
Materiálne podmienky školy sú primerané. Veľa učebných pomôcok nakupujeme v spolupráci
s radou rodičov, sponzorov a z finančných prostriedkov Neinvestičného fondu pri ZŠ Atómová 1. V
rámci projektu Vyhrňme si rukávy sme získali finančné prostriedky z mesta Trnava a z Ministerstva
školstva SR, ktoré nám tiež veľmi pomohli pri vybavovaní kabinetov učebnými pomôckami.
Vybavenie školy výpočtovou technikou je na dobrej úrovni. Rovnako i estetický vzhľad školského
prostredia. Problémy máme s technickým stavom budov. Veľký únik tepla je cez kovové rámy okien,
vchodových dverí, a tým sa prevádzka budov predražuje. Mesto Trnava počas mesiacov júl – august
v roku 2008 vymenilo okná na chodbe na poschodí v pavilóne A. V decembri 2014 boli vymenené
okná na chodbe na prízemí v pavilóne A a v priestoroch pri šatniach pavilónu A.
Počas prázdninových mesiacov júl, august 2010 zrealizovalo Mesto Trnava nasledovné
rekonštrukčné práce v pavilóne C: v štyroch učebniach vymenili okná, kompletne vymenili sklobetónový
skelet na schodišti za plastový, spolu s oknami na príslušných chodbách, kompletnú rekonštrukciu
sociálnych zariadení v tejto časti budovy.
Nám sa podarilo v spolupráci s tenisovým zväzom NET Trnava opraviť a skultúrniť sociálne
zariadenia v pavilóne A: vymenili nám dlažbu, namontovali nové toaletné kabínky a WC misy.
Vo februári 2012 bola ukončená rekonštrukcia sociálnych zariadení pri školskej jedálni
a telocvični. Rekonštrukcia presvetlenej časti telocvične, skleného skeletu bola zrealizovaná v ďalšom
školskom roku.
V tomto školskom roku počas prázdnin boli zrekonštruované sociálne zariadenia pre žiakov
v pavilóne B na prízemí aj poschodí. V súčasnosti prebieha ešte výmena okien na všetkých ostatných
priestoroch školy, rekonštrukcia ostatných schodíšť a výmena hlavných vchodových dverí do budovy.
Nakoľko sme sa stali školou iba s výdajnou školskou kuchyňou (obedy varia a dovážajú zo ZŠ
Spartakovská), priestory v kuchyni neboli zatiaľ rekonštruované. Sociálne zariadenie v suteréne je už
po rekonštrukcii, opravený je aj sklobetónový skelet schodiska v tejto časti budovy.
V júli 2014 bola z našich priestorov zrušená pobočka Krajskej knižnice J. Fándlyho. V tejto časti
zriaďovateľ odsúhlasil rozšírenie kapacitných priestorov pre deti materskej školy o jednu triedu. Bolo
nevyhnutné riešiť aj sociálne zariadenia pre deti materskej školy a žiakov. Sociálne priestory pre
chlapcov sa rekonštruovali spolu so sociálnymi priestormi pre deti MŠ. WC pre dievčatá 1. stupňa
zostali v pôvodnom stave.
Vonkajšie priestory školy na relaxáciu, športovanie a oddych sú veľmi oklieštené. Zelená plocha
pri bývalej budove Inpaka už patrí VÚJE. Tenisové kurty sú v prenájme združenia NET Trnava. Na
trávnatej ploche, ktorú sme mohli využívať so žiakmi na rôzne pohybové činnosti, vybudovali ďalší
antukový tenisový kurt a tým obmedzili naše športové aktivity. V ďalšej časti sa zaviazali, že
vybudujú multifunkčné ihrisko, ktoré budú využívať aj žiaci našej školy. Do dnešného dňa nebol
tento prísľub splnený. Oprava asfaltového hádzanárskeho ihriska by bola pre nás veľmi vítaná.
Rozhodli sme sa preto v priestoroch školskej záhrady vybudovať relaxačno-oddychovú zónu pre
žiakov ŠKD a pre deti materskej školy.
Z ekonomického, estetického, psycho-hygienického aj z bezpečnostného dôvodu je potrebné:
1. Vymeniť podlahové krytiny vo všetkých učebniach, na chodbách i na schodiskách.
2. Zatepliť budovu školy.
3. Zrekonštruovať školskú kuchyňu.
4. Vyregulovať kúrenie v celej budove školy.
5. Zrekonštruovať školské hádzanárske ihrisko, kde sa nachádza množstvo nerovností a puklín.
6. Vymeniť vstupné brány – pre hlavný vstup do areálu i pre zadný vstup pre zamestnancov
a zásobovanie.
7. Vymeniť staré neónové svietidlá za nové s lepšou svietivosťou a menšou spotrebou energie.
Správu vypracovala: Mgr. Emília Benedikovičová, riaditeľka školy
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m) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
1.
2.
3.
4.
5.

dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka
príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka /ŠKD/
finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy
finančné prostriedky získané od rodičov, právnických a fyzických osôb
finančné prostriedky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie a na projekty

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠ SR cez KÚ
Bežné výdavky
normatívne výdavky – 632 950 €, z toho:
na mzdy 397 224 €, ktoré sme použili na vyplatenie tarifných platov, osobných príplatkov, na
odmeny (patria sme jubileá, mimoriadne odmeny), ostatné príplatky (patria sem náhrady, nadčasy,
triednictvo, riadiace)
poistné – odvody do poisťovní – 136 891 € (zo zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne)
prevádzka 93 996 €, z toho:
◦ na cestovné a s ním spojené výdavky sme čerpali 135 €,
◦ na energie, vodu, komunikácie sme čerpali 61 842 €, z toho na tepelnú, elektrickú energiu 54 205
€, na vodné a stočné 5 910 €, na komunikácie, poštovné, telefón, internet 2 727 €,
◦ na materiál sme čerpali finančné prostriedky vo výške 12 303 € (kancelársky materiál, údržba a
čistiace potreby, odborná literatúra pre pedagógov a účtovníčky, ochranné pracovné prostriedky,
benzín do kosačky, licencia na eTlačivá, eŠkolu a eRozvrhy), pracovné náradie
na prevádzku školy /elektrospotrebiče, kuchynské zariadenia, kuchynské potreby,
◦ na údržbu sme čerpali finančné prostriedky vo výške 4 424 € (výdavky na opravu kancelárskych
prístrojov a elektrorozvodov, hasiacich prístrojov, telocvičného zariadenia, budovy školy –
murárske a maliarske práce),
◦ na služby sme čerpali finančné prostriedky vo výške 17 292 € (školenia a kurzy, revízie,
rozmnožovacie služby, deratizácie, ochrana majetku, poplatky banke a odvod za neplnenie
povinného podielu ZPS úradu práce, prídel do sociálneho fondu, odmeny na základe dohody
miestny poplatok za komunálny odpad, stravovanie zamestnancov 55%)
bežné transfery 2 839 € sme použili na vyplatenie PN 10 dní.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej právnickej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Z príspevku od rodičov za školský klub detí a materskej školy sme naplnili príjmy vo výške
30 535 € – finančné prostriedky sme čerpali na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní, na
prevádzkové náklady – tepelnej, elektrickej energie a materiálové zabezpečenie prevádzky školy,
údržby a na služby.
Príspevok od rodičov za režijné náklady v školskej jedálni s naplnili 3 050 € – čerpali sme na
vyplatenie energií v školskej jedálni v MŠ vo výške 3 050 €.
3. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli poskytnuté vo výške 10 134 € – finančné
prostriedky na vzdelávacie poukazy sme čerpali na vyplatenie odmien a odvody do poisťovní, energií
a na zakúpenie všeobecného materiálu a za služby súvisiace s prevádzkou školy.
4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
A. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli poskytnuté na:
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1. Bežný transfer na originálne kompetencie rozpočet vo výške 263 758 € (zariadenia pre
záujmové vzdelávanie, školské stravovanie a predškolskú výchovu)
Finančné prostriedky boli rozpočtované na tarifné platy, osobné a ostatné príplatky, odmeny, na
poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, na prevádzkové náklady ako sú energie,
materiál, údržba, služby, transfery – PN a to zariadenia pre záujmové vzdelávanie vo výške 57 479 €,
pre školské stravovanie vo výške 57 673 € a predškolskú výchovu vo výške 148 606 €.
2. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta sme čerpali vo výške 42 488 € na projekty, údržbu,
dohody a odvody do poisťovní a poistenie majetku:

Názov

v eurách

Správa majetku a právny servis - odbor majetkovo-právny - poistenie budov ZŠ s MŠ
OVŠaK - Kultúra-kultúrne podujatia - Rok mesta Trnavy 777. výročie
Bežné výdavky - Základné vzdelanie - Mládež a šport - TŠH
OVŠaK - Vzdelávanie - Otvorené školské dvory- činnosť strážcu areálu a prevádzka
OVŠaK - Vzdelávanie - Voľnočasové aktivity - projekt Prímestský tábor
Bežné výdavky-Nižšie sekundárne vzdelávanie-údržba budov-oprava vstupných brán
Ostatné výdavky škôl a školských zariadení - Bežné výdavky
Ostatné výdavky škôl a školských zariadení - Bežné výdavky odmeny a poistné
Kapitálové výdavky škôl a školských zariadení – Prípr. a projekt. dokumentácia EC
Sociálna starostlivosť - Bežné výdavky - projekt Preventívny Peer program
Spolu:

780
34
415
2 222
1 290
619
32 410
3 428
990
300
42 488

B. Bežný transfer s OÚ na výchovu a vzdelávanie deti v MŠ rozpočet 3 798 €
Finančné prostriedky boli rozpočtované na odmeny vo výške 1400 €, poistné odvody vo výške
460 €, materiálové vybavenie a učebné pomôcky vo výške 1 938 €

C. Dotácia s ÚPSVaR na deti v hmotnej núdzi rozpočet vo výške 735 €
Finančné prostriedky boli rozpočtované a naplnené na vyplatenie stravy 602 € a školských
potrieb 133 € pre deti zo SZP v hmotnej núdzi na našej škole.

D. Dotácia z OÚ na odchodné sme rozpočtovali a čerpali vo výške 2 103 €
Správu vypracovala: A. Drobná, účtovníčka

E. Čerpanie rozpočtu RR šk. r. 2015
Zostatok z predchádzajúceho šk. r. 2014/2015
na účte
v pokladni
Príjmy: 2015/2016
Príspevok ZRPŠ
Úrok od banky v EUR

1
2
3
4
5

262,09 €
249,60 €
12,49 €

Spolu

4 680,00 €
0,15 €
4 680,15 €

PRÍJMY SPOLU
Výdavky: 2015/2016
Lyžiarsky vých. výcvikový kurz (40x10 €) 7. roč.
Lekársky dozor na LVVK
Plávanie – žiaci (45x3.50 €) 3.roč
Odmeny na súťaže
Športové triedy 7.A, 9.A

4942,24 €
schválené
0,00 €
0,00 €
157,50 €
130,00 €
200,00 €

čerpanie
0,00 €
0,00 €
-150,50 €
-80,18 €
-220,60 €

zostatok
0,00 €
0,00 €
7,00 €
49,82 €
-20,0 €
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cestovné žiaci
Odmeny športovci za reprezentáciu školy
Školský klub
Obnova učební informatiky
Výlety 9. ročník (40x3.50 €)
Odmeny na koniec roka (410 žiakov x 1 €)
Uvítanie prvákov
Učebné pomôcky a ostatné
Lavice 2. st.
Deň učiteľov

50,00 €
0,00 €
300,00 €
500,00 €
140,00 €
410,00 €
70,00 €
800,00 €
2 000,00 €
20,00 €
4 777,50 €

Vedenie účtu v EUR
výdavky z pokladne a banky
VÝDAVKY SPOLU
konečný stav účtu k 31.8.2016
konečný stav pokladňa k 31.8.2016
ZOSTATOK k 31.8.2016

-102,60 €
-4780,50 €
-4883,10 €
61,77 €
0,37 €
62,14 €

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
ZOSTATOK k 31.8.2016

4942,24 €
-4883,10 €
59,14 €

-35,10 €
0,00 €
-300,00 €
-480,00 €
-112,00 €
-393,00 €
-79,55 €
-911,59 €
-2 002,58 €
-16,00 €
4780,50 €

14,90 €
0,00 €
0,00 €
20,00 €
28,00 €
17,00 €
-9,55 €
-111,59 €
-2,58 €
4,00 €
-3,00 €

Správu vypracovala: B. Lopušná

F. Neinvestičný fond „Škola plná radosti a športu za rok 2015“
NEINVESTIČNÝ FOND ŠKOLA PLNÁ RADOSTI A ŠPORTU
ZA ROK 2015
a) Prehľad činností vykonaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu
Podpora tvorby a ochrany životného prostredia
- zber papiera v jarnom a jesennom období
- environmentálny projekt A.S.A.
- obnova interiérov tried a priestorov školy
- environmentálna a ekologická výchova žiakov
Ochrana a podpora zdravia
- zakúpenie stravovacích žetónov
- obnova interiéru školy
Vzdelanie a rozvoj služieb
- materiál pre odborné kabinety GEO, pracovné zošity
- vybavenie tried informačnou technikou
- notársky poplatok - 2% dane –žiadosť
- učebné pomôcky pre 1. ročník a pre 1. stupeň
- školský časopis ATOMIK
- ocenenie najlepšieho žiaka a športovca školy
- vybavenosť tried – stoly, stoličky
b) Ročná účtovná uzávierka
Stav k 1.1.2015
2 485,26 €
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z toho: pokladňa
956,07 €
bežný účet SLPS
1 529,19 €
Príjem za rok 2015
7 701,48 €
Výdaj za rok 2015
9 046,81 €
Zostatok k 31.12. 2015
1 139,93 €
z toho: pokladňa
573,56 €
bežný účet
566,37 €
c) Prehľad v daroch a príspevkoch poskytnutých fondu
d) Prehľad príjmov podľa zdrojov ich pôvodu
Príjem z 2 % dane
4 440,34 €
sponzorský dar Bieliková
40,00 €
zber papiera, environmentálny projekt A.S.A.
1 904,94 €
predaj Atomiku (školský časopis)
160,60 €
Za UP – celá škola
233,20 €
záloha na stravovacie žetóny
240,90 €
záloha na kľúče od skriniek
335,00 €
žiacke knižky
200,00 €
združenie umelcov zo Zvolena – sponzorský dar
50,00 €
Príjmy spolu:
7 701,48 €
e) Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2014
zostatok finančných prostriedkov z roku 2014
2 485,26 €
príjmy z r. 2015
7 701,48 €
výdavky v r. 2015
9 046,81 €
Zostatok k 31.12.2015
1 139,93 €
z toho: pokladňa
573,56 €
na bežnom účte SLSP
566,37 €
f) Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výška
výdavkov na správu fondu
Podpora tvorby a ochrany životného prostredia
ceny za zber papiera
207,76 €
ochrana životného prostredia – nátery
215,49 €
Ochrana a podpora zdravia
stravovacie žetóny – vrátenie zálohy
194,70 €
obnova interiéru školy – koberec
350,30 €
stoly do MŠ v ZŠ
1 032,59 €
vybavenosť tried, zborovne, herne: stoly, stoličky
2 914,56 €
Vzdelanie a rozvoj služieb
osobné počítače 3 ks + príslušenstvo
1 530,00 €
učené pomôcky pre 1. ročník, fólie
294,85 €
ocenenie najlepšieho žiaka a športovca školy
100,00 €
toner pre IKT, farba do tlačiarne, USB kľúče
171,30 €
učebnice GEO
81,60 €
vybavenie do triedy IKT
604,80 €
Iné
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notárska zápisnica – 2% dane – registrácia
vrátenie zálohy za kľúče od skriniek
réžia – poplatky SLSP
zverejnenie vo vestníku
Náklady na správu fondu:
odmena za vedenie účtu
odvody do sociálnej poisťovne
odvody daňový úrad
poplatok VšZP
Výdavky súvisiace s prevádzkou fondu vrátane odmien:
Výdavky neinvestičného fondu spolu:

58,59 €
370,00 €
65,25 €
3,50 €
432,54 €
178,80 €
156,18 €
84,00 €
851,52 €
9 046,81 €

Mgr. Benedikovičová Emília, správkyňa n.f.
Správu vypracovala: Mária Rozkydalová, pokladníčka n.f.
kontakt: 033/3236842
V roku 2015 nastali zmeny v zložení orgánu neinvestičného fondu, Škola plná radosti a športu n.f.
Členstvo v Správnej rade zaniklo Mgr. Elene Čeligovej - uplynutie funkčného obdobia k 30.06.2015.
Členstvo v Dozornej rade zaniklo Mgr. Eve Cúcikovej - uplynutie funkčného obdobia k 30.06.2015.
Nové zloženie orgánu neinvestičného fondu, Škola plná radosti a športu n. f. k 01.07.2015:
Zloženie:
Správna rada:
Mgr. Emília Benedikovičová – správca neinvestičného fondu
Mgr. Viera Bergmannová
Mgr. Soňa Švihoríková
Tatiana Nádaská
Dozorná rada:
Mgr. Jaroslava Miháliková
Mgr. Iveta Reptová
Anna Drobná
Pokladníčka
Mária Rozkydalová

n) Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy a jeho vyhodnotenie
V koncepčnom zámere rozvoja školy na päťročné obdobie sme si stanovili nasledovné
strategické ciele:

Strategický cieľ č.1: Zvýšiť kvalitu a efektivitu vzdelávacích systémov
Realizovali sme ho nasledovne:
- zlepšením vzdelávania a výcviku pre učiteľov a školiteľov,
- rozvíjaním zručností pre znalostnú spoločnosť,
- zlepšením prístupu k informačným a komunikačným technológiám,
- prostredníctvom internetu v triedach a v niektorých kabinetoch,
- zabezpečili sme efektívneho využívania existujúcich zdrojov aj počas krúžkovej činnosti.

Strategický cieľ č.2: Uľahčiť prístup k vzdelávaniu
Realizovali sme ho nasledovne:
- umožnili sme zamestnancom školy vzdelávať sa v spolupráci s Metodickým centrom v Bratislave
a Trnave
- učenie sme zatraktívnili rôznymi workshopmi v našej škole,
- podporili sme aktívneho občianskeho života v spolupráci s Radou rodičov (spoločenské aktivity – Deň
otvorených dverí, Deň zdravia, Deň matiek, ...).
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Strategický cieľ č.3: Otvoriť vzdelávacie systémy širokému okoliu.
Realizovali sme ho nasledovne:
- posilnením väzby so svetom práce, najmä pre žiakov deviateho ročníka,
- prostredníctvom internetu, ponukových workshopov so stredoškolskými učiteľmi o možnosti uplatnenia
sa na stredných školách za aktívnej účasti školského psychológa
- zlepšovaním učenia sa cudzích jazykov formou exkurzií (Viedeň, Budapešť )

Materiálno-technické zabezpečenie strategických cieľov:
Škola má nasledovné materiálno-technické vybavenie:
- zabezpečili sme počítačové vybavenie pre všetky triedy na prvom stupni,
- zriadili sme druhú učebňu výpočtovej techniky,
- zabezpečili sme prenosné počítače,
- zabezpečili sme odbornú učebňu pre 1. stupeň pre projekt Vyhrňme si rukávy,
- vytvorili sme odbornú učebňu dejepisu a zemepisu,
- zriadili sme posilňovňu pre žiakov i všetkých zamestnancov,
- zriadili sme špeciálnu učebňu v spoločenskej miestnosti – zbierku kníh (učebňa s viacúčelovým
využitím).

o) SWOT analýza školy
Oblasť, v ktorej škola dosahuje dobré výsledky:
Naša škola dosahuje veľmi dobré výsledky v športových aktivitách, v olympiádach cudzích
jazykov, v matematickej olympiáde, dejepisnej olympiáde.
Silné stránky školy:
- starostlivosť o nadaných žiakov (triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, individuálny
prístup k talentovaným žiakom v rámci vyučovania a krúžkovej činnosti, individuálny prístup k žiakom
so ŠVVP a integrovaným žiakom)
- vyučovanie v špeciálnych učebniach
- fungujúci Školský športový klub zameraný na basketbal a hádzanú,
- existujúce tradičné aktivity,
- dobre fungujúca tímová práca učiteľov,
- prezentácia školy na verejnosti,
- dobrá spolupráca s Radou rodičov,
- dobrá spolupráca s Radou školy,
- dobrá spolupráca s Mestom Trnava.
Slabé stránky školy
- veková štruktúra pedagogického zboru (prevaha vekovo starších učiteľov),
- nedostatok kvalifikovaných učiteľov hudobnej, informatickej výchovy a techniky
- technické zabezpečenie budovy (nutná výmena elektroinštalácie v celej budove školy, výmena
podlahových krytín v triedach, na chodbách i schodištiach, rekonštrukcia šatní a priestorov na
sprchovanie pri telocvični – pri používaní zateká cez strop do jedálne školy, rekonštrukcia hádzanárskeho
ihriska),
- nezateplená budova školy, veľký únik tepla,
- zrušením kuchyne sa strava dováža, škola má iba výdajňu,
- nedostatočné priestory na športovo-rekreačnú činnosť žiakov ZŠ a detí MŠ (veľké priestory prenajaté na
tenisové účely iným subjektom, rekreačno-oddychová časť pri bývalom inpaku bola predaná,
hádzanárske ihrisko je vo veľmi zlom až nebezpečnom technickom stave,
- zamedzený prístup autom ku škole a do areálu cez hlavnú bránu – možnosť iba cez rampu VÚJE.
Návrhy na opatrenia:,
- skvalitniť kvalifikačnú štruktúru vyučovania,
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- primeranými racionalizačnými opatreniami a v spolupráci s Mestom Trnava získať optimálne množstvo
finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
- uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t.j. rodičov a ich detí,
- vymeniť elektroinštaláciu v celej budove školy, nakoľko pôvodná nestačí hlavne kapacitne
- vymeniť podlahové krytiny postupne v celej škole,
- pokračovať s rekonštrukciou sociálnych zariadení pri telocvični školy
- zabezpečiť opravu hádzanárskeho ihriska,
- vrátiť kuchyňu späť do priestorov školy.
Správu vypracovala: Mgr. Emília Benedikovičová, riaditeľka školy

p) Výsledky úspešnosti prijatia žiaka na ďalšie štúdium
Žiaci pri prijímaní na stredné školy boli úspešní. Umiestnili sa všetci žiaci na príslušné stredné
odborné školy.

II. Ďalšie informácie o škole:
a) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
V škole učitelia spolupracujú so školskou psychologičkou. Má stanovené konzultačné hodiny,
počas ktorých uskutočňuje aktivity pre jednotlivcov, skupiny žiakov i pre rodičov.

b) Voľnočasové aktivity v škole
Zoznam krúžkov I. stupeň 2015/2016
Vyučujúci

Názov krúžku

Bergmannová V.
Blažek M.
Blažek M.
Fridrichová J.
Hrušovská A.
Kolláriková J.
Kolláriková J.
Kreutzová S.
Miháliková J.
Repíková E.
Tarabíková Ľ.
Žitniaková Z.

Šikovné ruky
Loptové hry
Dopravná výchova
Nemčina hrou 4. roč.
Pohybové hry
Počítačový 2. roč.
Počítačový 3. roč.
Envirko 2. roč.
Pohybové hry
Futbalový
Nemčina hrou 1. stupeň
Basketbal 1. stupeň

Termín

pondelok
utorok
streda
streda
pondelok
pondelok
streda
streda
pondelok
utorok
streda
streda

Čas od

13,15
12,40
12,50
13,00
13,40
13,45
12,50
13,15
13,40
13,40
13,45
15,30

Miesto konania

1.A
telocvičňa
VSR
3.A
telocvičňa
INF1
INF1
4.A
telocvičňa
telocvičňa
VSR
telocvičňa

Zoznam krúžkov II. stupeň 2015/2016
Vyučujúci

Názov krúžku

Beňadiková B.
Beníčková Z.
Čeligová E.
Hrnčíriková M.
Koleničová L.
Krivičková G.
Krivičková G.
Lošonská M.
Lošonská M.
Matúšek R.

Matematický 8. roč.
Španielsky jazyk
Prvá pomoc
Výtvarný 8. roč.
Prírodné vedy
Hra na gitaru
Hra na akordeón
Atomik
Atomik
Posilňovací

Termín

streda
piatok
štvrtok
štvrtok
utorok
streda
streda
pondelok
streda
pondelok

Čas od

14,00
14,00
13,45
12,45
14,45
15,00
14,00
14,00
14,00
14,30

Miesto konania

jaz2
jaz1
DEJ/ZEM
kuchynka
6.A
INF1
INF1
INF2
INF2
posilňovňa
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Matúšek R.
Matúšek R.
Mrnková A.
Opálková M.
Reptová Iveta
Reptová Iveta
Švihoríková S.
Žitniaková Z.
Žitniaková Z.

Florbalový
Futbalový
Hravá slovenčina
Šikovné ruky
Knižný klub
Knižný klub
Anglický jazyk hrou
Basketbal 2. stupeň
Kondičné posilňovanie

štvrtok
streda
streda
utorok
pondelok
streda
streda
štvrtok
utorok

14,30
13,45
13,50
13,00
14,30
13,30
14,00
15,30
15,30

telocvičňa
telocvičňa
8.B
kuchynka
spoločenská
spoločenská
jaz1
telocvičňa
posilňovňa

c) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom:
VYHODNOTENIE ČINNOSTI RŠ PRI ZŠ S MŠ, ATÓMOVÁ 1, TRNAVA
V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016
V školskom roku 2015/2016 RŠ pracovala v tomto zložení:
zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
Mgr. Hrušovská Anna – predsedníčka RŠ, p. Zacharová Anna
zástupca ostatných zamestnancov školy: p. Drobná Anna
zástupcovia rodičov:
p. Drgoňová Martina, p. Vančová Stanislava
PaedDr. Ondrejkovičová Ľubica, Ing. Štubňa Marián, CSc.
zástupcovia zriaďovateľa:
p. Gašparíková Babeta, Ing. Halada Peter,
MUDr. Havlíková Zuzana, Mgr. Virágová Veronika
Na septembrovom zasadnutí predsedníčka RŠ Mgr. Anna Hrušovská v úvode privítala všetkých
prítomných.
P. riaditeľka Mgr. Emília Benedikovičová oboznámila prítomných s vyhodnocovacou správou
školy za školský rok 2014/2015. Tento dokument bol všetkým členom RŠ doručený na preštudovanie
v digitálnej forme. Prítomní členovia nemali k obsahu dokumentu žiadne pripomienky.
P. riaditeľka v ďalšom bode vysvetlila členom RŠ inovovaný ŠVP, podľa ktorého sa budú
vzdelávať žiaci ZŠ, postupne od 1. ročníka a 5. ročníka, vysvetlila posilnenie výučby jednotlivých
predmetov – prírodovedných, technických a vymedzenie anglického jazyka ako prvého cudzieho
jazyka od tretieho ročníka. Oboznámila členov s RUP, s počtami hodín jednotlivých predmetov
v jednotlivých ročníkoch. Všetci členovia vyjadrili súhlas s inovovaným ŠVP a schválili RUP pre 1. –
9. ročník. P. riaditeľka informovala členov RŠ o novom pláne na šk. rok 2015/2016, ktorý schválila
pedagogická rada na svojom zasadnutí. Členovia RŠ nemali k obsahu tohto dokumentu žiadne
pripomienky. P. riaditeľka oboznámila členov RŠ o organizačnom zabezpečení šk. roka 2015/2016.
P. Hrušovská informovala členov o prázdninovej činnosti, ktorá sa uskutočnila v spolupráci
s mestom Trnava. Koordinátorkou letného tábora bola p. Chmelárová a pedagogický dozor
zabezpečili učiteľky primárneho vzdelávania a vychovávateľky ZŠ.
Na tomto septembrovom zasadnutí RŠ schválila: vyhodnocovaciu správu za šk. rok 2014/2015,
plán práce ZŠ s MŠ na školský rok 2015/2016 a inovovaný RUP pre 1. – 9. ročník.
Na zasadnutí v marci p. Hrušovská predniesla členom RŠ informáciu o prijatí u primátora mesta
Trnava, ktorého sa zúčastnili: p. primátor JUDr. Peter Bročka, LL.M., p. Ing. Drgoň – zamestnanec
mesta Trnava oddelenia vzdelávania, športu a kultúry, p. riaditeľka Emília Benedikovičová, p.
Hrušovská Anna, p. Ondrejkovičová Ľubica. Na tomto stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 25.11.2015 sme
spoločne oboznámili p. primátora s najzávažnejšími problémami našej školy- školská kuchyňa,
príjazdová cesta do školy, predanie pozemkov- čo spôsobilo obmedzenie rekreačno-oddychovej
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činnosti našich žiakov, nevyhovujúce hádzanárske ihrisko a mnohé iné. P. primátor prisľúbil riešenie
nami uvedených skutočností.
P. riaditeľka informovala členov o plánovaných rekonštrukčných prácach: výmene sociálnych
zariadení – pavilón B, výmene všetkých okien, vyregulovaní kúrenia, vypracovaní projektu na
rekonštrukciu kuchyne.
P. Hrušovská podala členom informáciu o financovaní LVVK a ŠvP, o spôsobe prideľovania
príspevkov pre žiakov.
V ďalšom bode p. predsedníčka oboznámila členov o pripravovanom zápise detí do prvého
ročníka, o testovaní žiakov 9. ročníka, o zápise detí do MŠ.
Na záver boli členovia informovaní o zmenách v členstve RŠ. P. Ondrejkovičovej, p. Štubňovi a
p. Vančovej zanikne členstvo v RŠ, pretože ich deti po skončení školského roka 2015/2016 prestanú
byť žiakmi našej školy. Podľa štatútu RŠ budú do RŠ kooptovaný náhradníci, ktorí pri voľbe členov
pri vytváraní RŠ sa umiestnili na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov. P. Hrušovská
poďakovala všetkým členom za účasť na zasadaní RŠ.
Správu vypracovala: Mgr. Hrušovská Anna, predsedníčka RŠ

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
K 30. júnu 2016 bolo v evidencii viac ako 100 žiakov, z toho v aktívnej starostlivosti školskej
psychologičky bolo počas školského roka 57 žiakov 1. a 2. stupňa a jeden škôlkar v súvislosti
s dovyšetrením školskej zrelosti. Z uvedeného počtu v pravidelnej dlhodobej starostlivosti bolo 28
žiakov, z toho 14 žiakov 1. stupňa a 14 žiakov 2. stupňa, 10 dievčat a 18 chlapcov. Ostatní žiaci
evidovaní v starostlivosti sú žiaci integrovaní a ŠVVP, ktorí psychologičku nenavštevovali
pravidelne, ale len v nevyhnutných prípadoch pre svoj štatút žiakov so ŠVVP alebo žiaci
v krátkodobom kontakte (do 6 návštev). Pri každom dieťati psychologička absolvovala minimálne
jednu konzultáciu s rodičom, niekedy opakovane (pri problémovejších žiakoch).
Osobitná pozornosť bola venovaná žiakom so ŠVVP a to najmä integrovaným. K 30.6.
evidujeme v škole 19 žiakov so ŠVVP, z toho piati školu opúšťajú. Integrovaných žiakov evidujeme
16, z toho traja žiaci 9. ročníka zo školy odchádzajú, ale tri žiačky nižších ročníkov k septembru
pribudnú, takže ich počet bude opäť 16 (8 dievčat, 8 chlapcov, 4 prvostupniari a 12-ti druhostupniari).
Všetko sú to žiaci s diagnózami špecifických vývinových porúch učenia alebo s rizikovým vývinom,
ktorý smeruje k uvedeným poruchám, resp. sú to žiaci s diagnózami ADHD a ADD. Dvaja žiaci majú
aj iné zdravotné oslabenia.
Nakoľko sa obe prvé triedy nachádzali v blízkosti pracovne školskej psychologičky, zoznámila
sa s prvákmi postupne, občasnými vstupmi do triedy cez prestávku, pomocou konzultácií
s vyučujúcimi a zopár prvákov sa ocitlo v individuálnej psychologickej starostlivosti (najmä z 1.B).
Ďalej školská psychologička v prvom polroku šk. r. absolvovala s deviatakmi (najmä so žiakmi z
9.B, pretože z 9. A to boli len dvaja žiaci) program profesionálnej orientácie, t.j. absolvovanie
psychotestov a následných konzultácií na tému výberu ďalšieho štúdia, resp. povolania.
Počas celého školského roka boli poskytované konzultácie rodičom alebo iným zákonným
zástupcom žiakov, ďalej učiteľom a vychovávateľom a prebiehala aj spolupráca s výchovnou
poradkyňou. Školská psychologička aktívne spolupracovala s centrami pedagogicko-psychologického
poradenstva a špeciálno-pedagogickými poradňami a s Centrom reči, s pedopsychiatrom (MUDr.
Haršányiová), klinickými psychológmi (PhDr. Šefarová, Mgr. Jánošíková PHD.) a čiastočne
s logopédom.
Do programu patrilo aj ďalšie vzdelávanie; počas školského roka bola účastníčkou stretnutí
psychológov trnavských základných škôl formou tzv. bálintovských skupín, ktoré organizovala
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supervízorka z CPPP Trnava. Bálintovské skupiny prebiehali 1x mesačne od októbra do mája.
Školská psychologička ďalej aktívne vystúpila na dvoch metodických stretnutiach s pedagógmi 1.
stupňa a zúčastnila sa aj troch víkendových odborných seminárov v mesiacoch september, január
a máj. V mesiaci apríl školská psychologička spolupracovala s pedagógmi pri zápise prvákov do ZŠ.
Predsavzatie z minulého školského roku pracovať viac s celou triedou alebo so skupinou žiakov
sa nie celkom naplnilo, stále vo veľkej miere prevažovala individuálna práca so žiakmi.
Najaktívnejšia bola spolupráca s 3.B na návrh triednej učiteľky – vstupy do triedy zamerané na rozvoj
prosociálneho správania. Občasná bola účasť v niektorých triedach počas vyučovacích hodín za
účelom pozorovania najmä problémových žiakov a ich prejavov v triede.
Správu vypracovala: PhDr. Magdaléna Bohunická, školská psychologička
VYHODNOCOVACIA SPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCU
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
Počas celého školského roka som pracovala podľa plánu práce a harmonogramu na školský rok
2015/2016.
Oblasť profesionálnej orientácie :
- Bola zabezpečená poradenská, metodická a informačná pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom
o možnostiach štúdia na SŠ.
- Boli zverejnené informácie na nástenke VP.
- Realizoval sa zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy
v určených termínoch.
- Na evidenciu a spracovanie informácií bol použitý program Proforient.
Oblasť starostlivosti o výchovu žiakov, prevenciu šikanovania, dodržiavania ľudských práv:
V tejto oblasti bol dôraz kladený na:
- výchovné ťažkosti a poruchy správania žiakov,
- podozrenia na šikanu – byť šikanovaný, šikanovať,
- výmenu informácií v pedagogickom zbore,
- spoluprácu s triednym učiteľom pri prevencii a odhalení šikanovania,
- spoluprácu s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov,
- rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi, so svedkami.
Harmonogram práce výchovného poradcu podľa mesiacov
September:
- Vypracovanie plánu práce VP
- Nadviazanie spolupráce so školským psychológom, triednymi učiteľmi, riaditeľom školy
- Doplnenie databázy žiakov 5, 8. a 9. ročníka + 1 žiak 7.B
- Spolupráca so školským psychológom na dokumentácii integrovaných žiakov
- Archivácia dokumentov
- Elektronické prihlásenie Testovanie 5
Október:
- Aktualizácia nástenky VP – informácie o sieti stredných škôl, o postupe pri výbere škôl a vypĺňaní
prihlášok na SŠ
- Informácia o možnosti štúdia na bilingválnych stredných školách a školách vyžadujúcich si
talentové skúšky triednym učiteľkám a zákonným zástupcom žiakov v 5., 8. a 9. ročníku
November:
- Informácia triednym učiteľkám 5. ročníka pre zákonných zástupcov o možnosti štúdia na 8-ročných
gymnáziách od šiesteho ročníka
- Zabezpečenie Testovania 9 v 9. ročníku
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Informovať žiakov 9. ročníkov o dni otvorených dverí na SŠ
5.11.2015 – rodičovské združenie pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka. Boli oboznámení s harmonogramom
prijímacieho konania. Zúčastnilo sa ho aj 9 zástupcov stredných škôl, ktorí prezentovali svoje
školy a personalistka z firmy ZF, ktorá priblížila duálne vzdelávanie.
- Testovanie 5 - 25. 11. 205
December
- Zmeny a opravy v prihláškach na SŠ
- Dni otvorených dverí na SŠ
- Sledovanie začleňovaných žiakov a riešenie prípadných problémov
Január
- Zhromažďovanie prihlášok žiakov 5., 8. a 9. ročníka
- Zber informácií pre ŠVS, import polročných známok do programu Proforient
- Konzultácie so školskou psychologičkou o žiakoch s poruchami učenia a integrovaných žiakoch
Február
- Import polročných známok do programu Proforient
- Vyplnenie prihlášok na školy s talentovými skúškami, potvrdenie lekárom
- Odoslanie prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie
špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
- Poradenstvo zákonným zástupcom a žiakom pri rozhodovaní o výbere SŠ
Marec
- Kompletizácia prihlášok na SŠ a 8-ročné gymnáziá
- Sledovanie doručenia pozvánok na prijímacie pohovory so škôl s talentovými skúškami a účasti
žiakov na prijímacích skúškach
- Konzultácie so žiakmi a zákonnými zástupcami
Apríl
- Testovanie 9 – 6. 4.2016
- Potvrdenie prihlášok na SŠ lekárom
- Odoslanie prihlášok na SŠ a 8-ročné gymnáziá
- Konzultácie s triednymi učiteľkami a školskou psychologičkou o žiakoch s poruchami učenia
a o integrovaných žiakoch
- Export údajov na ŠVS
Máj
- Sledovanie priebehu prijímacieho konania a prijatia žiakov na SŠ
- Evidencia prijatých žiakov 5. ročníka na 8-ročné gymnáziá a žiakov 8. a 9. ročníka na SŠ
- Vydanie zápisných lístkov
- Príprava podkladov a informácií o stredných školách pre žiakov 8. ročníka, oslovenie zástupcov
SŠ na besedu so zákonnými zástupcami
Jún
- Vydanie zápisných lístkov
- Zhromaždenie vstupných podkladov žiakov 8. ročníka a ich zadanie do programu Proforient
- Export údajov do ŠVS
- Záverečné konzultácie s TU a šk. psychologičkou o žiakoch s poruchami učenia a o integrovaných
žiakoch, zhodnotenie ich práce, pokrokov, spolupráce s rodičmi a s pedagógmi
- Definitívna kompletizácia umiestnenia žiakov na SŠ, bilingválne SŠ, 8-ročné gymnáziá, informovanie
pedagogickej rady, zaslanie na príslušné úrady
-

Aktívne a priebežne počas celého roka sa pracovalo so žiakmi na prevencii proti šikanovaniu, na
zlepšení vzájomných vzťahov, využívajúc aktivity a hry na vzbudenie empatie a tolerancie.
21

V mesiaci jún žiaci 7., 8. a 9. ročníka absolvovali prednášku o prevencii kriminality.
V rámci projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" som sa zúčastnila
23.10.2015 prednášky „Nové formy prípravy žiakov ZŠ na povolanie" na ZŠ v Smoleniciach.
18.11.2015 som sa zúčastnila odbornej konzultácie a pilotnom overení práce a úspešnosti využívania
nástroja pre identifikáciu potenciálu profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OVP na SOŠ – PROFsme.sk
V júni 2016 som sa s pani riaditeľkou zúčastnila prezentácie projektu Podpora polytechnickej
výchovy na základných školách, ktorý je realizovaný Mestom Trnava v spolupráci s SOŠ
automobilovou, Trnavským samosprávnym krajom a Automobilovým klasterom. Cieľom tohto
projektu je rozšírenie záujmu žiakov o vzdelávanie v technických predmetoch a prácu v technických
zamestnaniach.
Výsledky Testovania 5:
Počet testovaných žiakov
Priemerný počet bodov školy
Priemerný počet bodov školy
školy
MAT
SJL
44

68,8%

Výsledky Testovania 9.
Základné údaje/Predmety

72,28%
MAT

SJL

Počet testovaných žiakov školy

38

38

Maximálny počet bodov v teste

20

25

Priemerný počet bodov školy

9,8

17,4

Priemerný počet bodov v SR

10,6

15,6

Priemerná úspešnosť školy v %

49,1

69,7

Priemerná úspešnosť v SR v %

52,8

62,6

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti
národnému priemeru v %

- 3,7

7,1

Stav rozmiestnenia končiacich žiakov k 10.06.2016
Školský rok 2015/2016
Počet končiacich žiakov 9. triedy: 38
Počet nižšie končiacich žiakov (6. až 8. ročník): 2
Počet nižšie končiacich žiakov (5. ročník): 11
Počet končiacich žiakov spolu: 51
Deviataci
Počet prijatých na gymnáziá: 7
Počet prijatých na bilingválne školy: 3
Počet prijatých na SŠ (SPŠ, OA, SZŠ, ...): 13
Počet prijatých na 4-ročné študijné odbory SOŠ: 13
Počet prijatých na 3-ročné učebné odbory SOŠ: 2
Počet prijatých do OU, Praktickej školy: 0
Predĺžená povinná školská dochádzka: 0
Do pracovného procesu: 0
Ôsmaci - bilingválne štúdium
Počet prijatých na 5-ročné bilingválne školy: 1
Nižšie končiaci žiaci (6. až 8. ročník)
Počet prijatých na 2-roč. učebné odbory SOŠ: 1
Počet prijatých na OU: 0
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Do pracovného procesu: 0
Piataci
Počet prijatých na 8-ročné štúdium: 11
Počet žiakov 9. ročníka v riešení (ešte neprijatých): 0
Spolu: 51
Správu vypracovala: Mgr. Ľubica Tarabíková, výchovná poradkyňa
VYHODNOTENIE ČINNOSTI PREDMETOVEJ KOMISIE
MATEMATIKY A PRÁCE S INFORMÁCIAMI A ČLOVEK A PRÍRODA
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
Zloženie predmetovej komisie:
Vedúca PK:

Mgr. Barbora Beňadiková (1.polrok)
PaedDr. Lucia Koleničová (2. polrok)
Členovia PK: Mgr. Jana Bačová
PaedDr. Michaela Lošonská
Mgr. Martin Blažek
Ing. Gabriela Krivičková
Mgr. Zuzana Búbelová
Mgr. Mária Hrnčíriková
Úlohy vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR v školskom roku 2015/2016
a) Výchovno-vzdelávacie aktivity:
- v 5. roč. sme zabezpečili vzdelávanie podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu
rozpracovaného na podmienky školy do Školského vzdelávacieho programu,
- v 6. – 9. roč. sme zabezpečili vzdelávanie podľa pôvodného Štátneho vzdelávacieho programu
rozpracovaného na podmienky školy do Školského vzdelávacieho programu,
- zvyšovali sme kvalitu pracovného prostredia žiaka na vyučovaní s informačnými a komunikačnými
prostriedkami,
- pri využívaní internetu na hodinách sme využívali aj stránky k bezpečnému používaniu internetu:
bezpecnenainternete.sk, zodpovedne.sk, stopline.sk, ovce.sk, pomoc.sk,
- rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov
zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na
vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, zelenaskola.sk,
- environmentálnu výchovu ako prierezovú tému Štátneho vzdelávacieho programu sme implementovali
do jednotlivých predmetov,
- sledovali sme súťaže a projekty v rámci environmentálnej výchovy na stránke sazp.sk,
- do plánov práce jednotlivých predmetov sme zapracovali témy súvisiace s multikultúrnou výchovou,
s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa, predchádzanie
všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie,
- pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka sme sa podieľali na organizovaní
tematických týždňov výživy zameraných na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny /kampaň „Odstráň obezitu“, projekt „Hovorme o jedle“/,
- venovali sme zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,
- venovali sme pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému
životnému štýlu v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, podporovali aj aktivity pri
prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, ako aj porúch príjmu potravy.
- sledovali sme informácie, metodiky a príklady dobrej praxe z oblasti podpory zdravého životného štýlu a
prevencie rizikového správania detí na bezpre.sk
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- priebežne sme hodnotili sociálnu atmosféru v triedach a vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru,
spolupracovali s triednymi učiteľmi,
- naďalej sme sa zapájali do projektu Slovenského výboru UNICEF pod názvom „Škola priateľská
deťom“,
- zapojili sme sa do predmetových olympiád a súťaží vyhlásených MŠ SR, zabezpečovaných IUVENTOU
- na podporu výučby finančnej gramotnosti sme využívali centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR, kde
sú
sústredené
všetky
dôležité
dokumenty,
pomocné
materiály
a odkazy
www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx
- ako doplnok ku klasickým výučbovým metódam sme využívali digitálny vzdelávací obsah schválený
ŠPÚ.
- sledovali sme stránky matika.sk, modernyucitel.net, microsoft.com/slovakia/education, olympiady.sk,
fitucitela.sk, skolaplus.sk.
b) Celoslovenské programy, projekty a súťaže
- venovali sme pozornosť testovaniu vedomostí žiakov Testovanie 5 – 2015, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.
novembra 2015, (5.A - 79,20% 5.B – 58,4% p. Búbelová)
- venovali sme pozornosť testovaniu vedomostí žiakov Testovanie 9 – 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa
6.apríla 2016 /náhradný termín 19. apríl 2016/ - p. Bačová – 49,1%
- podľa záujmu žiakov v roč. 5. – 9. sme zorganizovali KOMPARO 2014/2015 (prípravu na testovanie) –
p. Bačová, p. Beňadiková
- zapojili sme sa do súťaží vyhlásených MŠ SR – Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Fyzikálna
olympiáda, Klokan, Archimediáda a aj touto formou sme sa venovali talentovaným žiakom
/olympiady.sk, olp.sk/
- pokračovali sme v realizácii Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávanie, realizovali programy
Škola podporujúca zdravie, Čas premien, PEER program (p. Koleničová), Zbieram baterky, Žihadielko
(p. Búbelová), Deň Zeme (p. Lošonská, Koleničová, Bačová, Búbelová, Čeligová, Krivičková)
- Národný projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na
rozvoj pracovných zručností a práca s talentami – biológia, chémia a fyzika (p. Koleničová, Lošonská)
- otvorenú hodinu zrealizovala p. Lošonská a p. Koleničová
- Hliadky mladých zdravotníkov (p. Čeligová)
- iBobor – informatická súťaž, Matematický seminár – p. Búbelová
c) Vzdelávanie pedagogických pracovníkov
- Využívali sme ponuky vzdelávania, kurzov, podľa ponuky a tým ovplyvniť pedagogickú prácu s deťmi,
ich vedomosti a zručnosti.
- Pani Búbelová absolvovala kontinuálne vzdelávanie: Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách,
Uplatnenie osobnostného, soiálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese.
- realizovali sme prípravu budúcich učiteľov – realizácie praxe poslucháčov Pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity (biológia a chémia – pani Koleničová)
- spolupracovali sme s Trnavskou univerzitou, katedrou chémie pri práci a plnení cieľov doktorandského
štúdia (p. Koleničová)
d) Podujatia školy
- Zapojili sme sa do projektu „Zdravie v školách“ podporujúceho aktivity výchovy a vzdelávania ku
zdraviu, prevencie civilizačných ochorení, prevencie závislostí, eliminácii násilia a šikanovania (členovia
PK)
e) Materiálne zabezpečenie predmetov
- zabezpečovali sme materiálne vybavenie kabinetov matematiky, prírodopisu, chémie, fyziky modernými
pomôckami a sledovať ich využívanie
f) Hodnotenie žiakov
24

- Pri hodnotení žiakov sme používali Metodický pokyn č.22/2012 na hodnotenie žiakov základnej školy,
ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011
- Pri hodnotení práce žiakov z previerok sme používali stupnicu:
100% – 90%
výborný
89% – 75%
chválitebný
74% – 50%
dobrý
49% – 25%
dostatočný
24% – 0%
nedostatočný
/v prípade, že bude písomná skúška uskutočnená formou testu, ak bude žiak odpovedať vetou,
rozvíjať myšlienku, bude jeho odpoveď hodnotená doteraz používanou stupnicou/.
- Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením sme dodržiavali ustanovenie § 55 ods. 4
zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho
žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.
Realizácia hlavných úloh
- Dodržiavali sme úlohy vyplývajúce zo Školského výchovno – vzdelávacieho programu, priebežne sme
sledovali plnenie tematických výchovno – vzdelávacích plánov. Venovali pozornosť zmenám
v základných pedagogických dokumentoch zverejňovaných na stránke www.statpedu.sk,
www.minedu.sk, /podľa Štátneho vzdelávacieho programu upravovať Školský vzdelávací program/,
venovali sme tiež pozornosť novým učebniciam a novým učebným pomôckam. T: priebežne, Z: členky
PK
- Sledovali sme vedomostnú úroveň žiakov v matematike požadovanými písomnými prácami a testmi vo
všetkých ročníkoch a pozornosť sme venovali tiež riaditeľským previerkam z prírodovedných
predmetov. Závery sme rozobrali na zasadaní PK, T: november, január, apríl, jún, Z: členky PK
- Uskutočnili sme testovanie vedomostí žiakov aj z ostatných prírodovedných predmetov a oboznámili sa
s výsledkami členov PK (riaditeľská previerka CHE – 7.r. a MAT – 6.r.)
- Na zasadnutí PK sme rozobrali obsahové zameranie, zvládnutie učiva a výsledky vedomostí, T: podľa
plánu školy, Z: členky PK
- Organizovali sme školské kolá súťaží (zodpovedné p. Bačová, Búbelová a Lošonská)
- Matematická olympiáda, T: december 2015, marec 2016, Z: p. Búbelová, p. Lošonská
- Pytagoriáda, T: december 2015, Z: p. Beňadiková, p. Búbelová, p. Lošonská
- Fyzikálna olympiáda, T: marec 2016, Z: p. uč. Lošonská
- Archimediáda, T: máj 2016, Z: p. uč. Lošonská
- Matematický Klokan – p. Búbelová
- V súťažiach sme dosiahli nasledovné úspechy:
- Matematický Klokan: Lukáš Selecký 96,7%
Hana Jakubčeková 72,5%
- Pytagoriáda (obvodné kolo)
Kategória P5 Lukáš Selecký 2. miesto – p. Búbelová
P6 Marek Ďuriš 7. miesto – p. Lošonská
P7 Samuel Kolarovič 14. miesto – p. Lošonská
P8 Katarína Pekárová 22. miesto – p. Bačová
- Pytagoriáda (školské kolo)
Kategória P5 Lukáš Selecký
P6 Marek Ďuriš
P7 Ema Vidličková
P8 Katarína Pekárová
- Matematická olympiáda (okresné kolo)
Kategória Z5 Ema Galová
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Z6 Marek Ďuriš 18. – 26. miesto
Z7 Erik Beňo 18. – 22. miesto
Z7 Ema Vidličková 7. miesto
Z8 Katarína Pekárová 5. – 7. Miesto
- Matematický seminár – S. Štubňová 5.A 3. miesto Trnavský kraj – 73. miesto Slovensko
- Odborné exkurzie – v rámci rozvoja vedomostí žiakov organizovať odborné exkurzie:
- B. Štiavnica – banské a mineralogické múzeum, T: okt. 2015/8. roč., Z: p. uč. L. Koleničová
- Vodný mlyn Jelka, farma H. Borša, Oáza sibírskych tigrov, T: máj 2016/6. roč., Z: p. uč. L.
Koleničová
- Biol.-chem. exk., Bradlo, Košariská, papiernička, T: máj 2016/7. roč., Z: p. uč. L. Koleničová
- Činnosť záujmových útvarov – v rámci zvyšovania kvality vyučovacieho procesu a rozširovania
vedomostí detí poskytnúť žiakom možnosť pracovať v záujmových útvaroch:
- PaedDr. Michaela Lošonská – Časopis Atomik
- PaedDr. Lucia Koleničová – Prírodné vedy
- Mgr. Barbora Beňadiková – Matematický krúžok
- Mgr. Elena Čeligová – Prvá pomoc
Ďalšie úlohy vyplývajúce z činnosti komisie
- Vypracovávali sme projekty na podporu jednotlivých aktivít školy (p. Koleničová)
- Vymieňali sme si skúsenosti, upravovali tematické plánoy, T: priebežne, Z: členovia PK
- z exkurzií, činnosti školy a z ďalších podujatí organizovaných členmi predmetovej komisie
zverejňovali informácie na webovej stránke školy, T: priebežne, Z: p. uč. Krivičková
Plán zasadnutí komisie matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky
- Podľa plánu práce sa uskutočnili 4 zasadnutia PK.
August:
- Návrh, doplnenie a schválenie plánu činnosti PK
- Prerokovanie obsahu vzdelávania matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky v 5. roč.
podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a jeho aplikáciu v Školskom vzdelávacom
programe
- Tematické výchovno-vzdelávacie plány – prerokovanie a schválenie
- Návrh rozpočtu finančných prostriedkov na zakúpenie učebných pomôcok
- Realizácia laboratórnych prác – plány
- Výsledky opravných skúšok z matematiky
- Krúžková činnosť – plánovanie záujmových útvarov
- Zapojenie sa do súťaží vyhlásených MŠ SR a ich organizácia
- Rôzne
- Diskusia, záver
November:
- Kontrola plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia PK
- Využívanie IKT vo vyučovaní matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky (pomôcky,
učebnice, odborná literatúra, a pod.)
- Zapojenie žiakov do súťaží a do záujmových útvarov
- Hodnotenie vedomostných previerok v jednotlivých ročníkoch (úspešnosť, nedostatky, návrhy na
skvalitnenie práce)
- Prezentácia nových metód a foriem výučby
- Komparo 2015/2016
- Aktuálne úlohy vyplývajúce z plánu práce školy
- Rôzne
- Diskusia, záver
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Apríl:
Jún:
-

Výsledky Testovania 5
Rozbor písomných prác z matematiky a prírodovedných predmetov
Odborný rast pedagógov, kurzy, školenia – informácia
Aktuálne úlohy vyplývajúce z plánu školy
Príprava názorných tabúľ s tematikou predmetu
Otvorená hodina
Rôzne, diskusia, záver

Hodnotenie poznatkov z uplatňovania Školského vzdelávacieho programu v 5. až 9. ročníku
v jednotlivých predmetoch
- Výsledky a úspešnosť žiakov v súťažiach
- Výsledky Testovania 9
- Hodnotenie krúžkovej činnosti
- Hodnotenie činnosti PK a jednotlivých členov komisie
- Návrhy, pripomienky a podnety k práci PK do ďalšieho obdobia
- Rôzne
- Diskusia, záver
Vyhodnotenie bolo prerokované na zasadnutí predmetovej komisie 27.6.2016
Vyhodnotenie vypracovala a zapísala: PaedDr. Lucia Koleničová
VYHODNOTENIE PLÁNU PRÁCE PK SPOLOČENSKO-VEDNÝCH PREDMETOV
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A HODNOTY,
VÝCHOVNÝCH PREDMETOV ČLOVEK A SVET PRÁCE, UMENIE A KULTÚRA,
ZDRAVIE A POHYB V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

Činnosť predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov a výchovných predmetov pri
ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava sa riadila všeobecne platnými dokumentmi MŠ SR, POP na príslušný
školský rok, Školským vzdelávacím programom a ostatnými dokumentmi školy.
Jej členmi boli učitelia spoločensko-vedných a výchovných predmetov a učitelia, ktorí v tomto
školskom roku vyučovali predmety zaradené do tejto komisie.
11-členná PK sa zišla 4x na zasadnutiach PK, pracovala podľa schváleného plánu práce.
Zloženie komisie:
Vedúca PK: Mgr. Alena Mrnková
Členovia:
Mgr. Zuzana Búbelová
Mgr. Elena Čeligová
Mgr. Martina Opálková
Mgr. Ľubica Tarabíková
Mgr. Iveta Reptová
Mgr. Ľubica Kaššovicová
Mgr. Richard Matúšek
Mgr. Mária Jaurová
Ing. Gabriela Krivičková
Zuzana Žitniaková
PK plnila tieto hlavné úlohy:
- Zapájali sme žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovali v oblasti organizovania
dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami.
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- Pozornosť sme venovali problémom multikultúrnej výchovy, výchove v duchu humanizmu a
vzdelávaniu v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým
formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky
migrácie.
- Výchovu k ľudským právam v triede a škole sme usmerňovali tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu
človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov .
- Monitorovali sme správanie sa detí a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich
zdravého osobnostného vývinu sme zabezpečovali ich ochranu.
- V súlade so Stratégiou prevencie kriminality sme realizovali aktivity prevencie a eliminácie
rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania
internetu, ako aj na podporu právneho vedomia detí.
Krúžková činnosť:
Čeligová E. – krúžok prvej pomoci, Mladý záchranár
Matúšek R. – futbalový, florbalový, posilňovňa
Žitniaková Z. – basketbalový, kondičná príprava
Krivičková G. – Hra na gitaru, Hra na akordeón
Súťaže a olympiády:
- Geografická olympiáda – p. uč. Čeligová – pripravila do obvodného kola 3 žiakov. Všetci boli
úspešní riešitelia.
- Regionálna súťaž Družstiev mladých zdravotníkov bola organizovaná na našej ZŠ v spolupráci
s územným spolkom SČK. Umiestnenie: družstvo 1. stupňa obsadilo 1. miesto, žiaci 2. stupňa sa
umiestnili na 2. mieste. Obe družstvá pripravila p. uč. Čeligová.
- Dejepisná olympiáda – školské kolo zorganizovala p. uč. Mrnková, do obvodného kola postúpili
3 žiaci. Jakub Špendla, 9.B obsadil 1. miesto a v krajskom kole sa umiestnil na 4. mieste, Andrej
Magula, 8.B obsadil 3. miesto a Alexandra Krupčíková, 6.B sa umiestnila na 2. mieste vo svojej
kategórii.
- Súťaž Mladý záchranár CO – družstvo 8.A trieda pripravila p. uč. Čeligová. Umiestnili sa na 9
mieste z celkového počtu 20 družstiev.
Exkurzie a výlety
- Exkurzia do Tvorsadu v rámci vyučovania predmetu Svet práce so žiakmi 8.B triedy -/10. jún/
p. uč. Opálková
- Výlet do ZOO v Bratislave pre najaktívnejších žiakov NBV /13.6./ - p. uč. Krivičková.
- Exkurzia do Budapešti – jazykovo-historicko-geografická – p. uč. Tarabíková, Švihoríková,
Nováková, Mrnková.
- Exkurzia do Policajného múzea v Bratislave - oba ôsme ročníky – p. uč. Reptová
- Exkurzia na Okresný súd Trnava – hlavné pojednávanie v trestnej veci - 8.B – p. uč. Reptová
Akcie a podujatia
- Deň narcisov 15.4. –organizovali p. uč. Jaurová a Opálková - vyzbieraná suma 295,78 eur bola
odovzdaná Lige proti rakovine.
- V rámci podujatí Deň Zeme pripravili p. uč. Čeligová, Mrnková a Búbelová pre deti 1. stupňa
náučný Ekochodník v spolupráci s 9.B triedou. Zdravotné hliadky s p. uč. Čeligovou zabezpečili
ukážky zdravotnej pomoci pre 1. stupeň ZŠ.
- Beseda s historikom Dr. Martinom Lackom pre žiakov 9. ročníkov na tému „Alexander Dubček
a august 1968“ – p. uč. Tarabíková.
- Zbierka učebných pomôcok na charitu – jún 2016 – p. uč. Reptová
- Zber bateriek organizovala p.uč. Búbelová. Za celý rok sme nazbierali 563 kg. 3 najlepší
zberači: Hanes Samuel, 4.A 107 kg, Supek Peter,5.A 84 kg a Haršányiová Petra, 4.A 64 kg.
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- Besedu s príslušníkmi polície o zodpovednosti za svoje správanie pre žiakov 8. A 9. ročníkov
organizovala p. uč. Tarabíková
Iné aktivity členiek PK
- P. uč. Čeligová vykonávala funkciu zdravotníčky školy.
- P. uč. Mrnková – koordinátor pre ľudské práva
- P. uč Tarabíková sa zúčastnila seminára v Smoleniciach k projektu Podpora polytechnickej
výchovy na školách.
- Nástenky v bloku C so zameraním na boj proti rasizmu – p. uč. Jaurová
UMENIE A KULTÚRA
Výtvarné súťaže – Mgr. Ľubica Kaššovicová
Kalokagatia – okresné súťaže – Naše hory- Natália Kudlová, 5.B sa umiestnila na 1. mieste
Maľovaný sen Vianoc
Vianočné aranžovanie
Dažďový prales – Júlia Jablčníková, 4.B – 1. miesto,
Simona Šurinová,5.B – 1. miesto,
Dominika Malánová, 9.B – 2. miesto.
Zem je len jedna –výtvarná súťaž realizovaná ku Dňu Zeme
Projekt Hrady a zámky Slovenska
výtvarná realizácia – tvorba modelu Trenčianskeho hradu so žiačkami:
8.B – Patrícia Piešťanská 6.B Hana Jakubčeková
Ema Ovečková
Irena Mišíková
Radka Brilská
Romana Pánisová
Júlia Ďuriníková
Ivana Vasilečková
tvorba sprievodného kontextu k modelu Trenčianskeho hradu
nácvik tanečného a speváckeho vystúpenia
Deň Zeme – tvorba plagátov so žiakmi 5.-9. roč.
- výzdoba školy
Spevácke súťaže
- Vianočné piesne a koledy – Lenka Holičová - 1. miesto –pripravovala p. uč. Kaššovicová
- Hľadáme superstar 2016 – Michaela Holičová – 3. miesto
- Putujeme za ľudovou piesňou – M. Holičová 2. miesto – p. uč. Krivičková
- Do 5. ročníka našej školskej súťaže Talentmánia /p. uč. Mrnková/ sa zapojilo 13 žiakov. Niektoré
vystúpenia boli využité v programe na Deň matiek.
- Úlohu Mesta Trnava – zhotoviť model Trenčianskeho hradu a prezentovať ho na verejnosti pred
radnicou splnili p. uč. Kaššovicová, Mrnková , Krivičková a Hrnčíriková
ZDRAVIE A POHYB
Telesná a športová výchova (p. uč. Žitniaková, Matúšek)
- Športové triedy: 7.A a 9.A – hádzaná chlapci, basketbal dievčatá.
- Memoriál Márie Zavarskej – dievčatá – okres – 1. miesto – p. uč. Žitniaková.
- Cezpoľný beh – Glosová,9.A – okres 3. miesto
Glosová, Malá, Halgošová – okres 1. miesto
- Malý futbal- Jednota futbal cup – dievčatá i chlapci –okres 3. miesto,
Výsledky súťaží: DIEVČATÁ
- basketbal – 1. miesto Trnava, okres, 1. miesto kraj, M-SR 5. miesto
- volejbal TŠH – 1.miesto Trnava, 2. miesto okres
- hádzaná – 1. miesto Trnava, 1. okres
- stolný tenis – 1.miesto Trnava 3. miesto okres
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- vybíjaná – 1. miesto Trnava, 3. miesto okres
- atletika – 3.miesto družstvo
- netradičné disciplíny – 1.miesto Trnava
Výsledky súťaží: CHLAPCI
- basketbal – 2. miesto – Trnava i okres
- volejbal – 3. miesto okres
- hádzaná – 1. miesto Trnava, 1. miesto – okres
- ľahká atletika – Benjamín Igaz,9.A - hod kriketovou loptičkou –– okres – 2. miesto a vo vrhu
guľou – okres 3. miesto
- florbal – 1. miesto okres
- stolný tenis – 5. miesto
- LVVK – 6. až 12.februára 2016 - Bachledova dolina - p. Matúšek
- Športové sústredenie 26. – 28. 6. 2016 vo Výtokoch pri Piešťanoch - Mgr. Matúšek, p. Žitniaková
Vypracovala: Mgr. A. Mrnková, vedúca PK
VYHODNOTENIE PRÁCE PK JAZYK A KOMUNIKÁCIA – SJL
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/16
Členky: p. uč. Hrnčíriková, Jaurová, Mrnková, Opálková a Reptová.
Zasadnutia: VIII., XI., IV. a VI.
Zaradenie vyučujúcich do tried:
p. Hrnčíriková
p. Jaurová
p. Mrnková
p. Opálková
p. Reptová

7. A, 8. A
10 hodín SJL
5. B, 6. A, 9. A 16 hodín SJL
9. B
6 hodín SJL
5. A
5 hodín SJL
6. B, 7. B, 8. B 15 hodín SJL

Plán práce vychádzal zo základných pedagogických dokumentov a z POP 2015/2016:








venovali sme zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením
školskú knižnú zbierku sme využívali vo V-V procese:
◦ na formovanie kladného vzťahu detí ku knihe a literatúre
◦ na čitateľské besedy
◦ na prácu s informáciami
sledovali sme časopis Jazyk a literatúra v elektronickej podobe na stránke Štátneho
pedagogického ústavu http://www.statpedu.sk/sk/JAZYK-A-LITERATURA-CASOPIS.alej
využívali sme IKT vo V-V procese a rozvíjali kompetencie žiakov v tejto oblasti
zamerali sme sa na monitorovanie vedomostí žiakov testami (aj na ich dôslednú analýzu
a opatrenia na odstránenie nedostatkov)
na hodinách gramatiky, slohu a literárnej výchovy sme
◦ rozvíjali komunikačné kompetencie (spisovná komunikácia v písomných aj ústnych prejavoch)
◦ sa zamerali na schopnosti argumentovať a prácu s informáciami
◦ kládli veľký dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov

Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy:





zúčastnili sme sa na súťažiach vo vlastnej literárnej tvorbe a v prednese poézie a prózy
realizovali sme Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP
p. uč. Mrnková vypracovala prehľad výročí a udalostí, využívali sme ich vo V-V procese
a povzbudzovali sme národné povedomie žiakov (2015 – rok Ľudovíta Štúra)
využívali sme predovšetkým také formy a metódy práce, ktoré vedú ku kreativite žiakov
30

Úlohy vyplývajúce z obsahovej a metodickej stránky predmetu:





rozvíjať záujem o materinský jazyk a literatúru, chápať ich ako kultúrne dedičstvo národa
chápať materinský jazyk ako prostriedok cesty k iným jazykom
štúdium odbornej literatúry a tlače, učiteľských portálov na internete
vzájomné konzultácie

Riaditeľské previerky
Termín
december 2015
apríl 2016

Trieda
6. A
6. B
7. A
7. B

Test – priemerná:
známka úspešnosť
2,63
65,27 %
2,10
75,73 %
2,16
78,51 %
2,79
70,10 %

Vyučujúca
p. Jaurová
p. Reptová
p. Hrnčíriková
p. Reptová

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (25. 11. 2015)




44 žiakov – 20 žiakov z 5. A (p. Opálková) a 24 žiakov z 5. B (p. Jaurová)
úspešnosť školy: 73,18 % (priemer SR: 66,62 %, naša škola o 6,56 % lepšia)
úspešnosť tried: 5. A – 83,16 %, 5. B – 64,86 %

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (06. 04. 2016)
38 žiakov – 9. A (p. Jaurová) a 9. B (p. Mrnková)
úspešnosť školy: 69,7 % (priemer SR: 62,6 %, naša škola o 7,1 % lepšia)

úspešnosť tried: 9. A – 69,6 %, 9. B – 69,7 %
KOMPARO 8 + 9 (12. 11. 2015)
◦ 8. ročník – 25 žiakov: 13 žiakov z 8. A (p. Hrnčíriková) a 12 žiakov z 8. B (p. Reptová)
úspešnosť školy: 72,1 % (priemer SR: 64 %, náš percentil: 92,7)
úspešnosť tried: 8. A – 71,2 % (percentil 81,8) a 8. B – 73,1 % (percentil 87,7)
◦ 9. ročník – 34 žiakov: 14 žiakov z 9. A (p. Jaurová) a 20 žiakov z 9. B (p. Mrnková)
úspešnosť školy: 60,5 % (priemer SR: 59,1 %, náš percentil: 63,2)
úspešnosť tried: 9. A – 58,6 % (percentil 49,8) a 9. B – 61,8 % (percentil 65,5)
PREHĽAD SÚŤAŽNÝCH AKTIVÍT



Súťaže v prednese poézie a prózy
o Hollého pamätník – školské kolo: 17. – 18. 02. 2016
(p. Jaurová, Mrnková, Opálková a Reptová)
II. kategória poézia (5. – 6. ročník)
1. Irena Mišíková 6. B (p. Reptová)
2. Tamara Mišíková 5. A (p. Opálková) a Romana Pánisová 6. B (p. Reptová)
3. Natália Kudlová 5. B (p. Jaurová)
III. kategória próza (7. – 9. ročník)
1. Patrícia Piešťanská 8. B (p. Reptová)
2. Soňa Koleňáková a Kristína Sadloňová 9. A (p. Jaurová)
3. Karolína Vavrová 9. B (p. Mrnková)
o Hollého pamätník – obvodné kolo
2. Romana Pánisová 6. B
3. Irena Mišíková 6. B
o Hollého pamätník – okresné kolo
2. Irena Mišíková 6. B
3. Romana Pánisová 6. B
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Súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe (CVČ Kalokagatia – Tirnavia trophy)
o Strašidelný príbeh (p. Jaurová)
účasť – bez umiestnenia
o Prvosienky (p. Jaurová a Reptová)
účasť – bez umiestnenia
o Keď si vymýšľam (p. Jaurová)
3. miesto Frederika Malá 9. A (p. Jaurová)
Aktivity členiek PK

priebežne – rozširovanie školskej knižnej zbierky, od marca sme ju sprístupnili aj rodičom (p.
Reptová)

marec – p. Hrnčíriková zorganizovala akciu „Mesiac čitateľskej gramotnosti“ v spolupráci
s vychovávateľkami ŠKD. V spoločenskej miestnosti sa čítali knihy od Nataše Tanskej
a Stanislava Štepku, nasledovali rôzne aktivity (aj PEER so žiakmi 6. A), vyhodnotenie,
certifikáty

marec – putovná výstavka kníh pre žiakov I. stupňa (p. Mrnková)

jún – Klub mladých čitateľov – zbieranie objednávok na I. aj na II. stupni (p. Mrnková)

jún – p. Reptová zabezpečila pracovné zošity z vydavateľstva Taktik pre žiakov 5. A, 5. B,

6. A, 6. B, 7. A a 8. A
Krúžková činnosť

Hravá slovenčina – p. Mrnková (9. B)

Knižný klub – p. Reptová (6. B a 8. A)
Vzdelávanie

p. Opálková absolvovala kontinuálne vzdelávanie Čitateľská gramotnosť v škole
Archiváciu dokumentov sme vykonali podľa predpísaných požiadaviek
Správu vypracovala: Mgr. I. Reptová, vedúca PK
HODNOTIACA SPRÁVA ČINNOSTI PK JAZYK A KOMUNIKÁCIA – CJ
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
Členovia PK Jazyk a komunikácia:
Vedúca PK CJ:
Členovia PK CJ:
Mgr. Jarmila Kolláriková /ANJ/
Mgr. Elena Repíková /ANJ/
Mgr. Martina Gabrielová /ANJ/,
Mgr. Ľubica Tarabíková /NEJ/

Mgr. Soňa Švihoríková /ANJ/
Mgr. Oľga Nováková /ANJ/
Mgr. Barbora Beňadiková /ANJ/
Mgr. Martina Opálková /FRJ/,
Mgr. Zuzana Beníčková, PhD. /ANJ/

Zasadnutia PK Jazyk a komunikácia:
august 2015, november 2015, marec 2016, jún 2016
Plán práce PK CJ v šk. r. 2015/2016:
vychádzal z nasledujúcich pedagogických dokumentov:
Názov dokumentu
Štátny vzdelávací program primárne vzdelávanie – 1. st. ZŠ
Štátny vzdelávací program nižšie stredné vzdelávanie – 2. st. ZŠ
ŠVP pre 1. st. ZŠ v SR ISCED 1 – primárne vzdelávanie
ŠVP pre 2. st. ZŠ v SR ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Platnosť od roku
2015
2015
2011
2011
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Vzdelávacie štandardy z ANJ pre primárne a nižšie sekundárne
vzdelávanie, úroveň A1 a A2
Vzdelávací štandard z FRJ, úroveň A1
Vzdelávací štandard z NEJ, úroveň A1
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky
Školský vzdelávací program z ANJ, FRJ a NEJ
Pedagogicko – organizačné pokyny na škol. rok 2015/2016

2011, 2015
2011
2011
2013
2015

Hlavné ciele činnosti predmetovej komisie na školský rok 2015/2016 boli zamerané na:
- rozvoj osobnosti dieťaťa,
- podporu a rozvoj samostatnosti a zodpovednosti žiakov,
- podporu a rozvoj motivácie, záujmov, osobnostných vlastností a prejavov ako aj kognitívneho
rozvoja žiakov,
- vzbudenie záujmu o cudzí jazyk a vytvorenie pozitívneho vzťahu k nemu, aby žiaci pochopili
potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
- rozvoj komunikačných jazykových kompetencií tak, aby ich žiaci dokázali využívať prakticky v
bežných, každodenných situáciách,
- podporu a rozvoj tvorivosti žiakov,
- rozvoj interkultúrnej kompetencie - spoznať a porozumieť vlastnej kultúre a kultúram iných krajín
a rešpektovať odlišné kultúrne hodnoty,
- implementáciu inovatívnych, progresívnych a aktivizujúcich vyučovacích metód a na činnostne
zameraný prístup k vyučovaniu - zapájať žiakov do komunikačných činností aby ovládali
komunikačné stratégie,
- výuku zábavnou, hravou, názornou formou,
- multisenzorické vyučovanie a podporu rôznych učebných štýlov,
- využívanie IKT a prácu s informáciami,
- rozvoj čitateľskej gramotnosti,
- využívanie rôznych organizačných foriem vyučovania,
- viesť žiakov tak, aby sa vedeli prispôsobiť a presadiť, kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať
spätnú väzbu a uvedomovali si možnosti vlastného rozvoja,
- venovať zvýšenú pozornosť pri vzdelávaní integrovaných žiakov, žiakov so ŠVVP a nadaných
žiakov,
- zvyšovanie odborných kompetencií a spôsobilostí vyučujúcich štúdiom literatúry, účasťou na
seminároch, a vzájomnými konzultáciami o efektívnych vyučovacích koncepciách, stratégiách,
metódach,
- realizáciu súťaží, exkurzií a aktivít podľa plánu práce,
- dopĺňanie učebných pomôcok a materiálov,
- spoluprácu na aktualizácii webovej stránky školy,
- tvorbu inovovaného ŠkVP pre 2. – 4. roč. a 6. – 9. roč. v ANJ a pre 7. – 9. roč. v NEJ a FRJ.
Aktivity členiek PK Jazyk a komunikácia
25. 9. 2015 – p. uč. Beňadiková a Švihoríková – aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov,
november 2015 – p. uč. Tarabíková realizovala školské kolo olympiády v NEJ - 1. miesto - Dária
Pokusová, 9. B, 2. miesto – Pavlína Belavá, 9. B, 3. miesto – Lukáš Neu, 9. B, v okresnom kole
školu žiadny žiak nereprezentoval,
- december 2015 – jazykovo-dejepisná exkurzia do Budapešti pre žiakov 8. a 9. ročníka – p. uč.
Tarabíková,
- december 2015 – divadelné predstavenie v ANJ „Pán Vlk a tri malé prasiatka“ pre žiakov 4. a 5.
roč. – p. uč. Švihoríková,
-
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december 2015 – p. uč. Švihoríková a Nováková zorganizovali školské kolo olympiády v ANJ –
kategória 1A – 1. miesto Ema Vidličková, 7.B (okresného kola sa pre chorobu nezúčastnila);
kategória 1B – 1. miesto – Dária Pokusová, 9. B, 2. miesto – Pavlína Belavá, 9. B, 3. miesto –
Lukáš Neu, 9. B. V okresnom kole školu reprezentovala Pavlína Belavá, 24. miesto,
- január 2016 – divadelné predstavenie v ANJ „Americký sen“ pre žiakov 7. a 8. roč. – p. uč.
Švihoríková,
- január 2016 – p. uč. Beníčková zasadala v porote okresného kola olympiády v ANJ,
- január – február 2016 – vypracovali sme inovovaný ŠkVP pre 2. – 4. roč. a 6. – 9. roč. v ANJ a pre
7. až 9. roč. v NEJ a FRJ,
- február 2016 - p. uč. Beňadiková – inštruktáž o používaní digitálnych materiálov v rámci projektu
English One – Nové trendy vzdelávania učiteľa ANJ na ZŠ,
- v rámci multikultúrnej výchovy v apríli a máji 2016 absolvovali žiaci 6. ročníka pod vedením p.
uč. Novákovej, Beníčkovej a Švihoríkovej zážitkové vyučovanie na tému Jedlá a stravovanie,
- v decembri 2015, resp. máji 2016 realizovali takéto vyučovanie na rovnakú tému p. uč. Tarabíková
s triedami 7. B a 8. A a p. uč. Opálková s triedami 7. A a 7. B,
- apríl 2016 – p. uč. Nováková realizovala predajnú výstavu kníh a doplnkových materiálov z ANJ,
NEJ a FRJ,
- jún 2016 - p. uč. Beníčková zorganizovala besedu s rodenou Američankou pre žiakov 8. A,
- v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti, stratégií čítania ako aj vytvárania vzťahu k literatúre p. uč.
Švihoríková so žiakmi 9. B realizovala projekt, kedy žiaci počas škol. roka prečítali ľubovoľnú
knihu v ANJ a následne o nej vypracovali správu, ktorú prezentovali na vyučovaní. So žiakmi 8. B
zasa v júni navštívili filmové predstavenie „Alica v krajine za zrkadlom“, známe dielo nonsens
literatúry. Žiaci si tiež pripravili referáty k danej téme a prezentovali ich na hodinách ANJ,
- p. uč. Opálková so žiakmi FRJ v 6. až 8. ročníku organizovala zbierku autentických materiálov,
- p. uč. Švihoríková, Beňadiková, Nováková a Tarabíková zabezpečili učebnice a prac. zošity z ANJ
a NEJ pre žiakov 1. až 9. ročníka,
- v spolupráci s vedením školy p. uč. Švihoríková zabezpečila učebnice ANJ pre 6. až 9. ročník
z príspevku MŠ s dotáciou 1870 € a tiež zabezpečovala učebné pomôcky pre vyučujúce ANJ,
- počas roka sme aktualizovali nástenky v jazykových učebniach i na chodbách,
- správy z niektorých aktivít sme zverejnili na webovej stránke školy.
Krúžková činnosť
- p. uč. Tarabíková – Nemčina hrou (2. B, 3.A, B)
- p. uč. Švihoríková – Angličtina hrou (5. B)
- p. uč. Beníčková – Španielsky jazyk
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov
- p. Beníčková obhájila dizertačnú prácu a získala titul PhD. v študijnom odbore Odborová didaktika
- p. Tarabíková, Švihoríková, Nováková a Beňadiková (t.č. na MD) absolvovali aktualizačné
vzdelávanie „Učiť moderne, inovatívne, kreatívne“
- p. Tarabíková, Švihoríková, a Beňadiková – aktualizačné vzdelávanie „Rozvíjanie čitateľskej
gramotnosti v školách“.
- p. Beňadiková – aktualizačné vzdelávanie „Využívanie IKT v práci učiteľa“
- p. Nováková a Repíková obhájili atestačnú prácu a získali 1. atestáciu
- p. Repíková a Nováková – inovačné vzdelávanie „Líderstvo v škole“
Správu vypracovala: Mgr. Mária Jaurová, vedúca PK
-

VYHODNOTENIE ČINNOSTI MZ PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
MZ pre primárne vzdelávanie má 10 členov. V školskom roku 2015/2016 sa členovia stretli 4krát. Na svojich zasadnutiach sa venovali vypracovaniu časovo-tematických plánov pre jednotlivé
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predmety, preštudovali ped.-organ. pokyny i pokyny na hodnotenie a klasifikáciu. Oboznámili sa aj
s metodickými usmerneniami pre prácu so žiakmi so ŠVVP.
Na začiatku šk. roka si naplánovali krúžky a rozdelili si zabezpečenie jednotlivých akcií
počas celého šk. roka.
Žiaci 1. až 4. roč. mohli počas roka navštevovať tieto krúžky:
- Pohybové hry – p. uč. Miháliková, Hrušovská (1. až 4. roč.)
- Futbalový krúžok – p. uč. Repíková (2. až 4. roč.)
- Nemčina hrou – p. uč. Fridrichová (4. roč.)
- Envirko – p. uč. Kreutzová (2. roč.)
- Počítačový – p. uč. Kolláriková (3. roč.)
- Šikovné ruky – p. uč. Bergmannová (1. roč.)
- Loptové hry – p. uč. Blažek (4. roč.)
- Dopravná výchova – p. uč. Blažek (4. roč.)
- Basketbal – p. uč. Žitniaková (1. až 4. roč.)
Členovia MZ pri riešení problémov so žiakmi aktívne spolupracovali so šk. psychologičkou
PhDr. M. Bohunickou, ktorá navštevovala počas roka aj jednotlivé kolektívy s rôznymi aktivitami
a pre členov MZ si v marci pripravila prednášku na tému „Deti s problémovým správaním“
Počas šk. roka prebiehala spolupráca medzi pani učiteľkami 1. stupňa a učiteľkami MŠ.
17.3. sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre deti z MŠ, budúcich prváčikov, a ich rodičov.
Deti boli rozdelené do skupín a bolo im umožnené zúčastniť sa vyučovacieho procesu v triedach.
17.6.2016 prišli deti aj p. učiteľky z MŠ Okružná 27 na návštevu do 1.A a 1.B. Odniesli si aj
darčeky, ktoré pre nich vyrobili prváci.
Žiaci 1. stupňa sa starajú o svoje zdravie a zlepšenie fyzickej kondície, čo dokázali hneď
v septembri na cvičení v prírode a 4.9.2015 sa žiaci 2. až 4.roč. zúčastnili na Trojičnom námestí
prezentácie trnavských športových klubov.
Aby si overili svoje dopravné vedomosti a schopnosti, zúčastnili sa žiaci 1.,3., 4. roč. v máji
a žiaci 2.roč. v júni praktickej výučby na dopravnom ihrisku v Trnave, kde získali aj preukaz cyklistu.
Žiaci, ktorí mali záujem si mohli 1.12.2015 na Expozícii exotických zvierat prezrieť ale aj
pochytať vystavované zvieratá.
16.12.2015 sa žiaci 4.A,4.B zabávali na Vianočnej športovo – zábavnej šou.
Žiaci 3.A, 3.B absolvovali v marci až máji základný kurz plávania v mestskej plavárni.
Chlapci aj dievčatá 3. a 4. roč. súťažili v novembri 2015 vo vybíjanej na majstrovstvách
okresu( zmiešané družstvá), kde získali 2. miesto. Súťažili: Bestvinová, Čambálová, Bednáriková,
Lutzbauerová, Hlubinová, Kulisievičová, Gašparík, Gažo, Poklop, Velický, Rímeš a Turanský.
9.6.2016 sa žiaci 3.a 4.roč.zúčastnili súťaže Tarzan -2 družstvá. Žiaci 4.roč. si vybojovali 2.
miesto:Gašparík, Blažek, Gažo, Bestvinová, Čambálová,Juráková.
Dievčatá: Čambálová, Bestvinová, Juráková, Mišíková, Krivošíková a Paulínyová
reprezentovali školu na krajskej súťaži Gymnastický štvorboj v Piešťanoch. Družstvo dievčat získalo
1. miesto a postúpili na Majstrovstvá Slovenska, kde sa umiestnili na 4. mieste.. Aj v ocenení
jednotlivcov získali krásne umiestnenia: E. Čambálová 4.B -1. miesto, Z. Juráková 4.B - 2. miesto
na kraji, E. Čambálová - 3.miesto na Majstrovstvách Slovenska.
18.4.2016 súťažili futbalisti Gašparík, Blažek, Gažo, Mečír, Rímeš, Turanský, Velický
v základnom kole McDonalds Cup, kde získali 1. miesto. V ďalšom kole nehrali, lebo chlapci boli
v ŠvP.
Okrem športových aktivít sa žiaci 1. stupňa venovali aj kultúrnym akciám: žiaci 1. – 4. roč.
boli 3.12.2015 na div. predstavení „Mlynárkin pytač“, kde im Mikuláš rozdal sladkosti.
7.12.2015 boli žiaci 3.A ,3.B na hudobno-tanečnom pásme „Od jari do zimy“ v podaní baletu
D. Nebylu.
14.12.2015 boli žiaci 2.A a 2.B v kine Hviezda na filmovom festivale Ekotopfilm.
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9.3.2016 boli prváci a druháci na divadelnom predstavení „Danka a Janka“.
14.4.2016 navštívili 1.B a 2.A v kine Hviezda v rámci Febiofestu animované predstavenie
„Mimi a Líza“. Zúčastnili sa aj interaktívnej prednášky o príprave a výrobe animovaného filmu.
15.4.2016 strávili vybraní žiaci 2. až 4. roč. v škole „Noc s knihou“, kde mali aj besedu so
spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou. Akciu pre deti pripravili p. uč. Repíková, Kolláriková.
17.2.2016 sa konalo školské kolo Hollého pamätníka, kde súťažili žiaci v prednese poézie
a prózy. Najlepšími recitátormi boli:
Poézia 1. O. Naniaš 2.B
Próza: 1. P. Chovancová 4.B
2. Z. Chynoranská 2.A
2. D. Lutzbauerová 4.A
3. A. Šedo 1.A
3. M. Turanský 3.A
V okresnom kole sa O. Naniaš umiestnil na 3. mieste.
M. Holičová nás reprezentovala v súťaži „Putujeme za ľudovou piesňou“, v okresnej súťaži sa
umiestnila na 2. mieste.
Šikovní matematici 3. a 4. ročníkov súťažili 8.12.2015 v šk. kole Pytagoriády.
Najúspešnejšími riešiteľmi boli N. Zadražilová z 3.B a M.Adamčík zo 4.A. N. Zadražilová sa
v okrese umiestnila na 2. mieste.
Záujemci o matematiku riešili aj úlohy v súťaži „Všetkovedko“, najúspešnejší riešiteľ bol S.
Hanes.
V apríli sa matematici zapojili do medzinárodnej súťaže Klokan, úspešným riešiteľom bol S.
Mlej z 3.A.
22.4.2016 sa všetci žiaci zapojili do aktivít, ktoré boli organizované počas Dňa Zeme,
vyzdobili si aj triedy.
Výtvarne nadané deti súťažili v októbri v zostrojovaní šarkanov – Šarkaniáda, Žiaci sa zapájali
aj do mnohých výtvarných súťaží poriadaných Kalokagatiou, v súťaži „Maľovaný sen Vianoc“ si P.
Vranová – 1.B vymaľovala 3. miesto.J. Jablčníková zo 4.B získala 1. miesto v projekte V dažďovom
pralese v kresbe „Zvieratko z džungle“.
Výtvarné práce žiakov zdobili chodby našej školy počas celého šk. roka.
Počas celého roka sa žiaci zapájali do zberu použitých batérií. Najviac priniesli S. Hanes a P.
Haršányiová – zo 4.A.
Svoje nadanie a talent pre rôzne činnosti prezentovali žiaci 1. až 4.roč. v apríli na školskej
súťaži Talentmánia.
5.2.2016 sa všetci veselo zabávali na karnevale a súťažili o najkrajšiu masku.
Pekný kultúrny program si prichystali žiaci pod vedením p. uč. a vychovávateliek pre svoje
mamičky ku Dňu matiek dňa 5.5.2016.
Deň detí prežili žiaci v mestskej športovej hale, kde Dobrovoľníci deťom pripravili športovozábavno-súťažný program.
Niekoľkí žiaci 4.B. vypracovávali Komparo. Úspešne to zvládli, vo všetkých oblastiach
dosiahli lepšie výsledky ako bol slovenský priemer: MAT – 78,1%, VLA – 82,7%, PDA – 74,5%,
SJL – 70,4%, Všeob. rozhľad – 65,5%.
Žiaci 1. stupňa sa veľmi aktívne zapojili do jesenného i jarného zberu papiera.
Počas celého šk. roka navštevovali žiakov 1. až 4. roč. starší žiaci s aktivitami PEER
programu.
Počas šk. roka absolvovali aj exkurzie a výlety:
- 19.11. 2015 – Planetárium Hlohovec 4.A, 4.B
- 9. až 13.5.2016 – ŠvP Trenčianska Teplá RZ OLIWA 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
- 9.6.2016 – Smolenice, Jaskyňa Driny 1.A,B
Aj počas tohtoročných prázdnin sa uskutočnil letný prímestský tábor pre deti 1. až 4.roč.,
ktorý organizuje p. vych. Chmelárová a p. uč. 1. stupňa sa aktívne zapojili do realizácie športového,
rekreačného aj zábavného programu v dňoch 1.7. – 8.7.2016.
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Učitelia 1. až 4.roč. zabezpečovali počas celého šk. roka výzdobu školy na chodbách i oknách.
Vzdelávanie učiteľov a získavanie kreditov:
Líderstvo v škole – p. uč. Hrušovská, Repíková
1. atestácia pre pedagogických zamestnancov – p. uč. Hrušovská, Kreutzová, Repíková
Správu vypracovala: Mgr. Jaroslava Miháliková, vedúca MZ
VYHODNOTENIE MZ – ŠKD
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
V školskom roku 2015/2016 sa do ŠKD prihlásilo 147 detí. Vytvorilo sa 5 oddelení:

1. oddelenie
2. oddelenie
3. oddelenie
4. oddelenie
5. oddelenie

p. Vojtechová
p. Remenárová
p. Nádaská
p. Chmelárová
p. Žitniaková

1.A, 3.A
1.B, 3.A
2.A, 3.B
2.B, 3.B
4.B, 4.A

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD za rok 2015/2016 bol 12 euro/mesačne na žiaka.
Členovia MZ ŠKD sa v školskom roku 2015/2016 zišli na zasadnutiach 4x.
Hlavné ciele a úlohy v tomto školskom roku boli:
- realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade s výchovným programom,
- zvyšovať čitateľskú gramotnosť pomocou didaktických hier,
- skvalitnenie prípravy na vyučovanie v ŠKD,
- podporovať športovú a zdravotnú činnosť,
- zvyšovať prírodovednú spôsobilosť rozvíjaním environmentálnej výchovy,
- zvyšovanie pozornosti a úcty voči starším ľudom,
- zamerať sa na prevenciu šikanovania medzi deťmi,
- umožniť navštevovať ŠKD i deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Odzneli prednášky na tému:
- Problémové deti v školách – p. Bohunická
- Rodina a súčasná spoločnosť – p. Chmelárová
- Drogová prevencia v rodine – p. Remenárová
Počas školského roka sa deti ŠKD zúčastnili mnohých aktivít. V mesiaci september sa 3,4,5
oddelenia ŠKD zapojili do šarkaniády, ocenené boli deti p. Chmelárovej. V tomto mesiaci p.
Žitniaková usporiadala pre deti ŠKD florbalový turnaj v 5 oddelení a zorganizovala turnaj vo
vybíjanej vo svojom oddelení.
Veľkú pozornosť v ŠKD sme venovali skvalitneniu environmentálnej výchovy rôznymi akciami:
- p. Remenárová s prvákmi prikrmovali počas zimného obdobia vtáčiky vo vtáčej búdke
- prírodovedne kvízy si pripravili pani Nádaská a Žitniaková.
- p. Žitniaková, Remenárová, Nádaská a Vojtechová na jeseň i na jar s deťmi vyčistili areál
školského ihriska.
Vianočnú a zimnú atmosféru sme vytvorili vo vestibule školy. V adventnom období prebiehali
v oddeleniach vianočné besiedky s bohatým programom. Pani Chmelárová pripravila pre dôchodcov
upomienkové darčeky. V decembri p. Chmelárová a Nádaská navštívili tvorivé dielne na radnici.
P. Nádaská a Chmelárová navštívili s druhákmi v kine Hviezda hudobnú rozprávku Leví kráľ.
V januári sme sa podieľali na výrobe darčekov pre budúcich prvákov. 17.2.2016 p. Sorát zorganizoval
súťažne popoludnie s animátormi, ktorého sa zúčastnili deti 1, 3, 4 a 5 oddelenia.
Vo februári p. Žitniaková pripravila turnaj vo vybíjanej, florbale a futbale vo svojom oddelení.
V tomto mesiaci p. Žitniaková usporiadala súťaž o najkrajšie lietadielko.
Jarnú atmosféru sme vytvorili vo vestibule školy a v priestoroch 1. stupňa.
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Marec sa niesol v znamení knihy. Počas tohto mesiaca čítali p. vychovávateľky deťom knihy. V 1.
a 3. ročníku Lastovičie rozprávky od Stanislava Štepku a v 4. ročníku S dievčiskom sa nehráme od
Nataše Tánskej. Obe knihy sme čítali v priestoroch novej školskej knižnice. Pani vychovávateľky
viedli s deťmi dialógy o hlavných postavách, o vzťahoch medzi deťmi a rodičmi. Súčasťou aktivít
boli výtvarné práce a nástenky. Na konci mesiaca uskutočnili členky PEER skupiny zo 6.A besedu.
Odmenou pre deti boli certifikáty – diplomy, ktoré im odovzdali p. vychovávateľky. V apríli sme sa
zapojili do dňa zeme výzdobou tried na 1 stupni.
Navštívili sme i kultúrne podujatie v kine Hviezda v mesiaci máj, muzikálová rozprávka
Popoluška (1., 2., 3., 4. oddelenie).
V máji prebiehal v jednotlivých oddeleniach nácvik programu ku Dňu Matiek, do ktorého sa
zapojili všetky pani vychovávateľky.
Na MDD si každé oddelenie pripravilo zaujímavé súťaže: hry s balónom a loptou, hra na rybára,
stoličkový tanec, jarmok dobrej nálady. P. Nádaská a p. Vojtechová navštívili galériu J. Koniarka, kde
si pre deti zabezpečili súťaživé popoludnie a tvorivé dielne.
Pani Žitniaková si pripravila pre deti diskotéku.
V tomto školskom roku sa uskutočnil letný tábor v termíne od 1.7 do 8.7.2016, prihlásených
bolo 45 detí. Koordinátorkou tábora bola p. Chmelárová, zúčastnili sa ho p. učiteľky 1. stupňa a p.
vychovávateľky ŠKD. Pre deti bol pripravený zaujímavý program, uskutočnili sa výlety do ZOO
Bratislava, výlet do Piešťan, soľnej jaskyne, turistický výlet na zrúcaninu Korlátko (Cerová), filmové
predstavenie v City aréne, návšteva múzea a lanovej dráhy.
V tomto školskom roku p. Žitniaková absolvovala akreditačné vzdelávanie:
- aktivizujúce metódy vo výchove (ukončené)
- licenčný seminár v basketbale
- nové pravidlá vo vybíjanej
Za účelom skvalitnenia práce s deťmi v ŠKD spolupracujeme s triednymi učiteľmi, školskou
psychologičkou a rodičmi.
Ciele, ktoré sme si naplánovali, boli splnené.
Správu vypracovala: Mgr. Andrea Vojtechová, vedúca MZ
VYHODNOTENIE ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
ZŠ ATÓMOVÁ TRNAVA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
V ŠŠK trénovalo v uplynulom období 22 hráčok a v prípravke – krúžok basketbalu na 1. stupni
trénovalo 16 detí (12 dievčat a 4 chlapci).
Novú sezónu sme začali kondičným sústredením na Kysuciach, oblasť Makov, ktorého sa
zúčastnilo 20 hráčok, 2 trénerky a 6 rodičov.
Družstvo žiačok (športová trieda 7.A) hralo oblastnú súťaž západ. V súťaži odohrali dievčatá 21
zápasov s družstvami: Šamorín, Slovan Bratislava, Sereď, Ivánka pri Dunaji, Petržalka a Slávia
Trnava. Dievčatá hrali prvú sezónu, čomu zodpovedali aj výsledky. Dôležité je však, že ich hra sa
zlepšovala od zápasu k zápasu. Posledných 6 zápasov vyhrali vysokým rozdielom.
Dievčatá 7.A dopĺňali aj družstvo 9.A, ktoré hrali celoslovenskú súťaž v rámci SBA. Najskôr to
bola skupina západ, kde odohrali 12 zápasov. Postúpili do finálovej skupiny o 1. až 8. miesto, kde ich
súperkami boli veľmi silné družstvá GA Košice, SCP Ružomberok, BAM Poprad, UMB B. Bystrica,
Spišská Nová Ves, Myjava, Ivánka pri Dunaji. Súťaž bola veľmi náročná, s dievčatami sme veľa
cestovali. Myslím si, že dievčatá robili veľmi dobrú reklamu našej škole po celom Slovensku.
V šk. r. 2016/2017 budú dievčatá 7.A hrať celoslovenskú súťaž a dievčatá 9.A budú hrať
celoslovenskú súťaž kadetiek.
Rodičia sa veľmi aktívne zapájali do činnosti klubu počas celej uplynulej sezóny, za čo im patrí
veľká vďaka.
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V dňoch 26.6. až 28.6.2016 sme spolu so ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava zorganizovali sústredenie
v Moravanoch nad Váhom. Sezónu sme ukončili 28.06.2016. Tréningy na novú sezónu nám začínajú
15.8.2016.
Správu vypracovala: p. Zuzana Žitniaková
VYHODNOTENIE ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
Družstvo starších žiakov HBC Trnava pôsobilo v ročníku 2015 – 2016 v spoločnej súťaži
majstrovstiev Trnavského a Nitrianského kraja. Družstvo tvorili piati žiaci našej športovej 9.A triedy,
Hlbocký, Igaz, Mago, Oliva, Juran, žiaci našej športovej triedy 7.A – Bielik, Beňo, Jendek, Gašparík,
Kosmál, Krajčovič, Miškovič, Piešťanský, Staráček. Členmi družstva boli aj Bohún 8.B, Banovič 6.A,
Minárech 6.B trieda.
Hráči zo športovej triedy 9.A prechádzajú do družstva mladšieho dorastu a ostatní hráči
zostávajú v kategórii starších žiakov a budú štartovať v spoločnej trnavsko-nitrianskej skupine
majstrovstiev kraja.
Trénerom je Mgr. Richard Matúšek.
Správu vypracoval: Mgr. Richard Matúšek
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