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ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.1 Názov školy
Základná škola F. E. Scherera

1.2 Adresa školy
E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany

1.3 Telefónne a faxové čísla školy
Tel. 033/774 40 49

033/772 58 36

fax 033/772 58 36

1.4 Internetová a elektronická adresa školy
riaditelka@9zspn.sk

1.5 Údaje o zriaďovateľovi školy
Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany

1.6 Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie
PaedDr. Gizela Talačová
Mgr.
Gabriela Kocianová

riaditeľka
zástupkyňa riaditeľky

1.7 Rada školy a iné poradné orgány školy
1.7.1 Rada školy
Predseda:
Podpredseda:
Tajomníčka:
Členovia:

Mgr. Monika Vatrtová
Mgr. Ladislav Lacko
Eva Horváthová
Ing. Iveta Babičová
Michal Fiala
Mgr. Matúš Kromholc
PaedDr. Elena Skovajsová
Martina Drličková
Martina Kotlárová
Monika Rybanská
Mária Vavrovičová

Rada školy sa zišla v školskom roku 2018/2019 dvakrát a prerokovala a schválila
nasledovné body:
27. 08. 2018
 Rada školy na zasadnutí prerokovala a schválila nasledovné body:
 Záverečná správa za šk. rok 2017/2018
 Úspechy za šk. rok 2017/2018
 Osobné plány profesijného rastu.
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Štruktúra kariérnych pozícií pedagogických a odborných zamestnancov.
Plán práce školy na školský rok 2018/2019.
Koncepcia rozvoja školy.
Rozpočet školy.
Tematické plány 4. roč. a 8. roč.

09. 05. 2019
 Výberové konanie na post riaditeľa ZŠ

1.7.2 Rozšírené vedenie školy
Predsedníčka ZO OZ
Predsedníčka RZ
Špeciálny pedagóg
Výchovná poradkyňa
Vedúca CVČ
Vedúca ŠS
Koordinátor drogovej prevencie
Koordinátor výchovy k manž. a rod.
Koordinátor environmentálnej výchovy
Vedúci MZ a PK

Mgr. Sidónia Podhradská
Martina Niepelová
Mgr. Marta Bosáková
Mgr. Ita Vašeková
Mgr. Viera Mikesková
Beata Orihelová
Mgr. Monika Vatrtová
Mg. Sidónia Podhradská
PaedDr. Gizela Talačová

Rozšírené vedenie školy zasadá podľa potreby.

1.7.3 Rada rodičovského združenia
V školskom roku 2018/2019 pracoval Výbor RZ v zložení:
Predseda:
Martina Niepelová
Tajomník:
Mgr. Ita Vašeková
Hospodár:
Mgr. Viera Mikesková
Predseda RK: Ing. Lekárová
Členovia výboru: Mgr. Lenka Gergelyová
Zuzana Vavrová
Anna Juricová
Vychádzajúc z plánu práce boli v rámci schváleného harmonogramu v školskom roku
2018/2019 splnené jednotlivé úlohy nasledovne:
1. Dbali sme na dodržiavanie platných právnych noriem s dôrazom na zákon o rodine, ako
i Charty základných práv detí, ktoré prijalo UNESCO. Rodičia pri stretnutiach s výborom RZ
boli oboznámení s programom UNESCO.
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2. Rodičovské združenie v spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami priebežne
vytváralo podmienky na prípravu žiakov II. stupňa na ďalšie povolanie a pre úspešné
zaradenie žiakov II. stupňa v živote našej spoločnosti.
3. Na základe vzájomnej úcty rodičovské združenie vyžadovalo dodržiavanie zásad etiky
zo strany žiaka a učiteľa. Výbor a Rada rodičovského združenia pri ZŠ F. E. Scherera
v Piešťanoch sa podieľali pri riešení problémových žiakov spolu s pedagogickým zborom.
4. Rodičovské združenie sa podieľalo na nákupe učebných pomôcok pre jednotlivé predmety, podľa potreby vyučovacieho procesu. Podporovalo zdravé sebavedomie žiakov, ktoré
slúži k rozvoju ich osobnosti na základe odbornej, kultúrnej a spoločenskej prípravy. V a RRZ plne podporovali aktivity žiakov a tiež aj školy na úseku kultúrnom, športovom,
brannom, ekologickom, ako aj literárne, výtvarné, aranžérske, technické a iné odborne
zamerané súťaže, kde prispievalo na ceny, cestovné a celkové zabezpečenie súťaží
mestského, okresného, krajského, regionálneho charakteru. (Podujatia vypísané v závere
vyhodnotenia).
5. V a R - RZ plne podporovali schopných žiakov a iniciatívu rodičov pri rozvoji osobnosti
žiakov či na poli športovom, kultúrnom, ale aj na úseku vedy, techniky a etiky. V danom
prípade išlo o rôzne odborné prednášky a prípravy žiakov na rôzne súťaže v rámci školy a pri
reprezentácii školy, ako i finančné dotácie jednotlivých aktivít žiakov a kolektívov.
6. Rodičovské združenie, zo svojich finančných prostriedkov, podporovalo školu v procese
vzdelávania, v údržbe priestorov školy slúžiacich pre výchovno-vzdelávacie účely a školskú
jedáleň pre stravovanie žiakov a učiteľov. Angažovalo sa vypracovaní projektu na úpravu
a celkovú rekonštrukciu školy, apelovalo na poslancov a primátora, nakoľko škola je v zlom
stave. Pomáha pri drobných prácach na údržbe školy, po stránke finančnej i dobrovoľníckej.
7. Pri získavaní finančných zdrojov rodičovské združenie využilo možnosti rodičov
a priateľov školy, získaním sponzorov z radu podnikateľov a rôznych organizácií, pri získaní
2% z dane fyzických a právnických osôb. Vyhodnotenie a prehľad získaných finančných
prostriedkov a hospodárenie s nimi je uvedený v záverečnej správe o hospodárení RZ.
8. Výbor rodičovského združenia je v neustálom styku s vedením školy, na základe
vzájomnej informovanosti a riešenia problémov v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov.
9. Výbor celkom zasadal štyrikrát a to k príprave plánu práce RZ, k predloženiu plánu
hlavných úloh RZ na rok 2018/2019, prehodnotil správy hospodárenia za predchádzajúci
školský rok 2017/2018, prerokoval schválenie rozpočtu na nový školský rok, vykonal
revíziu hospodárenia, pripravoval rôzne podujatia pre žiakov a všetky podklady na
zasadnutie Rady RZ a triednych schôdzok RZ. Prerokoval správu revíznej komisie.
Konzultoval čerpanie rozpočtu v zmysle požiadaviek školy a potrieb žiakov vo výchovnovzdelávacom procese a na aktivity v mimoškolskej činnosti.
RZ sa podieľalo:
* na kultúrnom vystúpení detí na Vianočnej akadémii v kine Fontána, vystúpení v PIC,
vo Vile Juliane, v Mestskej knižnici, školských kolách súťaží v moderných tancoch
a playback show, Miss Bábika, OKS, na podujatí „Maľovanie na chodníku“, na karnevaloch,
slávnostnom ukončení a otvorení školského roka, na rôznych tvorivých dielňach, besedách,
workshopov, prednáškach,
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* na športovej olympiády detí v priestoroch školského areálu pre ročníky 1. – 4., na
futbalovom turnaji mladších a najmladších žiakov v malom futbale, na turnaji vo florbale,
stolnom tenise, mini hokeji, Kinderiáde, Moravianskej Venuši,
* na Fašiangovom karnevale pre 1. až 4. ročník,
* na besede s pracovníkom ODI OR PZ Piešťany k aktuálnym problémom v súvislosti
s cestnou dopravou a deťmi na cestách,
* na besede s pracovníkom OR PZ Piešťany k aktuálnym problémom v súvislosti s drogovou
závislosťou mládeže a výskytu psychotropných látok na školách,
* na imatrikulácii prvákov,
* na finančných zbierkach: Deň Narcisov, Biela pastelka, Slnečnica, Modrý gombík,
* na vypracovaní projektov: Zateplenie budovy školy, výmena okien, WC a vymaľovanie tried
a všetkých priestorov, Bezbariérový prístup do školy, oprave výťahu, Nákup elektroniky
a interaktívnych tabúľ, Otvorená škola, INFOVEK, Netradičné aktivity, na príprave školského
časopisu „Kométa“, Zelený ostrovček vzdelávania, zdravia a oddychu, Krajšie a zelenšie
okolie školy, Zober loptu nie drogy – „ideme hrať pingpooong“, Olympijský deň, Recyklohry
na zberoch papiera, gaštanov, vrchnákov z PET fliaš, elektroodpade, malých bateriek
a monočlánkov, tonerov a cartrigov, žiaroviek
* na „Jarnom upratovaní brehov Váhu a Sĺňavy“
Rodičovské združenie veľmi oceňuje dobrú spoluprácu s vedením školy a naďalej bude túto
spoluprácu využívať a rozširovať v prospech a rozvoj našich detí.

1.7.4 Žiacky parlament
Žiacky parlament funguje ako iniciatívny a pomocný orgán, vyjadrujúci záujmy žiakov
v oblasti výchovy a vzdelávania na našej škole. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci „poslanci“
našej školy, volení priamou voľbou v kmeňových triedach na jeden školský rok, celkom dvaja
za triedu od 3. – 9. ročník. V školskom roku 2018/2019 pracoval žiacky parlament pod
vedením predsedu Nikoly Sekovej 8. roč. a podpredsedu Rastislava Lekára 6. roč. Na
zasadnutiach sa zúčastňuje vedúca CVČ, zástupca školy, prípadne pozvaní pracovníci školy –
pedagogickí alebo nepedagogickí, hostia mimo školy, podľa potreby prejednávanej témy.
Žiacky parlament sa schádza pravidelne 1x mesačne, z každého rokovania sa píše zápisnica.
Pracuje podľa vopred vypracovaného plánu práce, prejednávajú sa mnohé témy súvisiace
s činnosťou žiakov počas vyučovania, námety na mimoškolskú činnosť, prípadne
organizovanie rôznych voľnočasových aktivít mimo vyučovania a v čase prázdnin. Členovia
ŽP pomohli pri organizácii všetkých podujatí, ktoré sa robili po skončení vyučovania. Pole
pôsobnosti žiackeho parlamentu je veľmi široké a neustále sa vyskytujú nové nápady ako
pomôcť škole, ako upútať žiakov vo voľnom čase, ako urobiť život žiakov pestrejším
a zmysluplnejším. V mesiaci máj bol zorganizovaný výlet pre členov ŽP a aktívnych žiakov,
ktorí pomáhali pri organizovaní rôznych mimoškolských podujatí. Výlet bol zameraný na
turistiku, opekanie, hry a spoznávanie okolia Piešťan. Navštívili sme Banku časť Ahoj.

1.7.5 Odborový zväz pracovníkov školstva
Predseda :
Zapisovateľka:
Hospodárka :
Členovia :

Mgr. Sidónia Podhradská
Eva Horváthová
Mgr. Monika Vatrtová
Mgr. Anna Valentovičová Jánošková
Mgr. Ladislav Lacko
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Na škole pracuje odborový zväz, ktorý má z 37 zamestnancov školy 22 členov. Ostatní
zamestnanci nečlenovia - 15 (11 platí, 4 neplatia) na účet OZ 1 € mesačne na kolektívne
vyjednávanie. Kolektívna zmluva bola podpísaná 01. 02. 2019. Dňa 28. 02. 2019 sa konala
schôdza ZO OZPŠ. Zamestnanci boli oboznámení s KZ a ponukou rekreácií na rok 2019. KZ
bola jednohlasne schválená. Predsedníčka OZ sa pravidelne zúčastňovala Rady OZ. V decembri
2019 sa uskutočnilo zasadnutie Rady, kde sa hovorilo o štatistike, rekreáciách a regenerácii
pracovníkov školstva, informácie z Krajskej Rady podal predseda Rady Igor Číž.

1.8 METODICKÉ ZDRUŽENIA A PREDMETOVÉ KOMISIE NA ŠKOLE

1.8.1 MZ I. - IV. ročník
MZ 1.– 4. roč. aktívne pracovalo v školskom roku 2018/2019 v tomto zložení: p.
Gregoričková, p. Pechová, p. Vatrtová (PN od 08. 01. 2019), ktorú zastupovala p. Jančovičová
od 21. 01. 2019, p. Valentovičová Jánošková a p. Podhradská.
Podľa plánu sa uskutočnili štyri zasadnutia (september, november, február a jún). Ciele
stanovené v pláne MZ sme splnili. Časovo-tematické plány vyučujúce dodržali a predpísané
učivo prebrali.
V rámci skvalitňovania vyučovacieho procesu - vyučujúce uskutočnili tri komentované
hodiny: (INF v 4. roč. – p. uč. Valentovičová Jánošková, SJL v 1. roč. – p. uč. Jančovičová, ktorá
zastupovala za p. Vatrtovú, a ANJ v 4. roč.- p. uč. Pechová). P. Podhradská vyhodnotila
vstupné, polročné a výstupné previerky zo SJL a MAT v 3. a 4. roč. P. Gregoričková
zrealizovala a vyhodnotila diagnostikovanie čítania v 2. - 4. roč. a obrázkový diagnostický test
v 1. ročníku. Referáty z odbornej literatúry si pripravili na témy p. uč. - Vatrtová: - Pre deti
sú konflikty dôležité si pripravila, p. Pechová: Triednické hodiny – áno či nie?
P. uč. Vatrtová sa zúčastňuje pravidelne školenia koordinátora protidrogovej výchovy
v CPPPaP. P. Pechová, Podhradská, Gregoričková a Vatrtová absolvovali školenie: SmartBook
– vzdelávací portál pre učiteľov a žiakov. P. uč. Jánošková Valentovičová, Podhradská a
Pechová naďalej realizujú Daltonské vyučovanie v 2. až 4. ročníku. Vyučujúce 1. - 4. roč.
uskutočňovali 18 vzájomných hospitácií, sledujú pedagogickú tlač a odbornú literatúru,
pracujú s internetom a rozširujú si počítačové znalosti prostredníctvom rôznych
školení, preskúšaní a získavajú ďalšie kredity.
Práca s talentovanými žiakmi – súťaže
Vyučujúce zapojili žiakov do výtvarných súťaží podľa propozícií. S. Kováč a Juraj Vavro patrili
medzi ocenených za výtvarnú prácu medzi handicapovanými deťmi pod názvom: Aj my sa
vieme baviť
Taktiež sme sa zapojili do literárnych súťaží:
 Šaliansky Maťko – p. uč. Pechová / Olívia Černáková - OK/
 Hollého pamätník – p. uč. Pechová / Hana Rybanská – OK poézia /
Matematické súťaže:
 Pytagoriáda - p. uč. Pechová, Podhradská a Gregoričková
 Matematický Klokan – p. uč. Gregoričková, Podhradská, Vatrtová, Pechová a Bosáková
 Všetkovedko – p. uč. Pechová, Podhradská, Jančovičová a Gregoričková
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Športové súťaže
 Olympiáda v ľahkej atletike – 1. - 4. roč.
 Vybíjaná - mladší žiaci
 Florbal – mladší žiaci
 Fotbal – mladší žiaci
 Atletické preteky
 Súťaž v plávaní
 Dopravná súťaž
 Florbalový turnaj medzi štvrtákmi
 Gymnastický štvorboj
 Moravianska Venuša
 Minihádzaná
 Kinderiáda
 Bezpečne na bicykli
Súťaž v moderných tancoch – žiaci z ŠKD pod vedením sl. Košťálovej získali v OK cenu poroty
– A. Drličková, N. Černáková, E. Paračková ,S. L. Schlesingerová a V. Horňáková, žiaci 4. roč.
získali II. miesto: V. Mokošová ( IV.A), T. Košťálová, S. Jesenská, S. Strečanská, R. Orviský a K.
Melicher ( IV.B ).
Zbery
 Zber papiera - 2krát v šk. roku
 Zber gaštanov
 Vrchnáky z PET fliaš
 Elekto - odpad, šrot, mobilné telefóny, monočlánky
Exkurzie a výlety:
. Hlohovec - Hvezdáreň
 Deň Zdravia – SOŠ – záhradnícka Piešťany
 Fascinácia rastlinami – VÚRV Piešťany
 Škola v prírode – Demänovská Dolina – Jasná, hotel Liptov, IV. A a B
 MDD – hudobný pavilón Mušľa, mestský park
 Bojnice – ZOO, zámok
 šk. parlament – Ahoj opekačka
Výchovné koncerty a besedy:
. Buďme ľudia
Halloween - karneval
 vystúpenie ZUŠ - Luskáčik
 Beseda o Adeli centre
 Workshop – Chuť žiť – poruchy prijímania potravy
 Workshop p. Jany Bayer – umeleckej keramikárky 2x
Ostatné akcie:
 Netradičné otvorenie šk. roka
 otvorenie Fitparku na sídlisku
 Deň Zeme - brigáda
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Ako Talenty roka 2018/2019 boli ocenení primátorom mesta žiaci:
N. Černková – z I. roč., D. Viziová, M. Zachar, M. Jaroš, S. Kurtišová, K. Schultzová – z II. roč., S.
Kováč – z III.roč., H. Rybanská, E. Paračková, S. L. Schlesingerová, L. A. Drličková, V. Horňáková,
V. Mokošová a D. Seko – zo IV. A, J. Vavro, A. Mihalik, S. Strečanská, S. Jesenská, T. Košťálová,
R. Orviský a K. Melicher – zo IV. B.
Prezentácia školy
Pre rodičov a blízkych vystupovali žiaci 1.- 4. ročníka v kine Fontána na Vianočnej akadémii
a na Vianočných trhoch. Škôlkari spolu s p. učiteľkami navštevujú našu telocvičňu, počítačovú
miestnosť a zorganizovali sme vzájomné vystúpenie pod názvom – Deti deťom. Vyučujúce
4.ročníka spolupracovali s učiteľmi II. stupňa našej školy. Žiaci I. stupňa reprezentovali našu
školu na otvorení letnej kúpeľnej sezóny v sprievode. Vystupovali sme a poslali sme výtvarné
práce do projektu – Deti deťom / Aj my sa vieme zabaviť/. Zúčastnili sme sa projektu – Otvor
srdce – daruj knihu. Spolupracovali sme s Mestskou knižnicou mesta Piešťany a zúčastnili sme
sa rôznych akcií.
Pán primátor navštívil prváčikov na začiatku školského roka a odovzdal im knihy a iné
darčeky. Pani uč. Vatrtová a Mikesková pripravili pre prváčikov Imatrikuláciu. Ukážkové
hodiny pre deti z MŠ. Pripravili sme Deň otvorených dverí, Halloweenský a Fašiangový
karneval.
V rámci projektu „Zdravá škola“ sme zabezpečili organizovanie voľného času detí formou
krúžkov ,,Krúžok kreatívneho tvorenia“ – p. uč. Jánošková Valentovičová, ,,Gymnastický
krúžok“ – p. Gregoričková, ,,Športové hry“ – p. uč. Podhradská, ,,Angličtina hrou“ - p. uč.
Pechová, ,,Interaktívne cvičenia“ – p. Vatrtová. Žiaci 3. a 4.roč. sa v rámci hodín
TEV zúčastňovali plaveckého výcviku, 1.až 4.roč. – kurzu korčuľovania. Žiaci I. st. sa aktívne
zapájali do zberov: PET vrchnákov, papiera a gaštanov. Za spolupráce rodičov, učiteliek I.
stupňa sa úspešne pokračovalo v integrácii žiakov so špecifickými poruchami učenia a
správania v bežných triedach. Pre budúcich prvákov všetky triedy pripravili darčeky.
Zorganizovali sme Veľkonočný výtvarný workshop s pani Janou Bayer. Žiaci sa zúčastnili
športovo humánneho dňa Jarmok zábavy a zakúpením JOJA sme sa zapojili do boja proti
rakovine. Prispeli tiež v rámci Dňa narcisov na onkológiu, Modrý gombík -UNICEF a Dňa
ochrany zvierat finančnými príspevkami. Žiaci sa zúčastňovali výchovných koncertov,
divadelných vystúpení, vianočných trhov detí a mládeže, olympiády v ľahkej atletike
a športovej gymnastike. Vianočné besiedky uskutočnili všetky triedy. Pri príležitosti MDD sme
boli na divadelnom predstavení v hudobnom pavilóne a súťažili v mestskom parku s políciou.
Zúčastňovali sme sa rôznych akcií organizovaných mestskou knižnicou. V školskom roku sme
zrealizovali 2x didaktické hry. Zorganizovali sme školu v prírode v Demänovskej Doline od 17.
– 21. júna 2019 pre žiakov IV. A a B triedy.
V rámci ,,Dňa Zeme“ sme zorganizovali brigády v okolí školy a na sídlisku A. Trajan.
Žiaci 1. - 4. roč. sa vzdelávali podľa inovovaného ŠVP pre primárne vzdelávanie ZŠ.
Odporúčania na školský rok 2019/2020
Pokračovať v spolupráci s učiteľmi II. stupňa našej školy, najmä vyučujúce 4. ročníka,
podporovať talenty, reprezentovať školu a zapájať sa i naďalej do súťaží a projektov.
Využívať vzájomné hospitácie na skvalitnenie pedagogickej práce, zúčastňovať sa školení
a seminárov, pokračovať vo vzdelávaní učiteľov štúdiom odbornej literatúry, novín, internetu.
Pokračovať v integrácii žiakov, spolupracovať so psychológmi z CPPPaP, špeciálnym
pedagógom. Naďalej rozvíjať vedomostnú úroveň žiakov talentovaných a integrovaných,
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pokračovať v komentovaných hodinách, referátoch, dodržiavať deklaráciu práv dieťaťa,
venovať zvýšenú pozornosť na čítanie s porozumením. Výchovne využívať protidrogovú
tematiku, venovať sa VMaR, finančnej a čitateľskej gramotnosti a environmentálnej výchove.
Predchádzať všetkým formám rasizmu, xenofóbie a diskriminácie, intolerancie, v súlade
s Chartou ľudských práv a slobôd. Zamerať sa na prevenciu kriminality a šikanovania,
pokračovať v projektoch Infovek, Zdravá škola a pod.
AKCIE
 Imatrikulácia pre prvákov
 Vianočná akadémia 1-4 roč.
 Vianočné pozdravy
 Deň otvorených dverí,
 Výchovné koncerty
 Divadelné predstavenie
 Výlety a exkurzie

1.8.2 Vyhodnotenie činnosti ŠKD
V školskom roku 2018/2019 pracovalo MZ ŠKD v tomto zložení: p. Marta Sedmáková - vedúca
MZ, Mgr. Viera Mikesková - vedúca CVČ, Mgr. Katarína Miškolciová, p. Simona Košťálová.
Počas školskom roka sa uskutočnili 4 zasadnutia MZ. Vychovávateľky pracovali v súlade s
výchovno-vzdelávacím programov a plánom práce ŠKD.
Činnosť a práca s deťmi boli zamerané na plnenie hlavných úloh:
 Zachovávať humanistický prístup vo výchove, pozitívny a priateľský vzťah
vychovávateľky a dieťaťa, pričom sa zohľadňovali špecifické osobitosti každého žiaka.
 Umožnili sme deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevovať ŠKD
s cieľom viesť ich k systematickej práci a k dôslednej príprave na vyučovanie.
 Činnosti a aktivity sme zameriavali na prehlbovanie a utvrdzovanie poznatkov,
vedomostí a zručností získaných vo výchovno-vzdelávacom procese a na ich využitie v
praxi.
 Vytvárali sme podmienky na formovanie zdravého životného štýlu, na upevňovanie
hygienických návykov.
 V rekreačnej a odpočinkovej činnosti sme zabezpečili pravidelný pobyt detí na
čerstvom vzduchu, čo najviac pohybu a športových aktivít, s cieľom odbúravať
napätie a stres zo školy.
 Deti sme viedli k pozitívnemu vzťahu k ľuďom, prírode, k tolerancii voči iným,
spoznávať sám seba, svoje schopnosti, mať úctu k sebe i druhým, byť ochotný
pomáhať. Učili sme ich predchádzať šikane, aby vedeli, ako sa zachovať, ak sme
šikanovaní, alebo sme svedkami šikany.
 Pracovali sme na upevňovaní pekných vzťahov medzi deťmi - priateľstvo, dobré
vzťahy v kolektíve, na odbúravaní negatívnych vlastností ako závisť, nezdravá
rivalita.
 Učili sme deti zvládať vlastnú agresivitu a vedieť riešiť konflikty.
 Formou hier sme rozvíjali kreativitu, fantáziu, logický úsudok.
 Osobitnú pozornosť sme venovali environmentálnej výchove - ohľaduplnému vzťahu
k prírode, životnému prostrediu, pozornosť sme venovali separovaniu odpadu.
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 Formou hier a príkladov zo života sme rozvíjali u detí finančnú gramotnosť.
Deti sme viedli k ľudskosti - ten vzácnej vlastnosti človeka spolucítiť, spolutrpieť a tešiť sa
z radosti iných.
Počas školského roka sme uskutočnili 15 vzájomných hospitácií v jednotlivých tematických
oblastiach výchovy.
Aktivity s deťmi v ŠKD:
September: Zábavné cvičenie vo „Fit-parku“

Sedmáková, Miškolciová

Október:

Púšťanie šarkanov a hry s jesennými listami

Všetky oddelenia ŠKD

November:

Súťaž „Ochranárik“ - Schultzová Karolína,
3. miesto v okresnom kole.
Sedmáková
Súťaž „Vianočná pohľadnica“- Viziová Dominika
1. miesto, vyhlasovateľ - mesto Piešťany
Sedmáková

December:

Vianočné trhy - vystúpenie detí
Vianočná akadémia - vystúpenie detí
Posedenie pri stromčeku
Zimná výzdoba priestorov ŠKD a tried
Zimná jazda na všeličom na kopci za školou

Všetky oddelenia
Všetky oddelenia
Všetky oddelenia
Všetky oddelenia
Všetky oddelenia

Január:

Zimná rukavička - tvorivé dielne
Hry na snehu a so snehom - kopec za školou

Sedmáková
Všetky oddelenia

Február:

Srdiečko z lásky
Piškvorky - súťaž v II. oddelení
Karnevalová maska - tvorivé dielne
Fašiangový karneval
Súťaž v moderných tancoch, kino Fontána

Všetky oddelenia
Sedmáková
Všetky oddelenia
CVČ a všetky oddelenia
Mikesková, Košťálová

Marec:

Zhotovovanie pozdravov k MDŽ
Zhotovovanie darčekov pre budúcich prvákov
Jarná výzdoba priestorov ŠKD a tried
Kraslice k výzdobe pešej zóny a Nám. slobody
Školské kolo súťaže „Playback show“

Všetky oddelenia
Všetky oddelenia
Všetky oddelenia
Všetky oddelenia
Mikesková,
Košťálová, Miškolciová

Putujeme za ľudovou piesňou
Kurtišová Simona 3. miesto v okresnom kole
Apríl:

Sedmáková

„Hrad ako stolček“ - literárno-výtvarný workshop
o obrovi-čarodejníkovi Klingsorovi, ktorý sedel
na obrátenom hrade.
Mikesková, Sedmáková
Literárno-výtvarný workshop na motívy povestí
Márie Ďuríčkovej
Mikesková, Miškolciová
Dopravný kvíz
Sedmáková
Výtvarná súťaž „Dunajská kráľovná“
Sedmáková
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Máj:

Jún:

Piešťany - moje mesto, kvíz
Slávik Slovenska - okr. kolo, Kurtišová Simona
Darčeky ku „Dňu matiek“
Miss bábika
Kôrové kreovanie

Sedmáková
Sedmáková
Všetky oddelenia ŠKD
Košťálová, Sedmáková
vedúca CVČ Mikesková
Sedmáková

Letná výzdoba priestorov ŠKD a tried
Objím svoj strom
Ekohry v prírode
Maľovaný chodník do školy

Všetky oddelenia
Všetky oddelenia
Sedmáková
Všetky oddelenia

V rámci turistického krúžku p. Mikesková uskutočnila vychádzky do okolia Piešťan, ktorých
sa zúčastnili aj deti ŠKD:
*
*
*
*
*

vychádzka na Havran
vychádzka na Ahoj
vychádzka na Čertovu pec
vychádzka na Skalku
výlet na Tematín

Činnosti a hry s deťmi sme vyberali podľa ich záujmov, podporovali sme prirodzený pohyb a
telesné aktivity formou hier v telocvični, na školskom dvore a vo fit-parku na sídlisku Adam
Trajan. Zapájali sme sa do kultúrnych podujatí školy, spolupracovali sme so školským CVČ i s
triednymi učiteľmi. Vychovávateľky sa metodicky vzdelávali, sledovali odbornú tlač a
vzájomne sa informovali o aktuálnych otázkach v oblasti výchovy. Vo výchovnom procese
sme využívali pre deti príťažlivé formy a metódy práce, IKT, úzko sme spolupracovali s
rodičmi, triednymi učiteľmi, CVČ pri ZŠ F. E. Scherera a MsK.

1.8.3 PK slovenského jazyka
Pocas skolskeho roku 2018/2019 PK pracovala v zlození: Mgr. Milena Blazekova a Mgr. Desana
Laukova. Uskutocnili sa 4 zasadnutia, na ktorych sa riesili aktualne ulohy vyplyvajuce z planu
PK.
Casovo-tematicke plany boli vypracovane podľa UO schvalenych 3. 4. 1997. Podľa planu sa
uskutocnili v 5. – 9. roc. v septembri vstupne, v januari polrocne a v juni vystupne previerky
zo slovenskeho jazyka a literatury. Pri hodnotení stavu a urovne vyucovania SJL v jednotlivych
rocníkoch vyucujuce konstatovali, ze praca so ziakmi je z roka na rok narocnejsia. Nakoľko
ziaci maju veľmi ľahostajny prístup k povinnostiam a získavaniu vedomostí, je narocne nauciť
ich zakladne poznatky, dokonca maju odmietavy prístup aj k inovatívnym metodam prace
(PC).
V novembri 2018 prebehlo na nasej skole testovanie ziakov 5. rocníka.
Začiatkom decembra 2018 žiaci vystupovali na vianočných trhoch na Námestí slobody
a 10. 22. 2018 znova sa prezentovali pred verejnosťou v Dome umenia na tradicnej Vianocnej
akademii.
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Vyucujuce SJL upravili a obnovili polrocne aj vystupne testy pre vsetky rocníky. V 9. rocníku
ziaci absolvovali 4 monitory ako prípravu na Testovanie 9-2019. Tohtorocneho Testovania 9
sa zucastnili ziaci 9. triedy a integrovaní ziaci. V nasledujucich rokoch je potrebne uroven
naďalej zvysovať. V príprave je treba zamerať sa na citateľsku gramotnosť ziakov, na castejsie
písanie testov, pravopisnych cvicení, nakoľko monitor je stale viac zamerany na tieto oblasti
jazyka.
Polročné písomné práce boli napísane v dohodnutom termíne vo vsetkych triedach
a nasledne vyhodnotene.
Záverečné previerky sa uskutocnili podľa planu v tyzdni od 10. 06. - 16. 06. 2019, comu
predchadzalo dostatocne zopakovanie uciva v jednotlivych rocníkoch. Písomne prace boli
nasledne vyhodnotene v sulade so stupnicami hodnotenia.
Účasť žiakov na súťažiach a akciách školy počas šk. roku 2018/2019:
▪ Šaliansky Maťko:
I. kategória – Alexandra Drličková, III. A - 2. miesto – okresné kolo
▪ Hollého pamätník:
PRÓZA: 1. kategória – 1. miesto – Hanka Rybanská, IV. A školské kolo
2. miesto – Samuel Majerník, V. trieda
POÉZIA: 1. kategória – 2. miesto – Lili Jankechová, II. roč.
Filip Toman, II. roč.
3. miesto – Kristián Melicher, III. B
OKRESNÉ KOLO:

- 3. miesto - Hanka Rybanská, III. A

▪ Literárna súťaž: Piešťany očami detí
Simona Habartová - p. uč. Blažeková
Rastislav Lekár, VI. trieda – p. uč. Blažeková
Karolína Košťálová, VI. trieda - úspešné a odmenené 12. 12. 2018 v MsK
▪ Vianočná akadémia: vystúpenie žiakov - p. uč., Kimijanová, Blažeková.
Dňa 06. 03. 2018 – Deň otvorených dverí – projekty a práce žiakov z hodín SJL
Počítačová miestnosť bola po celý školský rok využívaná na zdokonalenie pravopisu (CD
s doplňovacími diktátmi) ako aj na precvičovanie vedomostí z jazyka aj literatúry (CD
s rôznymi testami). Vyučujúce využívajú na precvičovanie internetovú stránku www.zborovna.sk,
www.skolahrou.sk, www.datakabinet.sk, na ktorej vyhľadávajú vhodné testy a iné pomôcky na
vyučovanie.
Vo všetkých triedach sú počítače, takže vyučujúce sa môžu venovať práci s počítačom aj
v jednotlivých triedach a tak spestrovať výuku a príťažlivosť vzdelávania pre žiakov.
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1.8.4 PK cudzích jazykov
Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala v zložení: p. uč. Mgr. Martina Pechová, Mgr.
Sidónia Podhradská, Mgr. Monika Vatrtová, Mgr. Květoslava Ivicová, Mgr. Desana Lauková
V súčasnosti sa na škole vyučovali cudzie jazyky:





anglický
nemecký
ruský
nemecký/formou krúžku

Predmetová komisia cudzích jazykov sa stretávala počas celého školského roka v zložení: p.
uč. Martina Pechová, Květoslava Ivicová, Sidónia Podhradská, Monika Vatrtová, Desana
Lauková Vyučujúce spolu konzultovali priebeh vyučovacích hodín v rôznych ročníkoch,
vymieňali si skúsenosti, snažili sa pomôcť si v zlepšení kvality vyučovania cudzích jazykov.
Efektívne využiť nové inovatívne spôsoby vyučovania najmä na zlepšenie produktívnych
zručností anglického, nemeckého aj ruského jazyka – písania a rozprávania.
Činnosť predmetovej komisie sa okrem klasickej výučby a prípravy žiakov na vyučovacích
hodinách zameriava na používanie cudzieho jazyka v praxi na zlepšenie komunikácie v CJ, na
správny písomný prejav, na rozvoj kreatívneho myslenia. Pozornosť venujeme orientácii
jazykového vzdelávania na rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov. Ovládanie cudzích
jazykov je pre mladú generáciu samozrejmosťou. Vedomosti nadobudnuté na hodinách
jazykovej výučby vedú žiakov k trvalejším hodnotám ako schopnosť samostatne a kreatívne
myslieť, byť flexibilným a adaptovať sa v rôznych podmienkach života, tak aby sa žiaci
uplatnili na trhu práce i v súkromnom živote.
Špecifické ciele vyučovania cudzích jazykov pre školský rok boli 2018/2019:
 rozvíjať jazykové zručnosti v ústnom i písomnom prejave, rozvíjať komunikačné
schopnosti v spoločenských situáciách,
 prehĺbiť poznatky anglickej a nemeckej výslovnosti a intonácie, lexiky, základov
gramatiky a pravopisu a ich prostredníctvom skvalitniť schopnosti žiakov rozumieť
reči, hovoriť, čítať a písať,
 získavať jasnejšiu predstavu o charaktere cudzieho jazyka, osvojovať si ďalšie poznatky
z reálií – využívať pri tom vedomosti a zručnosti osvojené v iných vyučovacích predmetoch
 viesť žiakov k samostatnému získavaniu vedomostí prostredníctvom dostupných informácií
Stratégia vyučovania pozostávala:
Z čítania s porozumením, dialógov, posluchov s porozumením, tvorby projektov, prednesu
básní, spevu, prácou so slovníkom, prácou so zdrojmi, vyhľadávania materiálov, využitia hier,
ilustrácií, opisu obrázkov, audio nahrávok, rozhovorov, diskusií, samostatnej práce,
skupinovej práce, práce vo dvojiciach, využívania IKT.
Využívali sme tieto učebné zdroje:
 učebnice určené pre anglický nemecký a ruský/ pre krúžok ruština hrou/
 pracovné zošity, obrazové materiály,

15







AO program, zvukové nahrávky,
materiály z virtuálnej knižnice – www.zborovna.sk,
rôzne materiály z internetu a iných zdrojov,
prekladový slovník,
odborná literatúra.

Na vyučovaní anglického a nemeckého jazyka sa využívali rôzne pomôcky – nástenné mapy,
obrázky, hry (pexeso, doplňovačky, krížovky), magnetofón, kazety, CD, rôzne druhy slovníkov,
DVD s jazykovou tematikou. Vyhľadávali rôzne informácie na internete, ktoré potom využili
na projekty, robili rôzne testovania si svojich vedomostí z cudzieho jazyka a hrali rôzne
jazykové počítačové hry.
V rámci dňa „otvorených dverí“ v učebniach anglického a nemeckého jazyka sme prezentovali
práce žiakov, materiálne vybavenie jazykových učební. Rodičia, žiaci i kolegovia sa mohli
ponúknuť vianočným pečivom ako i koláčikmi.
Vo vyučovaní anglického, nemeckého a ruského jazyk sa zameriavame na integrovanie
cudzojazyčných reálií do vyučovacích hodín. V krúžku ruského jazyka sa reálie vyučujú
prostredníctvom textov, obrazového materiálu. No najmä využívaním internetu sa žiaci
zoznamujú s mestami, ich pamätihodnosťami, významnými autormi z kultúry a vedy.
K spestreniu vyučovania slúžil časopis „Hurra“. Intenzívnejšiu motiváciu potrebujú
integrovaní žiaci a žiaci špeciálnych tried. Tieto deti sa veľmi radi učia piesne, básne
a zoznamujú sa s reáliami, čo uplatňujeme hlavne v projektových prácach. Z ich prác robíme
každoročne výstavku v rámci „Dňa otvorených dverí“.
Pani učiteľka Ivicová vypracovala projekt na zlepšenie materiálneho vybavenia pre
vyučovanie nemeckého jazyka. Projekt bol zriaďovateľom školy schválený a boli pridelené
finančné prostriedky vo výške 200 €.
Pani učiteľky anglického a nemeckého jazyka sa tento rok zúčastnili web- seminárov alebo
školení.
Predmetová komisia anglického jazyka sa aj v školskom roku 2018/2019 stretávala
pravidelne počas celého školského roka v zložení: p. uč. Mgr. Martina Pechová, p. uč. Mgr.
Sidónia Podhradská, p. uč. Mgr. Monika Vatrtová (v I. polroku, vzhľadom na dlhodobú PN v II.
polroku p. uč. PaedDr. Slavomíra Jančovičová) a nová p. uč. Mgr. Desana Lauková. Vyučujúce
spolu konzultovali priebeh jednotlivých hodín anglického jazyka v rôznych ročníkoch,
vymieňali si skúsenosti, robili vzájomné hospitácie, snažili sa pomôcť si v zlepšení kvality
vyučovania cudzích jazykov a rozmýšľali, ako efektívne využiť nové inovatívne spôsoby
vyučovania. Zameriavali sa aj na používanie didaktickej techniky cez interaktívne CD a DVD
a prácu na interaktívnych tabuliach.
Na vyučovanie sa používali nasledovné učebnice v týchto ročníkoch:
1.
2.
3.
4.

roč. Treetops 1
roč. Treetops 2
roč. FAMILY AND FRIENDS 1
roč. FAMILY AND FRIENDS 2

5. roč. PROJECT 2 (nové vydanie)
6. roč. PROJECT 2, 3 (nové vydanie)
7. roč. PROJECT 3 (nové vydanie)
8. roč. PROJECT 3, 4 (nové vydanie)
9. roč. PROJECT 4.
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V jednotlivých ročníkoch bola nasledovná dotácia hodín anglického jazyka:
1.
2.
3.
4.

roč. – 1 vyuč. hod. týž.
roč. – 1 vyuč. hod. týž.
roč. – 3 vyuč. hod. týž.
roč. – 3 vyuč. hod. týž.

5. roč. – 4 vyuč. hod. týž.
6. roč. – 3 vyuč. hod. týž.
7. roč. – 3 vyuč. hod. týž.
8. roč. – 3 vyuč. hod. týž.
9. roč. – 3 vyuč. hod. týž.

Na vyučovaní anglického jazyka sa využívali rôzne pomôcky – nástenné mapy, obrázky, hry
(pexeso, twister...), magnetofón, CD, rôzne druhy slovníkov, DVD s jazykovou tematikou
(reálie anglicky hovoriacich krajín), cvičenia zo zaujímavých internetových stránok, rôzne
typy pracovných listov v angličtine a pod. Žiaci vyhľadávali informácie na internete, využili
ich potom aj na projekty.
Používali sme interaktívne CD k učebniciam na prácu na interaktívnych tabuliach v triedach
a v učebni ANJ.
Aj v tomto školskom roku sme príležitostne využívali aj materiály z internetového portálu:
www.anglictina.iedu.sk , v rámci projektu „EnglishOne“.
V decembri sa uskutočnilo školské kolo „Olympiády v anglickom jazyku“ pre žiakov II. stupňa.
V januári 2019 bolo Okresné kolo „Olympiády v anglickom jazyku“ v CVČ „Ahoj“. Tento
školský rok nás v kategórii 1B (žiaci 8. – 9. roč.) zastupoval Patrik Mandúch z 8. triedy. Na
okresnom kole sa opäť zúčastnila aj p. uč. Pechová – ako predseda poroty okresného kola.
Slávnostné vyhodnotenie všetkých olympiád v tomto šk. roku bolo koncom mája na Hotelovej
akadémii v Piešťanoch. Zúčastnila sa ho p. uč. Pechová, ktorá odovzdávala diplomy a ceny
žiakom umiestneným v jednotlivých kategóriách na 1. – 3. mieste.
V apríli sa p. uč. Pechová zúčastnila seminára z ANJ, ktorý organizovalo vydavateľstvo Oxford
University Press. Seminár sa konal v Trenčíne a bol zameraný na tému – „Práca so
začlenenými žiakmi na hodinách ANJ na 1. stupni ZŠ.“ Program bol ako vždy bohatý
a zaujímavý.
Aj v tomto školskom roku bol v rámci I. stupňa krúžok „Angličtina hrou“, ktorý viedla p. uč.
Pechová. Navštevovali ho žiaci 3. a 4. ročníka.

1.8.5 Predmetová komisia prírodovedných predmetov
Zasadnutia PK v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili podľa plánu. V školskom roku sme
napísali 4 písomné práce i vstupnú a výstupnú prácu z matematiky. Všetky práce sme
vyhodnotili na jednotlivých zasadnutiach PK. Osobitnú pozornosť sme venovali žiakom 9.
ročníka v príprave na Testovanie 9. Žiakov 9. triedu pripravovala p. uč. Bosáková. Priemerná
percentuálna úspešnosť školy je 59,1 %. Talentovaných a úspešných žiakov v školskom kole
matematickej olympiády a pytagoriády sme priebežne pripravovali do okresného kola.
I v tomto školskom roku sa zapojili žiaci do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický
klokan. Prihlásilo sa 44 žiakov, z ktorých 7 žiakov boli úspešní riešitelia - dosiahli najvyššie
hodnotenie 5 klokanov.
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ Z MATEMATIKY
Matematická olympiáda – okresné kolo
V tomto školskom roku sa žiaci našej školy nezúčastnili okresného kola, nakoľko nesplnili
podmienky postupu z domáceho kola.
Pytagoriáda – školské kolo
3. roč.

1 žiak

Daniel Kudri - úspešný riešiteľ

4. roč.

2 žiaci

5. roč.

2 žiaci

6. roč.

1 žiak

Olívia Černáková - úspešná riešiteľka
Dominik Tuchyňa - úspešný riešiteľ
Dušan Rolinec
- úspešný riešiteľ
Sofia Macháčová - úspešná riešiteľka
Rastislav Lekár - úspešný riešiteľ

7. roč.

2 žiaci

8. roč.

1 žiak

Lívia Klúčovská
Samuel Grúň
Ihor Bas

- úspešná riešiteľka
- úspešný riešiteľ
- úspešný riešiteľ

Pytagoriáda – okresné kolo
4. roč.

1 žiačka

Olívia Černáková - úspešná riešiteľka

8. roč.

1 žiak

Ihor Bas

- úspešný riešiteľ

Učitelia matematiky na vyučovacích hodinách pracujú s interaktívnou tabuľou, využívajú
programy z virtuálnej knižnice, testy zo stránky www. oskole.sk.
VYHODNOTENIE FYZIKY A CHÉMIE
V tomto školskom roku neprejavili žiaci záujem o fyzikálnu, ani o chemickú olympiádu. Žiaci
2. stupňa sa zúčastnili v II. polroku praktických hodín fyziky, ktoré organizovala Elektráreň
Piešťany. Žiaci 7. a 8. ročníka absolvovali praktickú hodinu zameranú na optiku, žiaci 9.
ročníka absolvovali praktickú hodinu zameranú na elektrinu – vyrábali robota.
Žiaci 9. ročníka zaktualizovali nástenky na chodbe školy pod názvom: „Zdravá výživa“
(chémia) a „Naša energia bez hraníc“ (fyzika ).
VYHODNOTENIE BIOLÓGIE
Okresného kola biologickej olympiády sa zúčastnili 3 žiaci 6. ročníka – Marcel Škulec,
Rastislav Lekár, Lukáš Cíbik – všetci boli úspešní riešitelia.
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P. riaditeľka Talačová (vyučujúca biológie) – vypracovala projekt Zdravá škola, PROEnviro.
V 5. a 8. ročníku využíva vo vyučovacom procese E-učebnicu. Praktické cvičenia vyučujúca
vypracovala na počítači vo všetkých ročníkoch. Používa i Planétu vedomostí, nakoľko v každej
triede je datavideoprojektor, počítač alebo notebook.

1.8.6 Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov /GEG, DEJ, OBV, NAV, ETV/
Predmetová komisia sa počas školského roka 2018/2019 stretla štyrikrát: v septembri,
v decembri, v marci a v júni. Zo stretnutí bola vždy spísaná zápisnica. Pracovala v zložení:
Mgr. Vašeková – dejepis, Mgr. Lacko – geografia, Mgr. Bosáková – geografia, Mgr. Ivicová –
OBN, EV, Mgr. Lauko – NV. Členovia PK mali pridelené kabinety- DEJ, ZEM,OV,EV.
Dejepis
p. uč. Vašeková
-

-

tematické plány v 5. – 9. ročníku boli splnené
využívanie IKT na hodinách dejepisu – prezentácie, testy, projekty
žiaci vyhľadávali na počítači historické udalosti a nové informácie, vypracovávali
prezentácie - UNICEF, M. R: Štefánik, migrácia jej dôvody po stáročia – v rámci
globálneho vzdelávania, Juro Jánošík, 1. Svetová vojna, 2. svetová vojna
na hodinách žiaci používali knihy , historické časopisy, mapy
používali dejepisné učebnice
sledovali filmy
projektové práce žiakov na rôzne témy preberané na vyuč. hodinách
výstava projektov na nástenkách
výstava projektových prác počas dňa otvorených dverí
učitelia venovali zvýšenú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia
dejepis vo všetkých triedach - klasifikovaný
naučili sa porovnávať staré a nové, čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo,
Návšteva Banskej Štiavnice , kaštieľ sv. Anton

Žiaci zvládli učivo predpísané učebnými osnovami na veľmi dobrej úrovni. Žiaci si vytvárali
v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu historické vedomie, ale zároveň nadobudli
i kritický postoj k udalostiam. Výchovno-vzdelávací proces sa zameriaval i na pochopenie
dôležitosti mierového spolunažívania jednotlivých krajín a národností. Žiaci využívali nielen
názorný materiál, ale i rôzne druhy prameňov, z ktorých získavali informácie. Komparáciou
prítomnosti a minulosti boli žiaci vedení k vytváraniu kritického stanoviska. Pozornosť bola
venovaná práci s mapou a orientácii, ako aj k vytváraniu vlastného postoja k udalostiam
historického charakteru.
Geografia
p. uč. Lacko, p. uč. Bosáková
-

Zemepisná vychádzka – 5., 6., 7., 8. a 9.
určovanie svetových strán a práca s buzolou.
projektové práce žiakov na témy preberané na vyučovacích hodinách
prezentácia miestnej oblasti, štáty sveta, problematika životného prostredia
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-

využívanie IKT na hodinách, prezentácie, testy
využívanie zemepisných máp, zemepisné učebnice
Geografia vo všetkých triedach klasifikovaná
Žiaci témy spracovávali na počítači, učiteľ zadával úlohy, ktoré žiaci riešili.
práca s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku,
porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,
porozumieť a rozvíjať čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek,
prierezov, schém a diagramov ako prostriedok geografie,
rozvíjanie podnikateľských zručností spracúvaním projektov,
environmentálna výchova – láska k prírode, negatívne vplyvy človeka na znečisťovanie
životného prostredia, šetrenie vodou, elektrickou energiou.
Žiaci sa učili zaujať postoj k najvážnejším problémom ľudstva a hľadať vhodné riešenia.

Náboženská výchova
p. uč. Lauko
náboženská výchova na základných školách, poskytuje priestor nielen na spoznávanie
základných náboženských právd, ale aj na rozvoj základných hodnôt:
- osobnej slobody a samostatnosti,
- osobnej zodpovednosti,
- tvorivosti,
- morálnej zrelosti,
- ľudskej spolupatričnosti a solidarity.
- pochopenie a rešpektovanie kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a
spoločenstiev,
- budovanie kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
- získavali vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete,
- získavali poznatky o iných náboženstvách, čo ich vedie k vzájomnej tolerancii,
- riešili otázky, ktoré prináša dnešná spoločnosť a v kresťanský postoji voči nim,
Etická výchova
p. uč. Ivicová
-

protidrogová prevencia
boj proti fajčeniu, alkoholizmu
zvýšená pozornosť venovaná boju proti šikane
zlepšenie vzťahov medzi deťmi, vzťahy medzi učiteľom a žiakom
hodnota lásky – rodina, priateľstvo
asertivita – vyjadrenie svojho názoru bez toho, aby som obmedzil slobodu druhého
žiaci pracovali s pracovnými listami
žiaci využívali hry zamerané na komunikáciu, rozhovory
vyjadrovali svoj názor na témy priateľstvo, osobný vzor, ideál – hodnotový systém
žiaci sa učili čo je sebaúcta, otvorenosť, mať sa rád taký, aký som
vzťah k prírode, znečistenie , pomoc, náprava
tolerancia, ľudské práva
využívanie IKT na hodinách
plán práce prispôsobený zloženiu tried , plány boli splnené
žiaci pripravovali projekty na dané témy
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-

-

vyučovanie – riadený rozhovor, diskusia, popis udalostí, zážitky z vlastného života
k danej téme,
videá, príbehy z kníh, filmy
v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej
rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu,
intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
pochopenie podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávanie
protiprávneho konania a uvedomenia si jeho dôsledkov,
úcta k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam,
pochopenie a rešpektovanie kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a
spoločenstiev,
budovanie kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.

Občianska náuka
p. uč. Ivicová
-

Tematické plány v roč. 5. – 9. boli splnené, učivo žiaci prebrali
Prebrané témy v 6. ročníku – rodina a výchova v rodine, funkčnosť rodiny,
Škola, charakteristika triedy, kolektívu, pravidlá v skupine
7 . ročník – postavenie jednotlivca v spoločnosti, sociálne vzťahy v spoločnosti
projekty žiakov na rôzne témy
ako sa správne a efektívne učiť
ekológia - príčiny
8. ročník – štát a právo, právne normy, trestné právo, rodinné právo, príklady zo života
využívanie IKT na hodinách OBN,
využívanie správ z tlače, sledovanie najdôležitejších udalostí vo svete i na Slovensku
prezentácie
Informovanie žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k
Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii,
ochrana detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí
9. Roč. – rozvoj finančnej gramotnosti, vzťah k peniazom
OBN – klasifikovaná

Na hodinách bol navodzovaný pocit bezpečia, aby ho žiaci vedeli šíriť ďalej, pracovali na
výchove k ľudským právam, rozvíjali pocit vlastenectva a humanizmu (www.ovce.sk).
Cieľom vyučovacieho procesu bolo dvíhať Národné povedomie, prehlbovanie lásky k rodnej
vlasti a pochopenie základných občianskych princípov demokratickej spoločnosti. Žiaci sa
venovali problematike ľudských práv, humánnym princípom, boju proti tolerancii, rasizmu,
xenofóbii a antisemitizmu. Kládli dôraz na protidrogovú a environmentálnu výchovu,
výchovu k manželstvu a rodičovstvu.
Žiaci sa zoznámili s hlavnými znakmi nášho štátneho zriadenia, so základnými občianskymi
právami a povinnosťami, získali základné poznatky z oblasti ekonomiky a ekonómie.
Používali aj ďalšie stránky IKT / www. Drogynie.sk /, www. infodrogy.sk, zachranari.sk,
www.stopfajčeniu.sk.
Učitelia spoločensko-vedných predmetov jasne a zrozumiteľne formulovali ciele
vyučovacích hodín, učivo sprístupňovali zrozumiteľným spôsobom, efektívnym využívaním
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internetu. Pozornosť žiakov podnecovali stimulujúcimi otázkami a úlohami vyžadujúcimi
získanie informácií z rôznych zdrojov.
Žiaci v prevažnej miere prejavovali záujem o učenie, úspešne riešili úlohy zamerané na
rozvoj porozumenia a formovania vlastných postojov a názorov .
Žiaci získavali návyky v oblasti tímovej práce alebo vo vzájomnej pomoci.

1.8.7 Predmetová komisia výchov - TEV, HUV, VYV
Komisia sa zišla 3 krát, pričom priebežne sa riešili problémy so zástupcami jednotlivých
predmetov. V tomto školskom roku sme sa zúčastnili na všetkých športových súťažiach
v rámci okresných, prípadne v rámci postupu aj regionálnych či krajských kôl. V tomto roku
sme získali 2. miesto v súťaži „Škola roka v športe“ škôl do 250 žiakov. O víťazstve CZŠ
rozhodli predovšetkým žiaci II.st, kde sa momentálne prejavuje slabšia kvalita pohybovej
kultúry žiakov 6. – 9. ročníka. Nepomohli ani naše aktivity – brigáda na športovom areáli školy
a zorganizovanie atletickej olympiády pre žiakov I. st. i MŠ, za ktoré sme dostali body do
súťaže. Problémom bola aj zmena bodovania súťaží, ktoré v septembri prejde úpravami.
LVK sme tradične organizovali v spolupráci so ZŠ M. R. Štefánika v zložení:
PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA LVK:
Vedúci LVZ:
Mgr. Ladislav LACKO
Inštruktor:
Mgr. Ita VAŠEKOVÁ

Zdravotník kurzu:
Miesto:
Termín:
Spôsob dopravy:

Mgr. Katarína MALÍKOVÁ
Chata Slaná Voda v Oravskej Polhore
07. 02. 2019 – 12. 02. 2019
autobusom

LVK sa uskutočnil bez zranení zúčastnených i bez porušenia školského poriadku. V rámci
organizácie všetko prebehlo bez problémov.
Na záver kurzu boli vyhodnotení najlepší žiaci v bodovaní čistoty a poriadku na izbách, tiež
najlepší lyžiari v družstvách, či karnevale. Ocenení boli aj žiaci, ktorí sa na kurze najviac
zdokonalili, ale aj žiaci s najväčšou snahou. Kurz prebehol podľa plánov, ktoré vypracoval
vedúci kurzu.
Učitelia TEV sa počas celého polroku stretli viac krát, kde riešili rôzne problémy, úlohy:
rozdelenie skupín na hodinách TV, rozdelenie prác na športovom areáli školy, rozdelenie
športových akcií, nominácie žiakov na športové akcie, príprava LVK, zabezpečenie úpravy
telocvične na rôzne podujatia, vyplnenie výkazov o telovýchovných zariadeniach využívaných
školou, oprava rôznych UP v spolupráci s p. školníkom, nákup a preprava športového

materiálu, organizácia školských i okresných kôl rôznych súťaží. Je potrebné zabezpečiť materiálnotechnické vybavenie kabinetu TEV a telocvične:

V rámci aktivity Mgr. Lacka sa nám podarilo z projektu TIPOS Minihandball Ligy získať 10
lôpt na minihádzanú pre I.st i 2 sady dresov po 10 kusov. Problémom však bola komplikovaná
doprava na súťaže, ktoré sme 3 krát absolvovali so žiakmi v Topoľčanoch. V prípade účasti aj
v budúcom školskom roku budeme navrhovať odohranie zápasov Ligy v Piešťanoch.
V športovom areáli školy je potrebné zabezpečiť na vonkajšie multifunkčné ihrisko ochranné
siete, keďže staré sú dotrhané. Taktiež je potrebné objednať vlečku piesku do pieskoviska.
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Problém na vonkajšom areáli školy máme tiež s rastúcou burinou, ktorú by mohli pravidelne
striekať pracujúci z úradu práce, ktorí na škole vykonávajú pomocné práce. Momentálne je
burina na dráhe hlboko zakorenená a už nie je šanca na svojpomocnú úpravu dráhy so žiakmi.
Je nutné sa týmto problémom zaoberať v spolupráci so zriaďovateľom. Pri stavaní plotu sa
pozabudlo na dvierka smerom k železnici, nakoľko žiakom často za plot uletí kriketka, či lopta
z ihriska. Práve bránička by pomohla k tomu, aby žiaci nemuseli chodiť pre ne cez hlavný
vchod, ale predovšetkým v popoludňajších hodinách nám nebudú športujúci skákať cez plot
a ničiť ho.
Štúdium odbornej literatúry bolo aj tento rok zabezpečené časopisom „Telesná výchova
a šport“, ktoré objednáva vedúci PK v spolupráci s vedením školy.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
2018 / 2019

Názov súťaže

Meno
a priezvisko
žiaka

Meno
a priezvisko
učiteľa

Poč.
detí

Umiestnenie – nie iba prvé tri
miesta
Mestské

Okresné

Krajsk
é

Celoslovenské

Cezpoľný beh – chl.

Mgr. Lacko

4

7.

14.

-

-

Cezpoľný beh – d.

Mgr. Lacko

3

6.

8.

-

-

Basketbal – žiačky

Mgr. Lacko

10

5.

5.

-

-

Basketbal – žiaci

Mgr. Lacko

10

5.

7.

-

Volejbal – žiačky

Mgr. Lacko

10

5.

7.

-

Volejbal - žiaci

Mgr. Lacko

10

1.

1.

7.

Mgr. Lacko

10

6.

11.

Mgr. Lacko

10

4.

6.

Mgr. Lacko

10

5.

9.

Mgr. Lacko

10

4.

6.

Mgr. Lacko

10

1.

1.

Futsal

Mgr. Lacko

10

1. - 4.

5.

Florbal - st. žiaci

Mgr. Lacko

10

5.

8.

Florbal - st. žiačky

Mgr. Lacko

10

5. - 6.

9.

Šach – žiaci

Mgr. Lacko

6

6.

6.

Šach – žiačky

Mgr. Lacko

5

1.

1.

Malý futbal –

Jednota COOP - st.
žiaci
Malý futbal –

Jednota COOP - st.
žiačky
Malý futbal – Šk.
pohár SFZ - ml. žiaci
Malý futbal – Šk.
pohár SFZ - ml. žiačky
Minifutbal – Mc
Donald´s CUP- nml.
žiaci a žiačky
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4.

-

Stolný tenis - žiačky

Mgr. Lacko

4

4.

5.

Stolný tenis - žiaci

Mgr. Lacko

4

6.

7.

Bedminton - žiaci

Mgr. Lacko

3

5.

5.

Bedminton - žiačky

Mgr. Lacko

3

6.

7.

Orientačný beh žiačky

Mgr. Lacko

5

-

4.

4.

Orientačný beh - žiaci

Mgr. Lacko

7

-

3

3.

Vybíjaná – ml. žiačky

Mgr. Vašeková,
Mgr. Lacko

12

3.

3.

-

-

Vybíjaná – nml. žiaci

Mgr. Lacko

12

1.

1.

3.

-

Streľba zo
vzduchovky – ml. žiaci

Mgr. Vašeková

3

2.

2.

-

-

Mgr. Vašeková

3

2.

2.

-

-

Minihádzaná 3. – 4.
roč. ZŠ

Mgr. Lacko

15

1.

1.

4.

-

Hádzaná – žiaci

Mgr. Lacko

12

4.

5.

-

-

Hádzaná – žiačky

Mgr. Lacko

12

4.

4.

-

-

Mgr. Vašeková

4

1.

1.

6.

-

Mgr. Vašeková

4

1.

4.

-

-

Mgr. Lacko

5

3.

3.

-

-

Streľba zo
vzduchovky - st. žiaci

Mladí záchranári
Bezpečne na bicykli

Dávid Jurík – st.
žiaci – 3.

Seková, Jurík,
Orviský,
Macháčová
Seko, Merlicher,
Strečanská,
Kršíková

Gymnastický štvorboj
– chlapci ZŠ – „A“

družstvo

Gymnastický štvorboj
– chlapci ZŠ – „B“

OK: Niepel
Martin – 2.,
Štibrány Michal 3.
KK: Štibrány
Michal - 3.

Mgr. Lacko

5

1.

1.

2.

Gymnastický štvorboj
– chlapci ZŠ – „C“

Mgr. Lacko

5

3.

3.

-

-

Gymnastický štvorboj
– dievčatá ZŠ – „A“

Mgr. Lacko
Mgr. Vašeková

5

4.

5.

-

-

Gymnastický štvorboj
– dievčatá ZŠ – „B“

Mgr. Lacko
Mgr. Vašeková

5

5.

6.

-

-

Gymnastický štvorboj
– dievčatá ZŠ – „C“

Mgr. Lacko
Mgr. Vašeková

5

6.

7.

-

-

Mgr. Lacko

10

-

Atletika družstiev –
žiaci, družstvo

OK: Branislav
Lacuška – 1.
KK: Branislav
Lacuška – 2.
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-

-

-

Atletika družstiev –
žiačky, družstvo

Mgr. Vašeková

10

-

-

-

Mgr. Lacko
Mgr. Vašeková

1

-

-

6., 5.

Olympiáda v ĽA pre
1.st. – 1-4.r.

Mgr. Mikesková

116

-

-

-

-

Piešťanské hry v
atletike

Mgr. Lacko
Mgr. Vašeková

30

6.

-

-

-
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1.

medziná
rodné
preteky

-

-

10

-

-

-

-

Hľadáme nových
olympionikov 2019 žiačok ZŠ

KK: Karolína
Košťálová – 6. na
60m, – 5. na 600
m

Moravianska venuša

Družstvo
chlapcov a
dievčat

Piešťanská
Kinderiáda

12.6.2019

2.

Mgr. Lacko
Mgr. Vašeková

-

Organizátorom sme boli v súťažiach:
 Basketbal – žiačky okresné kolo (OK – kvalifikačné skupiny + finálová skupina)
 Basketbal – žiaci okresné kolo (OK– kvalifikačné skupiny + finálová skupina)
 Volejbal – žiaci (OK – kvalifikačné skupiny + finálová skupina)
 Volejbal – žiačky (OK – kvalifikačné skupiny + finálová skupina)
 Florbal – žiaci (OK – kvalifikačné skupiny + finálová skupina)
 Florbal – žiačky (OK – kvalifikačné skupiny + finálová skupina)
 Florbal – žiaci (OK – finále)
 Florbal – žiačky (OK – finále)
 Vybíjaná – žiačky (OK)
 Vybíjaná – nml. žiaci (OK)
 Olympiáda pre I.st. v atletike + Olympiáda pre MŠ v atletike
Nominovaní športovci na ŠPORTOVKYŇU ROKA a ŠPORTOVCA ROKA v šk. roku
2018/2019

ZŠ F. E. Scherera Piešťany
Meno 1
Tr.
Názov súťaže
nominanta na
športovca roka
Daniel Jakubek
8. Atletika – skok do diaľky
Basketbal
Florbal st. žiaci
Orientačný beh
Hádzaná
Volejbal
Futsal
Gymnastika
Piešťanské hry
Malý futbal – st. ž.
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Umiestnenie
na OK, KK, CSK
6.OK – družstvo
7.OK – družstvo
8.OK – družstvo
3.OK a KK - družstvo
5.OK – družstvo
1.OK – družstvo
5.OK – družstvo
3.OK – družstvo
3. miesto - skok do diaľky
11. OK - družstvo

Meno
1 nominanta
na
športovkyňu
roka
Lívia
Vráblová

Názov súťaže

9.

Umiestnenie
na OK, KK, CSK

Stolný tenis
Volejbal
Basketbal
Cezpoľný beh
Bedminton
Hádzaná
Florbal
Gymnastika
Orientačný beh

5. OK - družstvo
7. OK – družstvo
5. OK – družstvo
8. OK - družstvo
7. OK – družstvo
4. OK – družstvo
9. OK – družstvo
7. OK – družstvo
4. OK i KK - družstvo

Desiatka najlepších športovcov školy:
Jakub Marek, Denis Seko, Alex Mihalik, Martin Niepel, Branislav Lacuška, Katarína Juricová,
Rebeka Macháčová, Sandra Matušeková, Karolína Košťálová, Sofia Strečanská

HUDOBNÁ VÝCHOVA
Členovia PK HUV - Simona Košťálová, Marta Sedmáková, Mgr. Kornélia Kimijánová
V školskom roku sa uskutočnilo niekoľko výchovných koncertov, na ktorých žiaci využili
kultúrne poukazy. Výber výchovných koncertov uskutočnilo vedenie školy na základe
aktuálnej ponuky.
V pláne predmetovej komisie bolo zameranie na tradičné akcie:
* Vianočnú akadémiu
* Slávik Slovenska
* Putovanie za ľudovou piesňou
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
PK VYV pracovala v zložení: Mgr. Milena Blažeková , Mgr. Kvetoslava Ivicová, Mgr. Kornélia
Kimijánová
VYV – 6., 5. ročník, 8. ročník - Mgr. Milena Blažeková
VYV - 7. ročník
- Mgr. Květoslava Ivicová
VYU - 9. ročník
- Mgr. Kornélia Kimijánová
Súťaže, ktorých sme sa zúčastnili v tomto školskom roku:
* Vianočná pohľadnica
* Projekt ZÁLOŽKY
* Veď aj ja som záchranár
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*
*
*
*

LOGO TALENTY
LOGO Červené stužky
Deti deťom
Deň otvorených dverí – výstava prác žiakov – 25. 3. 2019






problémy – veľa súťaží, málo žiakov, málo talentovaných žiakov
problém zúčastniť sa každej
problém zabezpečiť aktuálnu výzdobu školy a tried (nástenky)
9. a 8. ročník – nenosenie si pomôcok, nezáujem o teoretické poznatky z oblasti
umenia (výtvarného či hudobného)

1.8.8 MZ triednych učiteľov
MZ TU v šk. roku 2018/2019 pracovalo podľa plánu. Uskutočnili sa 4 zasadnutia, na ktorých
boli prerokované výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, dochádzka žiakov 1. a 2. stupňa za
hodnotiace obdobia. Na každom zasadnutí bolo prehodnotené i správanie žiakov.
Pedagógovia venovali pozornosť žiakom s problémovým správaním. Na 2. zasadnutí
(polročné hodnotenie) sa riešilo správanie žiakov, ktorí svojim správaním závažne porušovali
školský poriadok a bola im udelená znížená známka 2., 3. i 4. stupňa. Menovaní žiaci počas 1.
polroka svojim správaním veľmi často zámerne vyrušovali na vyučovacích hodinách, vulgárne
sa vyjadrovali, arogantne sa správali voči vyučujúcim. V prvom polroku tohto školského roka
prospeli všetci žiaci – prospeli s vyznamenaním 62 žiakov, prospeli veľmi dobre – 21 žiakov,
prospelo 32 žiakov. Triedni učitelia priebežne konzultovali a riešili všetky vzniknuté
problémy s ostatnými vyučujúcimi a taktiež i s rodičmi. Pani zástupkyňa Kocianová
oboznámila všetkých triednych učiteľov 2. stupňa ako vypísať tlačivo „Výpis klasifikácie za 1.
polrok“ - poradie predmetov treba písať podľa katalógového listu. Na treťom zasadnutí bol
prejednávaný Metodický pokyn č. 22/2011 – Hodnotenie a klasifikácia žiakov ZŠ. P.
zástupkyňa pripomenula učiteľom, aby všetky známky zapisovali do internetovej žiackej
knižky. Prítomní učitelia boli ďalej oboznámení Metodickým usmernením č. 7/2006 – R zo
dňa 28. 03. 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
Na štvrtom zasadnutí MZ TU sa riešilo správanie žiakov a boli udelené znížené známky zo
správania – v 3., 5., 6., 8. a 9. roč. - 1 známka 2. stupňa, v 6. a 9. roč. 3 známky 3. stupňa a v 9.
ročníku 1 známka 4. stupňa. V 2. polroku prospelo s vyznamenaním 88 žiakov, prospelo veľmi
dobre 45 žiakov a prospelo 59 žiakov. Bola uskutočnená inštruktáž k správnemu vyplňovaniu
koncoročných vysvedčení, kde sa vypisujú známky za 1. aj 2. polrok v E-tlačivách v PC.
Hlavné úlohy, ktoré boli uvedené v pláne práce MZ triednych učiteľov, boli počas školského
roka priebežne plnené.

1.9 OSTATNÉ ORGÁNY NA ŠKOLE

1.9.1 Komisia BOZP
Predseda: Mgr. Lacko Ladislav - zástupca zamestnancov
Členovia: Marta Kováčová
- účtovníčka - hospodárka školy
Beata Orihelová
- vedúca ŠJ
Mgr. Anna Valentovičová Jánošková - člen OZ ZO
Iveta Stolárová
- nepedagogický zamestnanec
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Počas tohto školského roka mala jedna pracovníčka ŠJ pracovný úraz. Zamestnankyňa
nedodržala BOZP. Toho času už nepracuje v našej organizácii. Výpoveď dala k 31. 07. 2019
a odišla do starobného dôchodku. Všetci zamestnanci dodržiavajú predpisy v tejto oblasti.
Pravidelne sa uskutočňuje podľa harmonogramu revízia a údržba komínov, športového
náradia, plynových horákov, protipožiarnej klapky, požiarneho vodovodu, hasiacich
prístrojov, elektrického ručného náradia, el. zariadenia (veľké zabudované veci) tlakových
nádob, plynovej a teplovodnej kotolne, regulačnej stanice plynu, elektroinštalácie kotolne,
bleskozvodov, výťahov. Protipožiarnu kontrolu, ktorá preverovala stav organizačného
a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi uskutočnila p. Urbánková. Neboli zistené
žiadne chyby. Pri nástupe do zamestnania zamestnanec absolvuje vstupnú lekársku
prehliadku. U novoprijatých zamestnancov školy sa uskutočňuje školenie BOZ a PO. Školská
špeciálna pedagogička Mgr. Vatrtová dňa 18. 04. 2019 uskutočnila školenie pre pedagogických
zamestnancov zvládnutie stresu a relaxačné cvičenia.

1.9.2 Voľnočasové aktivity školy – CVČ
Centrum voľného času (CVČ) je výchovno-vzdelávacím zariadením pre všetkých žiakov ZŠ.
Poslaním CVČ je vytvárať podmienky pre aktívne napĺňanie voľného času mimo vyučovania,
pre oddych, regeneráciu duševných a fyzických síl, pre rozvoj talentov, tvorivostí a schopností
žiakov. CVČ pracuje podľa vopred vypracovaného plánu práce, v ktorom je rozdelená činnosť
na: pravidelnú, príležitostnú, hospitačnú, metodickú, publikačnú, finančnú a prázdninovú.
V školskom roku 2018/2019 bola činnosť rozdelená na:
Pravidelnú činnosť - prebiehala hlavne v práci záujmových útvarov a žiackeho parlamentu.
Záujmové útvary sa schádzajú pravidelne 1-krát do týždňa v 1, 1 1/2 alebo 2-hodinových
stretnutiach. Celkovú činnosť koordinuje a vedie vedúca CVČ. Celkom pracovalo v tomto
školskom roku 15 záujmových útvarov, s počtom 227 detí. Záujmové útvary pracovali pod
vedením:
Stály pracovník - Mgr. Viera Mikesková, vedúca CVČ - viedla: 2 ZÚ turistiky, 1 ZÚ výtvarných
techník, 2 ZÚ varenia, 3 ZÚ florballu, 1 ZÚ pohybové hry, 3 ZÚ moderného tanca, 3 ZÚ práca
s počítačom.
Podľa zaradenia do jednotlivých odborov pracovali ZÚ pri CVČ takto:
Kultúra a umenie – po 3 ZÚ moderný tanec, 1 ZÚ výtvarné techniky
Informatika
– 4 ZÚ práca s počítačom
Spoločenské vedy – 2 ZÚ varenia,
Šport a TV
– 3 ZÚ florbalu, 1 ZÚ pohybové hry
Turistika – 2 ZÚ turisticky
Medzi pravidelnú činnosť v tomto školskom roku bola i prácu žiackeho parlamentu, ktorý sa
schádzal pravidelne 1x mesačne. V mesiaci máji sme zorganizovali pre členov ŽP a aktívnych
žiakov, ktorí pomáhali pri organizovaní mimoškolskej činnosti výlet na Banku – na Ahoj. Výlet
bol turisticky zameraný, spojený s opekaním, hrami a spoznávaním okolia Piešťan. Zasadnutí
sa zúčastňovali žiaci 3. – 9. ročníka s vedúcou CVČ. Stretnutia viedol predseda žiackeho
parlamentu a vedúca CVČ. Riešili sa otázky vyučovacieho procesu i mimoškolskej činnosti.
Hlavným cieľom stretnutí bolo zapojiť čo najviac detí do diania školy, ktoré majú záujem
pomôcť sebe, spolužiakom i škole.
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Príležitostná činnosť - pozostávala z organizovania rôznych jednorazových akcií podľa
záujmu detí z oblasti športu, kultúry a umenia, vychádzok do prírody, ekologickej činnosti,
spoločenskej a organizovania rôznych tvorivých dielní. V oblasti príležitostnej bolo
bodovanie tried, ktoré prebiehalo 2x mesačne. Hodnotili sa triedy po skončení vyučovania:
čistota, nástenky, celková výzdoba a vzhľad triedy. Na konci školského roku 2 triedy, ktoré
získali najväčší počet bodov boli odmenené: za 1. - 4. roč. - 2. roč., za 5. – 9. roč. - 7. roč.
Jednotlivé akcie môžeme rozdeliť do oblastí:
kultúra a umenie
* tvorivé dielne rôzneho zamerania
* imatrikulácia prvákov
* vystúpenia: vianočná akadémia v MsKS v kine Fontána, na súťažnej prehliadke
v moderných tancoch v kine Fontán, zorganizovali sme pre deti MŠ 1.- 4. roč. Mikuláša,
Fašiangový karneval, vystúpenia na vernisáž výstavy, ku Dňu matiek pre sanatórium
Vila Juliana, OKS, podujatie pre MŠ „Deti deťom“ a vystúpenia na konci školského roka
* súťaže:
celonárodná súťaž „Viktória Régia“ - Jakubcová K. (8. roč.) 10. miesto,
Bagínová V. (8. roč.) 9. miesto
súťaž v moderných tancoch – účasť 2 krúžkov MT
súťaž playback show - školské kolo
spoločenská činnosť
* vysielania v školskom rozhlase RR ku Dňu učiteľov, ku Dňu ochrany zvierat,
recyklácia, Deň Zeme, Deň matiek,
* finančná zbierka: pre Ligu proti rakovine Deň narcisov, Modrý gombík UNICEF – na
učebné pomôcky pre deti krajín, kde sa stále bojuje, Biela pastelka – pre nevidiacich
a slabozrakých
* ostatné spoločenské podujatia: deň otvorených dverí, popoludnia spoločenských hier,
bodovanie tried, zhotovenie darčekov pre učiteľov, žiakov 1. – 4. roč. a deti
z Materskej školy, turnaj v Človeče nehnevaj sa!,“ slávnostné otvorenie a ukončenie
školského roka
športová činnosť - trojboj v skákaní cez švihadlo, turnaje v Mini hokeji, olympiády v ľahkej
atletike pre žiakov MŠ a 1- 4. ročníka, turnaje vo florbale, turnaj v stolnom tenise,
ekologická činnosť - zber papiera 7291 kg , zber gaštanov 1938 kg, tvorivé dielne výrobky
z ekoodpadov, CD – inak, podujatie „Naše gesto pre čisté mesto“(Mesto Piešťany) a
„Upratovanie brehov Sĺňavy“ (OZ Sĺňava Piešťany), zbierali sme elektroodpad celkom 294,50
kg, použité malé baterky 134 kg, tonery, cartrige – 137 ks,
turistická činnosť - sobotňajšie vychádzky do prírody, celkom 10 vychádzok , pravidelné
stretávanie sa turistického krúžku,
PROJEKTY:
V tomto školskom roku sme sa zapojili do rôznych projektov: projekt Recyklohry - zbieranie
opotrebovaných elektrospotrebičov, použitých monočlánkov, bateriek, tonerov, cartrigov
a plnenie rôznych úloh, „Zober loptu nie drogy“ oblasť stolný tenis - „ideme hrať
pingpoooong“, Olympijský deň – Olympiáda pre žiakov 1. - 4. roč. a pre MŠ
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V rámci príležitostnej činnosti aktívne spolupracujeme s MsK, MsKS, Ligou proti reumatizmu,
Slovenským zväzom telesne postihnutých, CVČ, MsÚ, Slobodou zvierat, Piešťanským útulkom
pre ohrozené zvieratá, Informačným centrom mladých, Políciou, rôznymi klubmi a pod.
Metodická činnosť - bola zameraná na prácu s dobrovoľnými pracovníkmi, ktorí hlavne
pomáhali pri organizovaní príležitostných podujatí. Jednotlivé metodické pomoci boli
individuálne.
Publikačná činnosť - sa dotýkala propagácie činnosti CVČ v miestnej tlači - Piešťanský
týždeň, Radnici, AB, Moje noviny, na internetový portál PN-ky, pre TV Karpaty a pre náš
školský rozhlas, kroniku a časopis. Propagovali sme úspechy detí v rôznych súťažiach,
jednotlivé podujatia a celkovú činnosť CVČ.
Finančná činnosť - spočíva v usmernení zabezpečenia činnosti jednotlivých ZÚ a vyberaní
poplatkov za ZÚ. Mesačný poplatok 2,50 € sa vyberal pri návšteve ZÚ – moderného tanca,
výtvarných techník, pohybových hier, práca s počítačom a florbalu. ZÚ turistický bol bez
poplatkov – deti si hradili lístky na dopravné prostriedky, stravu a pitie a tiež ZÚ varenia, kde
sa deti pravidelne skladali na potraviny, z ktorých varili. Deti z rodín, ktoré boli v hmotnej
núdzi neplatili pri návšteve záujmových útvarov žiadne poplatky. Všetky poplatky boli
odvedené na účet školy a boli čerpané na zabezpečenie činnosti a prevádzky práce
jednotlivých ZÚ.
Prázdninová činnosť – bude pod názvom „Hurááá prázdniny“ v rámci letných prázdnin
prebehne prímestský letný tábor pre deti 1. – 5. roč. zameraný na spoznávanie okolia Piešťan
a návštevu rôznych prírodných, kultúrnych a historických pamiatok.
V rámci polročných a jarných prázdnin sa deti zúčastňovali rôznych športových aktivít vo
veľkej a malej telocvični zameraných na rekreačné športovanie „Športom ku zdraviu“.

1.9.3 Činnosť koordinátora primárnej protidrogovej prevencie
Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy, je súčasťou
prierezových tematík školského vzdelávacieho programu:
*
*
*
*
*
*
*

prevencia obezity, závislostí, zdravý životný štýl,
rozvoj telesnej zdatnosti žiakov,
prevencia šikanovania,
prevencia HIV/AIDS,
prevencia kriminality, sexuálneho zneužívania,
riziká dospievania, podpora duševného zdravia,
práva dieťaťa.

Plánovaná činnosť bola zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu, pomocou ktorej sme
chceli predchádzať sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám. Osobitná
pozornosť bola venovaná žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. V priebehu
školského roka sme zamerali akcie a nástenku na chodbe školy:
September -október
- zdravý životný štýl, dôraz na duševné zdravie
November-december
- alkohol ohrozuje zdravie,
Január-február
- povedzme násiliu STOP, prevencia šikanovania
Marec-apríl
- zdravé telo, význam pohybu – šport a tanec
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Máj-jún
Priebežne

- pozor na drogovú závislosť, fajčenie ohrozuje
zdravie,
- priateľstvo, pozitívne medziľudské vzťahy

Využívali sme učebný text Raynerová: Nenič svoje múdre telo, „ Vieme, že ...“, Program
rozvoja osobnosti žiaka pre 2.stupeň ZŠ a rôzne ďalšie príručky s aktivitami a hrami, všetky
dostupné prostriedky na odhaľovanie a zamedzenie šikanovania na škole, v prípade potreby
sme spolupracovali s CPPPaP, Mestským úradom, Štátnou a Mestskou políciou v Piešťanoch
a sledovali sme www stránky o problematike primárnej prevencie:
www.prevenciasikanovania.sk, www.drogynie.sk, www.statpedu.sk,
www.zachranari.sk, www.unicef.sk, www.zodpovedne.sk
Počas šk. roka 2018/2019 opäť prebiehalo stretnutie koordinátorov primárnej protidrogovej
prevencie v priestoroch CPPPaP v Piešťanoch pod vedením p. Anyalaiovej.

1.9.4 Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výchove k manželstvu a rodičovstvu v školskom roku 2018/2019 roku sme venovali náležitú
pozornosť vo všetkých predmetoch na I. a II. stupni vzdelávania. Vyučujúci postupovali podľa
platných učebných osnov a plánu práce koordinátora VMR. Ciele výchovy boli v septembri
zakomponované do plánov PK a MZ. Ich plnenie sa priebežne vyhodnocuje. Učitelia využívali
vhodné témy na hodinách, ťažiskové sú však na I. stupni – prírodoveda, náboženská výchova,
literárna výchova na hodinách čítania. Na II. stupni sú to najmä: biológia, etická výchova,
občianska výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie.
I. stupeň
Na hodinách prvouky v prvých ročníkoch, prírodovedy v 2. - 4. roč. získavali žiaci
informácie o zmenách, ktoré sprevádzajú obdobie dospievania a o biologických
zákonitostiach života ľudského jedinca. Dostali základné poznatky o stavbe ľudského tela a
jeho fungovaní. Venovali sme pozornosť témam zdravej výživy, zdravého spôsobu života,
osobnej hygieny a predchádzaniu chorobám.
V literárnej výchove, na hodinách cudzích jazykov vyučujúci využívali rozbor textov na
diskusie o rodičovských a súrodeneckých vzťahoch, o priateľstve a láske. Dôraz sme kládli na
vytváranie úprimných medziľudských vzťahov založených na úcte k človeku a mravných
postojov v živote.
II. stupeň
V biológii žiaci získavali poznatky o fyziológii a anatómii ľudského tela, funkciách jeho
orgánov, ochrane zdravia a predchádzaní nebezpečným chorobám.
V spoločenskovedných predmetoch boli informovaní o psychických a emocionálnych
zmenách v období dospievania, rozdieloch medzi pohlaviami, partnerských vzťahoch a
ľudskej sexualite. V VII. ročníku beseda „Keď dospievam“.
V občianskej výchove alebo náuke sa žiaci učili o spoločensko-mravných a právnych
normách správania, v súvislosti s tým o rizikovom správaní a negatívnych účinkoch fajčenia,
alkoholu a drog na zdravie a správanie jednotlivca. Uskutočnili sme besedy s mestskou
políciou – Tabakizmus, Šikana, Alkoholizmus, Gamblerstvo, Nelegálne drogy, Trestno-právna
zodpovednosť, Domáce násilie.
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Obsah náboženskej výchovy sa zameriaval na formovanie morálne a duchovne zrelej
osobnosti, ktorá koná vo svojom živote v súlade s Božími prikázaniami. Žiakov učíme
orientovať sa a vedieť nachádzať skutočné hodnoty v spleti rôznych postojov a názorových
odlišností. Žiakov na hodinách náboženskej výchovy vedomostne pripravujeme na prvé sväté
prijímanie a sviatosť birmovania. Vyučujeme katolícke a evanjelické náboženstvo.
Na hodinách telesnej výchovy sa vyučujúci snažili o formovanie pozitívneho postoja žiakov
k sebe samému, k svojmu telu a vzhľadu. Upevňovali u žiakov správne zdravotné a hygienické
návyky, vytvárali kladný vzťah k telesným cvičeniam ako súčasti zdravého životného štýlu.
Z projektu sme dostali nové obloženie, sprchy, WC, šatne a nové pomôcky.
Tieto poznatky boli podporované cielenými činnosťami a aktivitami, ktoré škola uskutočnila
v rámci projektu ,,Škola podporujúca zdravie”.
Vo vyučovaní sme využívali dostupné pomôcky a literatúru, ktoré vlastní škola. Poznatky
sme sprostredkovali metódami zážitkového učenia, rozhovorov, besied a ankiet. Dbali sme na
zásady komplexnosti a primeranosti veku žiakov.
Témy VMR začleňovali a realizovali vyučujúci aj na triednických hodinách. Využívali rozličné
formy práce: premietanie filmov, tvorivé úlohy, skupinové vyučovanie. Využívame aj
doplnkové učebnice, ktoré vlastní škola: Ako poznám sám seba, Ako zmeniť sám seba?
Žiaci 9. roč. v rámci prípravy na budúce povolanie sa zúčastňovali návštev Dňa otvorených
dverí na stredných školách, o ktoré majú záujem spolu s výchovnou poradkyňou.
Pri osvojovaní poznatkov sme kládli dôraz na formovanie postojov detí a ich vedeniu
k zodpovednosti za vlastné zdravie a konanie.

1.9.5 Činnosť školskej knižnice
Učiteľská knižnica je systematicky usporiadaná zbierka odbornej literatúry – kníh, časopisov,
zriadená a udržiavaná z rozpočtu školy. Je určená predovšetkým na informačné
a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Učitelia našej školy
využívajú dané možnosti výpožičiek odbornej literatúry v príprave na vyučovanie i pri
zvyšovaní svojej kvalifikácie – 1. a 2. kvalifikačná skúška.
Žiaci majú možnosť vybrať si knihu primeranú svojmu veku, beletriu i náučnú. Poznávajú
spisovateľov, ilustrátorov, vydavateľstvá. Literatúrou si zvyšujú zdroj informácií, poznatkov,
zážitkov, rozširujú si rečovú kultúru, rozvíjajú vyjadrovanie a slovnú zásobu, zlepšujú si
čitateľskú zručnosť. Návštevami v školskej knižnici, deti nadobudnú pozitívny vzťah
k literatúre, čo prispeje k rozvoju čitateľských zručností a hlavne zlepší porozumenie čítaného
textu. Knihou vzbudzujeme záujem, túžbu po nových vedomostiach. Chceme naučiť
žiakov zmysluplne tráviť svoj voľný čas.
Využitie kníh zvyšuje čitateľskú kultúru žiakov, zlepšuje výkon žiakov, aby čítali plynule
a s porozumením, na nácvik techniky čítania a spestrenie hodín slovenského jazyka
a literatúry. Ďalej slúži aj na poskytnutie detských kníh zahrnutých do zoznamu
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mimočítankového čítania, rovnako aj na prípravu na školské súťaže: „Rozprávkové
vretienko“, „Šaliansky Maťko“, „Európa v škole“, Hollého pamätník“, „Čítanie s Osmijankom“,
„Zázračný oriešok“... Fyzika, chémia, dejepis, zemepis, prírodopis – príprava žiakov na
olympiády (geografická, biologická), príprava referátov, projekt. prác žiakov II. stupňa.
V súčasnosti naša školská knižnica plní základné knižnično-informačné služby, hlavne
výpožičky a ich presnú evidenciu. Dnešná elektronizovaná knižnica podporuje samostatnosť
a tvorivosť žiakov pri získavaní a utvrdzovaní poznatkov, formuje ich vzťah k vzdelávaniu
a samoštúdiu.
V tomto školskom roku sa výpožičky sa realizovali podľa potreby vyučujúcich a žiakov.
Žiaci I. stupňa využívajú príležitostne aj spoluprácu s Mestskou knižnicou Piešťany. Ide
najmä o niektoré tvorivé dielne a workshopy, či besedy so spisovateľmi, či ilustrátormi. Aj
v tomto školskom roku sme ich niekoľko zúčastnili.
Mali sme aj viaceré zaujímavé besedy s hosťami aj na našej škole.
Na jeseň sa všetci žiaci našej školy zúčastnili česko-slovenského projektu „Záložka do knihy
spája školy“. V rámci tohto projektu si žiaci našej školy vyrobili záložky do knihy – tento rok
to bolo na tému – „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“. Potom si tieto
svoje záložky vymenili s pridelenou školou. Bola to ZŠ z Veľkého Šariša na východnom
Slovensku. Deti sa z projektu veľmi tešili a verím, že aj nové záložky ich povzbudili
k častejšiemu čítaniu.
Aj takýmito zaujímavými aktivitami sa snažíme vzbudzovať záujem detí o čítanie v dnešnej
dobe.

1.9.6 Spolupráca s CPPPaP
Diagnostická činnosť
- bola zameraná na diagnostiku najmä žiakov
s problémami v správaní, ako aj emocionálnymi problémami. Zahŕňala aj skupinovú
diagnostiku - sociometrickú diagnostiku vo vybraných triedach a v prípadoch
problematických vzťahov v rámci triedneho kolektívu. Súčasťou tejto oblasti bola tiež
psychologická diagnostika žiakov deviateho ročníka zameraná na profesionálnu orientáciu.
Diagnostika bola zameraná na intelektové schopnosti, osobnosť žiaka a prihliadali sme aj
k výsledkom predchádzajúcej diagnostiky. Prebiehala v októbri a novembri. Diagnostiku sme
nevykonávali celoplošne, ale iba pre žiakov a žiačky, ktoré mali záujem zistiť viac. Uskutočnili
sme aj poradenské stretnutia s rodičmi a žiakmi zamerané na pomoc pri výbere školy
z viacerých možností – podpora rozhodovacieho procesu žiaka/žiačky. V spolupráci s CPPPaP
Piešťany a CŠPP Vrbové sme diagnostikovali a rediagnostikovali žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí vyžadovali individuálne alebo skupinové začlenenie
alebo zvýšený individuálny prístup bez začlenenia, ako aj žiakov s inými ťažkosťami.
Preventívna činnosť - bola zameraná na monitorovanie a intervencie v prípade výskytu
neprimeraných či rizikových prejavov v správaní u žiakov. V rámci tejto prevencie
spolupracovali triedne učiteľky s CPPPaP Piešťany. V rámci preventívnej činnosti sa v januári
2019 uskutočnilo stretnutie so žiačkami 8. ročníka zamerané na zvýšenie uvedomenia
v oblasti rodovej rovnosti. V apríli 2019 sa uskutočnilo stretnutie so žiakmi 7. ročníka
zamerané na zvládanie záťažových situácií a riešenie konfliktov ako súčasť nešpecifickej
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protidrogovej prevencie. Na minuloročnú prácu sme nadviazali aj v 6. ročníku kvôli
pretrvávajúcim problémom vo vzťahoch, v správaní žiakov a ťažkostiam s disciplínou. Spolu
sa po dohode s triednymi učiteľmi Mgr. Lackom, Mgr. Blažekovou a Mgr. Vatrtovou
uskutočnili dve diagnostické a intervenčné stretnutia. S touto prácou s triednym kolektívom
súviseli aj konzultácie s rodičmi/zákonnými zástupcami niektorých žiakov/žiačok,
opakované konzultácie s niektorými vyučujúcimi či s CPPPaP Piešťany, riaditeľkou
Sakmárovou. Poradňa diagnostikovala deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Skupinovej práci predchádzali a súbežne prebiehali aj individuálne stretnutia s niektorými
žiakmi triedy. V tomto školskom roku sme sa zamerali tiež na prácu s deťmi v prechodových
ročníkoch – piatom ročníku, z dôvodov primárnej prevencie. Cieľom týchto stretnutí
a dlhodobej práce bola práca so vzťahmi, rozvoj emocionálnych a sociálnych zručností
a podpora detí v budovaní ich sociálnej kompetencie a vzájomnej spolupráce.
Poradenská, konzultačná činnosť - bola zameraná na individuálne poradenstvo pre
rodičov, učiteľov a žiakov. Pre žiakov 9. ročníkov sme v priebehu zimných mesiacov
uskutočnili stretnutia zamerané na profesijnú orientáciu pri voľbe povolania. Niektoré žiačky
a žiaci prejavili záujem o podrobnejšiu konzultáciu k výberu povolania a rozhodovaciemu
procesu. Rodičia využívali poradenské služby týkajúce sa najmä výchovných problémov alebo
problémov s učením. Niektorí prejavili záujem aj o prácu na iných témach, ktoré priamo
nesúviseli s výchovno-vzdelávacím procesom, len nepriamo. Týkali sa zvyčajne krízovej
situácie v rodine, tikových porúch u dieťaťa, straty v rodine. Rodičov sme oslovovali aj
v prípadoch, kedy sa u dieťaťa prejavovali ťažkosti s pozornosťou, v učení či správaní
s cieľom zahrnúť do intervenčného procesu aj rodinu a jej vplyvy na dieťa. S učiteľkami sme
konzultovali najmä individuálny prístup k žiakom s ŠVPU, ako aj problémové správanie
jednotlivcov i celých kolektívov. V spolupráci s CPPPaP Piešťany sme poskytovali metodickú
pomoc učiteľom pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov
začlenených žiakov. V apríli 2019 sa pod vedením špeciálneho pedagóga Mgr. Daniely Žigovej
v spolupráci CPPPaP uskutočnil tréning pre učiteľky/vychovávateľky ŠKD a učiteľa.
Obsahovo bol zameraný na prácu so sebahodnotením, spätnou väzbou, prijímaním a dávaním
ocenenia, prijímaním a dávaním kritiky. Vypracovali sme projekt pod názvom „Komplexný
poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom
prostredí“. Škola získala metodický materiál pre výchovnú poradkyňu. Poradňa robila
reedukáciu nápravy žiakov.
Iné činnosti - Špeciálny pedagóg Mgr. Monika Vatrtová sa zúčastňovala na poradách
v CPPPaP v Piešťanoch, ako koordinátor protidrogovej prevencie. Súčasťou porád je aj
zdieľanie skúseností školských koordinátorov a prehlbovanie spolupráce medzi nimi.
V priebehu školského roka sa zúčastnila 4 vzdelávacích aktivít.

1.9.7 Zdravá škola
Certifikát MZ a MŠ SR o zaradení do národnej siete škôl podporujúcich zdravie ZŠ F. E.
Scherera získala v roku 1994. Za dvadsaťdva rokov sa činnosť rozvinula do niekoľkých oblastí
a naďalej sa rozvíja. Nosnými oblasťami sú prevencia pred negatívnymi celospoločenskými
javmi, humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, protidrogová prevencia, duševné
zdravie, záujmová a športová činnosť, podpora súťaživosti, zdravá výživa a zdravý životný
štýl, ako aj zlepšovanie a ochrana životného prostredia v škole a okolí. Na pedagogickej rade
pravidelne informuje triednych učiteľov a vedenie školy o realizácii projektu Zdravá škola p.
Talačová. Každé tri mesiace sa na pedagogickej rade tento projekt kontroluje.
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Náš projekt podpory zdravia sme prijali na báze dobrovoľnosti z presvedčenia
o zmysluplnosti, ľudskosti tejto práce a z lásky k deťom. Pri stanovení cieľov vychádzame
z plánu práce školy a potrieb kúpeľného mesta Piešťany. Ochrana zdravia nie je samostatný
predmet je zaradená v tematických plánoch viacerých predmetov a odráža sa v celom živote
našej školy.
Zdravý životný štýl okrem pohybovej kultúry, zdravého stravovania budeme realizovať ako
základ drogovej prevencie dieťaťa. Besedy, ktoré sa uskutočňujú sa týkajú príkladov
prevencie alkoholu drog a tabaku. Chceme tak získať dôveru dieťaťa, pomáhať mu prijímať
hodnoty, ktoré mu uľahčia návykové látky odmietnuť, pomôcť dieťaťu strániť sa nevhodnej
spoločnosti a posilniť ich sebavedomie.
Prednáška spojená s diskusiou lektorky firmy „Čas premien“ so žiačkami 7. ročníka sa
zamerala na sexuálnu výchovu, zmeny vo vyvíjajúcom sa organizme, škodlivosť predčasných
sexuálnych skúseností a výchovu k rodičovstvu. Výchovnej a psychologickej prevencii
dospievania, sa zúčastnili žiačky 7. a 6. ročníka. Primárnu prevenciu sociálno-patologických
javov s akcentom na drogovú závislosť a šikanovanie medzi žiakmi uskutočňovali triedni
učitelia. V rámci projektu riaditeľka vypracovala plán prevencie obezity u žiakov. Vedúca
jedálne spolu so zamestnancami uskutočnila pre rodičov v materskej škole výstavu spojenú
s ochutnávkou zdravých nátierok, ďalej uskutočnila ochutnávku zdravých nápojov zeleniny,
ovocia a občerstvenia na zápise a na dní otvorených dverí.

1.9.8 Správa školskej jedálne
V školskom roku 2018/2019 sa v školskej jedálni ZŠ F. E. Scherera pripravovalo stravovanie
pre žiakov a zamestnancov ZŠ F. E. Scherera a tiež pre deti a zamestnancov MŠ Scherera
Piešťany. K 03. 09. 2018 bolo na stravovanie prihlásených stravníkov: základná škola 136
z toho: I. stupeň
85
II. stupeň
40
materská škola 135
dospelí
30
Z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi sa stravovali 4 stravníci zo základnej školy.
Školská jedáleň bola v prevádzke aj počas jarných prázdnin a stravovalo sa 39 detí a 7
dospelých.
Od októbra sme sa zapojili do programu „ Školské mlieko“ pre deti z materskej školy,
vzhľadom na vyššiu spotrebu mlieka ako spotrebujú stravníci základnej školy.
Pre 135 detí materskej školy sa zabezpečuje okrem obeda aj doplnková strava vo forme
desiaty a olovrantu.
V mesiaci november 2018 bolo prevedené vyčistenie septiku a lapača tukov. Každý štvrťrok
bola uskutočnená revízia výťahov. Taktiež boli vykonané revízie elektrických aj plynových
zariadení.
V priebehu školského roka bolo uskutočnených niekoľko opráv kuchynského zariadenia,
ktoré je veľmi zastarané, ako umývačky riadu 2 x, varných kotlov a sporákov
a niekoľkonásobná oprava konvektomatu.
Taktiež boli zakúpené kancelárske a čistiace pomôcky, drobný kuchynský inventár, stolový
inventár a pracovné ochranné pomôcky.
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Do zadného dvora areálu školy bola v júli zabezpečená zo strany školskej jedálne aj zberná
nádoba na sklo.
Od 01. 01. 2019 sa podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR
SR v znení neskorších predpisov sa poskytuje dotácia pre každé dieťa, ktoré navštevuje
posledný ročník MŠ.
Bola vykonaná aj každoročná inštalácia programu sklad a stravné firmou JIS-SK s.r.o. Taktiež
bol zavedený program na odhlasovanie a nainštalovaný program „ Obedy zdarma“.
Rodičia boli oboznámení s Programom ozdravenia výživy obyvateľstva – zníženie
energetického príjmu, tukov a sacharidov, naopak zvýšenie príjmu tekutín.
V letných mesiacoch júl – august 2019 sa mala uskutočniť rekonštrukcia školskej kuchyne
a výdajne.
Z dôvodu jej zrušenia bola prevádzka aj počas mesiaca júl. Prihlásených bolo 56 detí materskej
školy a 13 dospelých stravníkov.
Do umývarky čierneho riadu boli zakúpené nové police, nový odkladací stôl a nový trojdrez,
toto zariadenie sme sprevádzkovali až po oznámení Mestského úradu o zrušení
rekonštrukcie. Taktiež sme v auguste vykonali dezinfekciu kuchyne aj výdajne
protiplesňovým postrekom, keďže sa vymaľovanie sa nedalo v takom krátkom časovom
úseku zabezpečiť.
Keďže v zastaranej kuchyni nie je funkčná vzduchotechnika, okná sú v dezolátnom stave,
gastro zariadenia už tiež nevyhovujú potrebám pre zdravé varenie v školskej jedálni je nutné
urobiť v nasledujúcom roku rekonštrukciu celej kuchyne i výdajne.
Po rekonštrukcii kuchyne, ktorá bude mať zvýšenú kapacitu z 300 stravníkov na 700
stravníkov, bude potrebné zabezpečiť kuchyňu i v personálnej oblasti a navýšiť počet
pomocných síl, kuchárov i v administratíve.

1.10. KOMISIE NA ŠKOLE
1.10.1 Komisia na ochranu osobných údajov
Predsedníčka Horváthová Eva

Administratívna

Členovia

Účtovníčka - hospodárka
Zástupkyňa riaditeľky
Učiteľka
Špeciálna pedagogička
Vedúca ŠJ

Kováčová Marta
Kocianová Gabriela
Gregoričková Ľubica
Bosáková Marta
Orihelová Beata

pracovníčka

1.10.2 Komisia o sprístupnení informácií
Predsedníčka
Podpredsedníčka
Členovia

Kocianová Gabriela
Gregoričková Ľubica
Valentovičová Jánošková Anna
Vatrtová Monika
Bosáková Marta

Zástupkyňa riaditeľky
Učiteľka

Horváthová Eva

za
nepedagogických
zamestnancov
za pedagogických zamestnancov

Podhradská Sidónia
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Členka OZ ZO

Predsedníčka RŠ
za triednych učiteľov
Špeciálna pedagogička

1.10.3 Komisia pre prešetrenie pracovnej disciplíny
Predsedníčka
Podpredsedníčka
Členovia

Valentovičová Jánošková Anna
Talačová Gizela
Vatrtová Monika
Gregoričková Ľubica
Kocianová Gabriela

Členka OZ ZO

Riaditeľka školy
Predsedníčka RŠ
Učiteľka
Zástupkyňa riaditeľky

1.10.4 Komisia pre integráciu
Predsedníčka
Členovia

Talačová Gizela
Bugarová Jana
Gregoričková Ľubica
Vašeková Ita
Vatrtová Monika
Podhradská Sidónia
Triedni učitelia

Riaditeľka školy
Psychologička CPPPaP
Učiteľka
Výchovná poradkyňa
Špeciálna pedagogička
Špeciálna pedagogička

1.10.5 Komisia škodová
Predsedníčka
Členovia

Kocianová Gabriela
Valentovičová Jánošková Anna
Lacko Ladislav
Mikesková Viera

Zástupkyňa riaditeľky
Členka OZ ZO

za BOZP
za Rodičovské združenie

1.10.6 Komisia inventarizačná
Predsedníčka
Členovia

Gregoričková Ľubica
Kováčová Marta
Horváthová Eva
Orihelová Beata
Lešundáková Zuzana

Učiteľka
Účtovníčka - hospodárka
Administratívna pracovníčka
Vedúca ŠJ
Hlavná kuchárka

1.10.7 Komisia vyraďovacia
Predsedníčka
Členovia

Kocianová Gabriela
Gregoričková Ľubica
Mikesková Viera
Horváthová Eva
Valentovičová Jánošková Anna

Zástupkyňa riaditeľky
Učiteľka
Vedúca ŠSZČ
Administratívna pracovníčka
Členka OZ ZO

1.10.8 Komisia likvidačná
Predsedníčka
Členovia

Lacko Ladislav
Zelenay Dušan
Kováčová Marta

Učiteľ
Školník
Účtovníčka - hospodárka
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2. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY

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

Školský rok 2018/2019 sa začal 01. 09. 2018, vyučovanie začalo 02. 09. 2018, ukončený
bol 28. 06. 2019. Školu navštevovalo 199 žiakov, z toho žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 22. Žiaci sa vyučovali v 10 triedach. Na I. stupni boli 5 tried - 120
žiakov a na II. stupni 5 tried – 79 žiakov.
V školskom klube detí bolo na začiatku školského roka v 3 oddeleniach zapísaných 70
žiakov, na konci školského roka navštevovalo ŠKD 71 žiakov. Školský klub detí: I. oddelenie
má vlastný priestor, II. oddelenie bolo v I. triede a III. oddelenie bolo v 4. B triede. Za ŠKD sa
v šk. roku 2018/2019 platí mesačne 8,50 €. Poplatok určilo Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v Školskom klube detí s účinnosťou od 01. 01. 2013.

3. POČET ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, POČET
DEVIATAKOV, ICH ÚSPEŠNOST NA PRIJÍMAČICH POHO- VOROCH
A PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY
3.1 Počet zapísaných žiakov do I. ročníka
Na školský rok 2018/2019 bolo do 1. ročníka zapísaných 24 žiakov na zápise. Jednému žiakovi
centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie odporučilo odklad o jeden
školský rok.
3.2 Počet deviatakov, ich úspešnosť na prijímacích pohovoroch a prijatí na štúdium
na stredné školy
V školskom roku 2018/2019 končilo základnú školu 15 žiakov 9. ročníka. Prihlášku na
strednú školu si podalo 15 žiakov deviateho ročníka, 3 žiaci ôsmeho ročníka – bilingválne
gymnázium Vrbové a 1 žiak 5. ročníka - osemročné gymnázium, Piešťany.
3.3 Rozmiestnenie deviatakov
Prijatí žiaci z deviateho ročníka
Prijatí žiaci z ôsmeho ročníka (bilingválne)
Prijatí žiaci z piateho ročníka (osemročné gym.)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Piešťany
Stredná odborná škola technická Piešťany
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Piešťany
Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany
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Spolu
15
3
1

Dievčatá
6
1
1

Chlapci
9
2

1

1

1
2

1
2

4

2

2

Stredná zdravotnícka škola Trnava
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
Trnava
Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín
Obchodná akadémia Trnava

1
2

1

2

2

1
1

1

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
- Osemročné gymnázium

1

1

Gymnázium Vrbové – bilingválne štúdium

3

1
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1
1

1

2

4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk. roka
2018/2019

PROSPECH
Celkové hodnotenie žiakov
Počet
žiakov
SPOLU

(k 30 .06. 2019)

Z toho 1. roč.
Prospeli
Neprospeli
Neboli klasifikovaní
Z toho 2. – 4. roč.
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli
Neboli klasifikovaní (v zahraničí)

Z toho 5. – 9. roč.
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli
Neboli klasifikovaní

Spolu 2. – 9. roč.
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli
Neboli klasifikovaní:
- v zahraničí
- zo zdrav. dôvodov

%

199
24
24
96
68
18
5
5
79
20
27
30
2

Počet tried
-

100
70,8
18,8
5,2
5,2
25,3
34,2
38
2,5

1
4
5
-

175
88
45
35

-

9
-

-

-

-

7

4

-

Neklasifikovaní žiaci – uveďte iba tých žiakov, ktorí nie sú klasifikovaní zo žiadneho predmetu

ŠKD
Spolu
Priemer počtu žiakov na oddelenie

Počet žiakov
71
26

40

Počet oddelení
3
-

NEPROSPIEVAJÚCI ŽIACI
v predmetoch
Jazyk a komunikácia

Počet žiakov

Slov. jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Matematika
Informatická výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Fyzika
Chémia
biológia
Dejepis
Geografia
Občianska výchova

Matematika a práca s
informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Iné/vypísať/
Iné/vypísať/
Spolu neprospievajúci

-

1. – 4.

5. – 9.

-

-

-

-

(fyzické osoby - žiaka započítať
iba 1x,aj keď neprospieva
z viacerých predmetov)

NAPOMENUTIE
tried. učiteľom
( počet žiakov)

POKARHANIE
tr. učiteľom
riaditeľom

POCHVALY
tr. učiteľom
riaditeľom

1. - 4. ročník

5. - 9.
ročník

1.– 4.

5.– 9.

1.– 4.

5.– 9.

1.– 4.

5.– 9.

1.– 4.

5.– 9.

14

40

5

26

3

13

38

14

-

8

SPRÁVANIE
Stupeň
1 – veľmi dobré
2 - uspokojivé
3 – menej uspokojivé
4 - neuspokojivé
Neklasifikovaní zo správania
/v zahraničí/
SPOLU

I.

II.

III.

Ročníky - počet žiakov
IV. V. VI. VII. VIII.

IX.

Spolu

24
-

25
1

23
1
2

42
2

17
1
-

12
1
1
-

12
-

17
1
-

11
1
2
1
2

183
4
4
1
7

24

26

26

44

18

14

12

18

17

199

41

Zameškané hodiny

I.

Ospravedlnené
/
neospravedlnené

1032
/
0

Priemer na 1 žiaka

43
/
0

Spolu vymeškaných

1032

II.

III.

VI.

VII.

VIII.

1105 1240 2546 1180
/
/
/
/
0
0
0
2

749
/
3

662
/
0

1637 1110
/
/
5
9

44,2
/
0

65,6
/
0,11

53,2
/
0,2

55,2
/
0

90,94
/
0,28

1105 1240 2546 1182

752

662

1642 1119

51,8
/
0

IV.

60,6
/
0

Na konci školského roka prospeli všetci žiaci.
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V.

IX.

73
/
0,73

Spolu
I. - IX.
11 261
/
19
58,7
/
0,01
11 280

4.1 Vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov

DOCHÁDZKA
ZŠ

POČET

SPRÁVANIE

PROSPECH
/okrem prvákov/

ZAMEŠKANÉ HODINY

Vzdelávacie
poukazy
k
30. 06. 2019

SPOLU

T
R
I
E
D

I.
polrok

Ž
I
A
K
O
V
10

192
+
7

ŠKD
/
žiaci

Z toho

Zameš.
/
priemer
na
žiaka

Osprav.
/
prieme
r
na
žiaka

Neospr.
/
priemer
na
žiaka

8 898
/
46,3

8 838
/
46

60
/
0,3

Prospel
o
s vyzna
menaní
m

80

Prospel
o veľmi
dobre

53

P
R
O
S
P
E
L
O

Neprosp
elo

53

5

Znížená
známka

Nekla
sifiko
vaní

stupeň
8

Pokarhanie

Pochvaly

Napom.
tr.
uč.

tr. uč.

riad.

tr.
uč.

riad.

2

3

4

1

1

-

5

2

1

13

-

1

2

2

15

13

4

4

-

Počet
prijatých

2

3

2

20

15

5

17

-

197

1

-

9

3

2

25

-

3

4

1

24

13

9

10

9

4

4

1

33

16

11

35

9

6

7

3

53

31

16

52

9

1. st.
2. st.

Počet
vydaných
201

Spolu
II.
polrok

10

192
+
7

11 280
/
58,8

11 261
/
58,7

19
/
0,1

1. st.
88

45

35

0

7
2. st.
Spolu
Celkom

43

Odišli
5
Prišli
-

4.2 Klasifikácia žiakov podľa tried a predmetov

a spoloč.

a príroda

a spoloč.

1,00 1,00

-

1,00

II.

1,00

1,12 1,00

-

I.

1,08

1,42

1,32

II.

1,00

1,49

I.

1,04

II.

BIO

DEJ

GEO

OBV

MAT

INF

INV

Technika

VYV

HUV

VYU

TEV

-

-

-

1,00 1,00

1,00

-

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

1,00 1,00

1,16

-

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,03

-

1,12

-

-

-

-

-

-

-

1,00 1,00

1,40

1,08

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,11

1,20

-

1,40

-

-

-

-

-

-

-

1,00 1,00

1,72

1,04

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,16

1,67

1,30

-

1,50

1,54

-

-

-

-

-

-

1,00 1,20

1,75

1,29

-

-

-

-

1,08

1,04

1,08

1,08

1,30

1,04

1,63

1,25

-

1,46

1,50

-

-

-

-

-

-

1,00 1,00

2,04

1,21

-

-

-

-

1,13

1,08

1,13

1,04

1,29

I.

1,00

1,42

1,42

-

1,43

2,47

-

-

-

-

-

-

1,22

1,66

1,00

-

-

-

-

1,05

1,00

-

1,00

1,33

II.

1,00

2,09

1,57

-

1,24

2,14

-

-

-

-

-

-

1,00 1,00

1,80

1,09

-

-

-

-

1,00

1,00

-

1,00

1,35

I.

1,00

2,19

1,05

-

1,32

2,38

-

-

-

-

-

-

1,00 1,00

1,62

1,00

-

-

-

-

1,00

1,00

-

1,10

1,30

II.

1,00

1,95

1,30

-

1,29

1,90

-

-

-

-

-

-

1,00 1,00

1,57

1,00

-

-

-

-

1,00

1,00

-

1,05

1,26

I.

1,00

2,44

2,17

-

-

-

-

-

1,67

2,11

2,33

-

2,00

1,00

2,50

1,28

-

-

-

1,00

1,28

1,00

-

1,39

1,69

II.

1,05

2,44

2,33

-

-

-

-

-

1,67

1,83

2,22

-

1,00

1,15

2,39

1,27

-

-

-

1,00

1,00

1,00

-

1,18

1,63

NAV

CHE

-

ETV

FYZ

-

NEJ

-

ANJ

-

SJL

VLA

PRI - III.-IV.r.

1,00

PVO – I. - II. r.

I.

Umenie a
kultúra

BEZ SPRÁVANIA

Človek

I.

Jazyk a kom

Človek
a svet
práce
Technika

Matematika a
a hodno
práca
ty
s informáciami

CELKOVÝ PROSPECH

Človek

POLROK

Príroda

ZDRAVIE

Človek

TRIEDA

SPRÁVANIE

P R E D M E T Y

II.

III.

IV. A

1,00

IV. B

V.
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-

-

2,14

-

2,07

I.

1,00

2,83

2,58

2,27

-

-

2,17

-

2,58

II.

1,00

2,83

2,60

1,56

-

-

2,5

-

1,66

I.

1,00

2,64

2,35

2,70

-

-

2,59

2,35

1,35

II.

1,11

2,55

2,22

2,55

-

-

2,61

2,67

1,78

I.

1,53

2,86

2,80

2,86

-

-

2,20

2,26

1,53

II.

1,53

2,60

2,40

2,86

-

-

2,06

2,26

1,66

-

1,00

-

1,00

-

-

1,21

1,09

-

1,00

-

-

1,16

-

1,00

-

1,59

-

1,00

1,44

-

3,26

1,20

3,13

1,00

2,85

1,64

1,60

1,00

2,60

2,27

1,00

1,00

2,67

2,08

2,27

1,00

1,00

2,83

2,41

1,88

1,50

1,00

2,11

1,78

1,50

1,56

2,40

2,20

1,93

1,33

1,00

2,53

1,73

1,46

1,77

1,00

2,28
2,25
2,08
2,18
2,28
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3,21

2,82
2,83

ZDRAVIE

BEZ SPRÁVANIA

2,28

-

1,00

CELKOVÝ PROSPECH

3,07

1,00

1,60

TEV

3,14

-

1,78

VYU

1,21

1,00

2,64

HUV

II.

2,85

2,28

VYV

2,50

Technika

-

PsP

1,92

INF

-

MAT

-

NAV

2,35

ETV

2,64

OBV

3,07

GEO

1,21

NEJ

I.

Umenie a
kultúra

Človek
a svet
práce

Matematika a
a hodnot
práca
y
s informáciami

DEJ

a spoloč.

BIO

a príroda

CHE

a spoloč.

FYZ

RUJ – 6.r

SPRÁVANIE

Človek

VLA

IX.

Človek

PRI

VIII.

Jazyk a kom

Príroda

ANJ

VII.

Človek

SJL

VI.

POLROK

TRIEDA

P R E D M E T Y

1,14

1,00

-

1,21

1,87

1,07

-

1,21

1,81

1,09

1,00

-

1,00

1,92

-

1,37

1,00

-

1,00

1,87

-

-

1,00

1,00

-

1,47

1,99

1,00

-

-

1,00

1,00

-

1,69

-

1,13

-

-

-

-

1,53

1,46

1,92

-

1,06

-

-

-

-

1,00

1,60

1,88

2,03

4.3 Kontrolné práce

platí je to nové opravené

Diagnostikovanie čítania v I. – IV. roč.
I. skupina
I. polrok

II. skupina

II. polrok

I. polrok

III. skupina

II. polrok

I. polrok

II. polrok

žiakov

%

žiakov

%

žiakov

%

žiakov

%

žiakov

%

žiakov

%

I.
tr.

-

-

12

50

-

-

12

50

-

-

-

-

II.
tr.

13

52

12

48

12

48

13

52

-

-

-

-

III.
tr.

13

52

12

50

11

44

11

46

1

4

1

4

IV. A

15

71

14

67

6

29

7

33

-

-

-

-

IV. B

11

52

10

53

10

48

9

47

-

-

-

-

4.4 Diagnostický obrázkový test – Poznáš zvieratka?
Slovenský jazyk – písanie I. ročník
Trieda

Počet žiakov

I.

20

Počet chýb
spolu
25

Počet chýb v slovách
baran
jeleň
klokan
slimák
zebra
zajac
labuť
kuriatko
krokodíl
veverička

I. tr.
1
2
2
4
1
5
4
4
2
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Priemer chýb na žiaka
1,25

Počet chýb

0

1

3

Počet žiakov
1. tr.

9

7

2

6
2

4.5 Pochvaly triednym učiteľom
Trieda
IV. A

IV. B

VII.

VIII.

Meno a priezvisko
Olívia Černáková
Hana Rybanská
Denis Seko
Vanessa Folková
Markus Krovina
Sofia Schlesingerová
Emma Paračková
Teo Beneš
Damián Jamrich
Simona Jesenská
Timea Košťálová
Klaudia Kršíková
Laura Kubičková
Diana Maurery
Kristián Melicher
Roman Orviský
Dorotea Pajtová
Simon Strečanský
Dominik Tuchyňa
Alžbeta Viziová
Karin Kučerková
Adam Juriš
Veronika Stienová
Alžbeta Hanicová
Daniel Jakubek

Dôvod
Za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za reprezentáciu školy v športe
Za reprezentáciu školy v športe
Za reprezentáciu školy v športe
Za reprezentáciu školy v športe
Za výborný prospech a reprezentáciu triedy
Za výborný prospech a reprezentáciu triedy
Za výborný prospech a reprezentáciu triedy
Za reprezentáciu triedy v literárnych a dopravných súťažiach
Za vzorné správanie a pomoc spolužiakom
Za výborný prospech a vzorné správanie
Za reprezentáciu školy v športe
Za reprezentáciu školy v športe, v matematických súťažiach,
výborný prospech
Za vzorné správanie
Za výborný prospech
Za aktívnu mimoškolskú činnosť
Za mimoškolskú činnosť
Za výborný prospech a pomoc tr. učiteľovi
Za vzornú reprezentáciu školy v športe

4.6 Pochvaly riaditeľom školy
Trieda
VIII.

Meno a priezvisko
Nikola Seková
Dávid Žilinka
Ihor Bas

Dôvod
Za výborný prospech, správanie, pomoc tr. učiteľovi
a reprezentáciu v branných súťažiach
Za výborný prospech a správanie
Za reprezentáciu školy v pytagoriáde a športových súťažiach
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„TALENTY 2019“
Primátor mesta Piešťany pozval na slávnostné vyhlásenie víťaznej školy v súťaži „ŠKOLA
ROKA v školskom roku 2018/2019“ do Domu umenia dňa 27. 06. 2019 a ocenil týchto žiakov
a pedagógov z našej školy.
PaedDr. Gizela Talačová
Mgr. Milena Blažeková
Monika Juriková
Mgr. Kornélia Kimijanová
Mgr. Ladislav Lacko
Mgr. Viera Mikesková
Mgr. Martina Pechová
Marta Sedmáková
Mgr. Anna Valentovičová Jánošková
Mgr. Ita Vašeková
Mgr. Sidónia Podhradská
Simona Košťálová
Nominovaní športovci

Veronika Bagínová
Ihor Bas
Simona Habartová
Karolína Jakubcová
Daniel Jakubek
Martin Jaroš
Dávid Jurik
Karolína Koštálová
Samuel Kováč
Simona Kurtišová

Rastislav Lekár
Samuel Orviský
Hana Rybanská
Karolína Schultzová
Peter Strečanský
Natália Špiriaková
Juraj Vavro
Dominika Viziová
Lívia Vráblová
Mário Zachar

Daniel Jakubek

Rebeka Macháčová

Desiatka najlepších športovcov Jakub Marek, Denis Seko, Alex Rebeka Macháčová, Sandra
školy
Mihalik,
Martin
Niepel, Matušeková,
Karolína
Branislav Lacuška, Katarína Košťálová, Sofia Strečanská
Juricová,

4.7 Knižné odmeny
Trieda
I.

II.

III.

IV. A

IV. B

V.
VI.

VII.

Meno a priezvisko

Dôvod

Dorota Horvátová
Tobias Borovský
Natália Černáková
Martin Jaroš
Jessica Cipriánová
Simona Kurtišová
Daniel JohnKudri
Nina Frederika Drličková
Liliana Bellérová
Olívia Černáková
Hana Rybanská
Denis Seko
Michal Novák
Alex Mihalik
Sofia Strečanská
Adrián Polák
Karolína Melicherová
Katarína Kotlárová

Za výborný prospech a reprezentáciu školy v športe
Za výborný prospech a reprezentáciu školy v športe
Za výborný prospech a reprezentáciu školy
Za výborný prospech a reprezentáciu školy v športe
Za výborný prospech a reprezentáciu školy v športe
Za výborný prospech a reprezentáciu školy v športe
Za výborný prospech, pomoc tr. učiteľke a reprezentáciu školy
Za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za vzorné správanie a aktivitu
Za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za vzorné správanie
Za reprezentácia školy v športe
Za výborný prospech a reprezentáciu školy
Za reprezentácia školy a pomoc tr. učiteľke
Za vzornú dochádzku, zberové aktivity
Za výborné študijné výsledky, vzornú dochádzku, reprezentáciu
školy
Za vzornú dochádzku a reprezentáciu školy
Za výborný prospech a vzorné správanie
Za vzorné správanie a pomoc tr. učiteľke
Za vzorné správanie a pomoc tr. učiteľke
Za výborný prospech, slušné správanie a mimoškolskú činnosť
Za výborný prospech, slušné správanie

Viktória Jašová
Rastislav Lekár
Lukáš Cíbik
Marcel Škulec
Lívia Klúčovská
Peter Strečanský
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VIII.

IX.

Martin Mikovini
Nikola Seková
Dávid Žilinka
Ihor Bas
Natália Špiriaková
Dávid Jurik
Rebeka Macháčová
Samuel Orviský

Za ochotu pomôcť spolužiačke a mimoškolskú činnosť
Za výborný prospech, správanie a pomoc tr. učiteľovi,
reprezentovanie školy v branných súťažiach
Za výborný prospech a správanie
Za reprezentáciu školy v pytagoriáde a športových súťažiach
Za reprezentáciu školy v speve
Za reprezentáciu školy v speve a Mladý záchranár
Za reprezentáciu školy Mladý záchranár
Za reprezentáciu školy Mladý záchranár

5. ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV

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

V 1. až 4. ročníku sme vyučovali podľa inovovaného štátneho a školského vzdelávacieho
programu schváleného Radou školy v auguste 2018.
V 5., 6., 7. a 8. ročníku sme postupovali podľa inovovaného štátneho a školského
vzdelávacieho programu schváleného Radou školy v auguste 2018.
V 9. ročníku sme vyučovali podľa starého štátneho a školského vzdelávacieho programu
schváleného Radou školy v auguste 2018.

6. POČET ZAMESTNANCOV A PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

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

V školskom roku 2018/2019 pracovalo na škole spolu:
 pedagogických zamestnancov
 asistenti
 vychovávateľky
 CVČ
 nepedagogickí zamestnanci
 zamestnanci školskej jedálne

34,7
13,1
4
2,6
1
7
6

zamestnancov, z toho:
(prepočítaný stav)
(prepočítaný stav)

Na I. a II. stupni spĺňali kvalifikačný predpoklad všetky vyučujúce.

7. VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Druhú atestáciu absolvovala Mgr. Viera Mikesková, adaptačné vzdelávanie Viera Macháčová
a Monika Juriková. Mgr. Ľubica Gregoričková sa pripravuje na druhú atestáciu.
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8. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁZOV AKCIE

Organizátor

Miesto konania

CVČ pri ZŠ F.E. Scherera
Mgr. Mikesková

Materská škola E. F.
Scherera

CVČ pri ZŠ F.E. Scherera
Mgr. Mikesková

Malá telocvičňa

Mgr. Viera Mikesková
Marta Sedmáková
Mgr. Sidónia Podhradská
Mgr. Martina Pechová
Mgr. Monika Vatrtová
Simona Košťálová
Viera Macháčová
Mgr. Kornélia Kimijanová
Mgr. Mikesková
ZŠ F. E. Scherera
Mgr. Viera Mikesková
a učitelia
CVČ pri ZŠ F.E. Scherera
Mgr. Mikesková
ZŠ F. E. Scherera

Mesto - Nám.
slobody

69/157

MŠ 8. mája
Kino Fontána

89
128/220

Vila Juliana Piešťany

Olympiáda pre MŠ, E. F. Scherera

ZŠ F. E. Scherera
Mgr. Kornélia Kimijanová
Mgr. Viera Mikesková

Biela pastelka
Deň trnavského samostatného kraja a
Deň zdravia a výživy
Týždeň slovenskej kuchyne

Mikuláš pre Materskú školu E. F.
Scherera
A – C triedy
Mikuláš pre Materskú školu E. F.
Scherera
D – F triedy
Vystúpenie na Vianočných trhoch

Mikuláš pre MŠ 8. mája
Vianočná akadémia
Fašiangový karneval Materskú školu E.
F. Scherera
Deň otvorených dverí
Vystúpenie ku „Dňu matiek“

Deti deťom pre MŠ, E. F. Scherera

Počet detí
/
rodičov
57
75

Malá telocvičňa

78

ZŠ F. E. Scherera

110/130
6
130

Nevidiaci a slabozrakí

ZŠ F. E. Scherera
- areál školy
ZŠ F. E. Scherera

SOŠ Piešťany

SOZaŠ Piešťany

115

ZŠ F. E. Scherera
- ŠJ
CVČ pri ZŠ F.E. Scherera
Mgr. Mikesková
Mgr. Kornélia Kimijanová

ZŠ F. E. Scherera
- ŠJ
Veľká telocvičňa

250

50

192

130/27

9. PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
9.1

Projekty s podporou mesta Piešťany

NÁZOV
VYPRACOVANÉHO
PROJEKTU-ŽIADOSTI

Rozvoj
školstva
vzdelávania

a

OZ Myška Piešťany
KOZMIX – vzdelávací
portál pre žiakov,
Bratislava – Staré Mesto
Otvor srdce, daruj knihu

Cieľ projektu

Meno
pedagógagaranta
projektu

Realizácia
projektu
Áno / Nie
*

Skutočne
získaný
finančný
príspevok v €
(alebo vecný
dar a jeho
hodnotu v €)

Počet
zapoje
ných
detí

Obnova učebnicového
fondu pre vyučovanie
cudzích
jazykov
a učenie
pomocou
interaktívnej tabule
Zber ponožiek pre
charitu
Žiacke knižky

Mgr. Květoslava
Ivicová

áno

200,00

77

Mgr. Sidónia
Podhradská
Mgr. Sidónia
Podhradská

áno

250,00

100

áno

365,00

73

Pre deti
núdzi

Mgr. Monika
Vatrtová

áno

200 €
- vecné dary

5

Realizáci
a
projektu
Áno / Nie
*

Počet
zapoje
ných
detí

v hmotnej

9.2 Projekty celoslovenské
NÁZOV
VYPRACOVANÉHO
PROJEKTU-ŽIADOSTI

Zober loptu, nie drogy Ideme
hrať
pingpoooooong
Strom života
Lesy SR, Banská Bystrica
Čas premien
Týždeň
gombíka

modrého

Zelené oázy
Deň narcisov

Slovenský
olympijský
výbor „Olympiáda“
Červené stužky 2018

Cieľ projektu

Meno
pedagógagaranta
projektu

Propagácia
rekreačného
športovania – stolný
tenis
Šetrenie lesov
Hygiena dievčat
Pomoc deťom
ohrozených vojnou Ukrajina
Školská
záhrada
budúceho storočia
Podporenie
nákupu
prístrojov
na
diagnostikovanie
rakoviny
Propagácia rekreačného
športovania – ľahká
atletika
Boj proti HIV AIDS
odbornými
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Mgr. Viera
Mikesková
a učitelia

áno

Skutočne
získaný
finančný
príspevok v €
(alebo vecný
dar a jeho
hodnotu v €)
50,00

PaedDr. Gizela
Talačová
PaedDr. Gizela
Talačová
Mgr. Viera
Mikesková

áno

50,00

áno

100,00

PaedDr. Gizela
Talačová
Mgr. Viera
Mikesková

áno

Mgr. Viera
Mikesková

áno

Dominová

áno

áno
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184

áno

192

200,00

192

Výtvarná súťaž „Športom
pre červené stužky“,
zaslanie správy – PaedDr.
Gizela Talačová
Hlasovanie na získanie
pre školu najmodernejšie
počítačové a interaktívne
učebne v hodnote 21 000
€ Záložka do knihy spája
školy
PLANTEX Veselé
Piešťanoch

pri

vedomosťami –
prednáška „Duševné
zdravie a závislosti“ –
prednáška
Obchodovanie s ľudmi
– mestská polícia - PY
Mgr. Blažeková

Mgr. Ita
Vašeková
Mgr. Ladislav
Lacko
Školská technika
MV TECH s.r.o.

3x na nový level

áno

nie

Spájanie detí z Veľkého Mgr. Martina
Šariša
Pechová

áno

Zdravá výživa žiakov

áno

PaedDr. Gizela
Talačová

Záložky
si
navzájom
vymenili
251,23 €

9.3 Projekty iné ( iné organizácie, napr. VUC, .... )
NÁZOV
VYPRACOVANÉHO
PROJEKTU-ŽIADOSTI

Cieľ projektu

Participatívny rozpočet
TTSK – Pingpongové stoly
COOP Jednota

Zvýšenie pohybovej
aktivity
Využitie rastlín na
vyučovaní prírodovedy,
biológie,
tvorbe
životného prostredia
Pracovné zošity

Taktik,
vydavateľstvo
s.r.o., Košice
Recyklohry

Meno
pedagógagaranta
projektu

Separovanie odpadu –
riešenie úloh

52

Realizáci
a
projektu
Áno / Nie
*

Skutočne
získaný
finančný
príspevok v €
(alebo vecný
dar)
1 598,00

Počet
zapoje
ných
detí

PaedDr. Gizela
Talačová
PaedDr. Gizela
Talačová

áno

PaedDr. Gizela
Talačová
Mgr. Viera
Mikesková

áno

77,50

192

áno

600,00

120

nie

192
192

10. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

10.1 Finančná kontrola
Pracovníci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany vykonali 26. 11. 2018 – 21. 12. 2018
kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom. Opatrenia
s kontroly sme realizovali do 15. 02. 2019.
Štátna školská inšpekcia z Trnavy, vykonala následnú inšpekciu 03. 06. 2019. Odporúčania
boli akceptované – zmena harmonogramu stravovania v školskej jedálni a zamestnanie
kvalifikovanej učiteľky ANJ pre II. stupeň.

10.2 Vnútroškolská kontrola
Cieľom vnútroškolskej kontroly je získanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch
práce zamestnancov školy a konzultačno-poradenská služba v záujme odstránenia
nedostatkov.
Zameranie vnútroškolskej kontroly:
- priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách,
- kontrola pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť zápisov),
- rozbor žiackych písomných prác,
- účasť na zasadnutiach MZ a PK,
- účasť žiakov na akciách,
- účasť na zasadnutí Žiackeho parlamentu,
- vedomostné testy,
Priama hospitačná činnosť vo výchovno-vyučovacom procese je rozdelná podľa aprobácie
(príbuznosti) medzi riaditeľkou a zástupkyňou školy nasledovne:
Riaditeľka školy - biológia, informatika, etická výchova, výchovné poradenstvo, špeciálny
pedagóg, centrum voľného času, projekty.
HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ ZA I. POLROK ŠK. ROKA 2018/2019
Poznámka: počítať 19 týždňov

Výkaz o hospitačnej činnosti za I. polrok
Hospitácie

1. – 4.

5. – 9.

ŠKD

Riaditeľa

7

4

-

Zástupca

4

5

vzájomné
hospitácie
Spolu

13
24

Spolu

na týž.

15

26

1,37

2

11

22

1,16

12

8

-

33

1,74

21

10

26

81

4,26
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Mimo tr. č.

HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ ZA II. POLROK ŠK. ROKA 2018/2019
Výkaz o hospitačnej činnosti za II. polrok
Hospitácie

Riaditeľa
Zástupcu
Vzájomné hospitácie

Spolu

1. – 4.

5. – 9.

ŠKD

Mimo tr. č.

Spolu

5
9
10
24

15
8
12
35

3
4
6
13

30
20
8
58

53
41
36
130

Priemer na týž.

2,78
2,15
1,89
6,68

Výchovno-vzdelávací proces kontrolovalo vedenie školy hospitačnou činnosťou. Túto sme
rozdelili na kontrolnú, orientačnú a tematickú. Kontrola obsahovala plnenie základných
povinností pracovníkov vyplývajúcich z pracovného poriadku, úroveň a výsledky výchovnovzdelávacieho procesu vrátane výchovy mimo vyučovania. Kontrolovali sme aj dodržiavanie
pedagogického taktu vo vzťahu učiteľ – žiak, aby bol v súlade s „Dohovorom o právach
dieťaťa“. Na škole využívame v tomto smere rozhovory, nepriame a priame pozorovanie,
účasť na zasadnutiach MZ a PK, previerky (SJL a MAT), kontrolu povinnej dokumentácie,
úroveň dozorov, správanie žiakov, kontrola dochádzky pedagogických a nepedagogických
pracovníkov, dodržiavanie pracovného poriadku a plnenie svojich povinností vyplývajúcich
z pracovnej náplne. Štátny pedagogický ústav vykonal v 9. ročníkoch testovanie
z matematiky a zo slovenského jazyka. NÚCEM vykonal elektronické testovanie v 5. ročníku
z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, v 9. ročníku testovanie PISA v čitateľskej,
matematickej a prírodovednej gramotnosti. Okrem pedagogických hospitácii sme
uskutočňovali aj hospitácie a kontroly nepedagogických pracovníkov zamerané na efektívne
využívanie pracovného času, nástup na pracovisko, dodržiavanie pracovnej doby, úroveň
vykonanej práce, BOZ a PO.

Výsledky MONITORU 5 - 2019
ZŠ F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, Piešťany
Základné údaje
Počet testovaných žiakov
Maximálny počet bodov v teste
Priemerný počet bodov školy
Priemerný počet bodov v rámci SR
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR- národný priemer (v %)
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)
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MAT

SJL

19
30
16,3
17,8
54,2
59,3
-5,1

19
30
15,1
17,5
50,4
58,4
-8

Výsledky MONITORU 9 – 2019
ZŠ F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, Piešťany
Základné údaje
Počet testovaných žiakov školy
Maximálny počet bodov v teste
Priemerný počet bodov školy
Priemerný počet bodov v SR
Priemerná úspešnosť školy (v %)
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %)
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

MAT
15
30
17,7
18,9
59,1
63,1
-4

SJL
15
30
16,9
18,7
56,4
62,3
-5,9

11. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
ŠKOLY
------------------------------------------------------------------------------------Z prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu bežných výdavkov sme realizovali nasledovne:
 pravidelné revízie výťahov, hasiacich prístrojov a hydrantov, plynových zariadení,
Elektrických rozvodov, bleskozvodov, športové náradie v telocviční, komínov,
protipožiarne klapky, elektrické ručné náradie, regulačná stanica plynu, emisie,
 z projektu Mesta Piešťany 200 €
 PLANTEX (153 €)
 Procter and Gamble (50 €)
 Fitnes Day (50 €)
Rodičovské združenie poskytlo financie na údržbu školy a ceny pre ocenených žiakov na
konci školského roka, cestovné na všetky súťaže žiakov a spoluúčasť na projekt z MŠVVaŠ
SR.

12. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI

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

O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka: rozpis finančných prostriedkov pridelených škole
bol v súlade s § 4, ods. 9 zákona, čís. 597/2003 Z. z. a výška prideleného normatívu prevyšovala
percentuálny podiel, ktorý bol povinný zriaďovateľ škole prideliť.
Finančný limit v roku 2018 od Mesta Piešťany bol 121 695 € a finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu boli 413 996 €, peniaze sme získali aj z prenájmu nevyužitých priestorov –
Materská škola, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie atď.,
projekty, zbery, réžia ŠJ, ŠKD boli 41 268 €.
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O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0,- Sk
O finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení
podľa financovaných aktivít: V roku 2018 bola poukázaná finančná čiastka 6 227 € na prácu
26 záujmových útvarov školy a CVČ.
O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:
10 513,37 € odmeny žiakom – knižné, diplomy, učebné pomôcky, údržba školy, cestovné
a stravné na súťaže a olympiády žiakov.

12.1 Oblasť ekonomického zabezpečenia školy
Nepriaznivá ekonomická situácia, ktorej prejavy sa posledné roky kumulovali, sa zhoršila
normatívnym financovaním na žiaka. Spôsobilo to nedostatok financií na školský rok
2018/2019 na mzdy i prevádzku, pretože počet detí je z roka na rok nižší a naplnenosť tried
žiakmi klesá pod 25 žiakov.
V oblasti šetrenia sme urobili nasledovné:
▪ dbali na úsporu materiálu, energie, palív, vody a sústavne sledovať hospodársku prevádzku
školy zainteresovaním všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov i žiakov,
▪ efektívne využívali všetky priestory školy – nepotrebné miestnosti ponúkli na prenájom,
▪ zabezpečili nevyhnutné výdavky na prevádzku školy a na nevyhnutnú údržbu a opravy
školy,
 vymaľovali sme pavilón B 8 551 €,
 vymenili sme dvere do átria (3 ks),
 vymenili sme okná a dali sme žalúzie v pavilóne C do átria,
 zateplili sme fasádu na pavilóne C do átria,
 zakúpili sme do ŠJ – police, trojdrez,
▪ zabezpečili mimorozpočtové finančné zdroje pre školu - sponzori, rodičia, 2 % dane
od právnických a fyzických osôb, prostredníctvom projektov,
▪ získavali finančné prostriedky zo zberov,
▪ sledovali počet prihlásených žiakov a ich účasť v krúžkoch realizovaných v rámci
vzdelávacích poukazov,
▪ spojili sme výchovy na I. a II. stupni a urobili sme racionalizačné opatrenia:
- osobné príplatky boli 6 %,
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy a to:
- o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov:
42 711,00 €
- o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy:
6 227,00 €
použili na odmeny
- o finančných prostriedkoch získaných od rodičov:
- ZŠ získala od RZ
10 513,37 €
- CVČ vybralo
2 162,50 €
- iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
- z projektov sme získali (VZN Mesto Piešťany, Nadácia)
2 100,00 €
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13. KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ
ROK A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––-––––––

Aj v tomto školskom roku sme venovali dôslednú pozornosť všetkým oblastiam, od ktorých
bol závislý kvalitný výchovno-vzdelávací proces a prevádzka školy.
Medzi tieto oblasti patrili:
1. Oblasť výchovno-vzdelávacia
2. Oblasť personálna
3. Oblasť spolupráce s inými orgánmi a organizáciami

13.1 Oblasť výchovno-vzdelávacia
A. VO VYUČOVACOM PROCESE:

▪ vypracovali sme podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu nový školský
vzdelávací program,
 pre I., II., III., IV., V., VI., VII. a VIII. ročníku sme vypracovali nové časovo-tematické plány,
▪ pracovali sme už deviaty rok v ŠKD a CVČ podľa nového výchovného programu,
▪ zvyšovali sme efektívnosť vyučovacieho procesu a vytvárali v triede prostredie pre pozitívne
formovanie osobnosti žiaka prostredníctvom informačno-komunikačných technológii
na jednotlivých predmetoch vo všetkých fázach vyučovacích hodín,
▪ inovovali sme systém výučby alternatívnymi variantmi – Daltonské prvky,
▪ dôsledne sme pripravovali žiakov IX. roč. na testovanie zo SJL a MAT,
▪ na II. stupni sme vytvárali podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a
využívanie rôznych zdrojov informácií,
▪ realizovali sme tvorivo humanistickú koncepciu výchovy a vzdelávania,
▪ zamerali sme ciele školy k akceptovaniu základných ľudských hodnôt, medzi ktoré
patrili humanizácia, demokracia,
▪ upevňovali sme pozitívny vzťah žiakov ku škole a pedagógom,
▪ odstraňovali sme bezohľadné, agresívne, netolerantné, egoistické správanie žiakov,
▪ dávali sme deťom pocit bezpečia, zamedzovali sme vzniku šikanovania,
▪ rozvíjali sme prosociálne správanie – úcta k sebe, počúvanie, úsmev, pozdrav,
poďakovanie,
▪ rozvíjali sme vlastenecké cítenie detí a národné kultúrne dedičstvo prostredníctvom
rôznych aktivít – príprava vianočných darčekov, vianočný koncert, zapájanie žiakov
do literárnych a výtvarných súťaží,
▪ vytvárali sme podmienky pre integrovaný spôsob výchovy a vzdelávania detí
zdravotne postihnutých, začleňovali žiakov so špeciálno-pedagogickými poruchami do
štandardných tried, rozvíjali jednotlivé učebné programy a metódy ako aj vyučovacie
stratégie vychádzajúce v ústrety potrebám integrovaných detí,
▪ venovali sme pozornosť a starostlivosť nadaným a talentovaným deťom a zapájali sa do
súťaží a olympiád,
▪ vytvárali sme priateľské vzťahy medzi rodičmi a pedagógmi, úzko a sústavne
spolupracovať s rodičmi,
▪ dali sme rodičom možnosť pravidelnej účasti na vyučovaní,
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▪ používali sme interaktívnu tabuľu v každej triede,
▪ používali sme elektronické učebnice v 5., 6., 8. ročníku na predmetu Biológia, Fyzika,
▪ používali sme testy z licencie, ktorú sme získali od NÚCEMU.
V spolupráci s rodičmi sme organizovali už tradičné ale i nové aktivity pre deti: športovú
olympiádu, stolnotenisový turnaj, oslavy MDD, deň otvorených dverí, vianočnú akadémiu,
Európsky deň rodičov, školské výlety, vychádzky do prírody, separovaný zber odpadových
surovín, organizovali sme rodičovské združenia, vyhlásili sme súťaž o najlepších žiakov školy
v danom školskom roku. Na škole sme vydali tri čísla časopisu KOMÉTA. Vyhrali sme 1. miesto
s časopisom KOMÉTA v Matici Slovenskej.
B. MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV
▪ V areáli školy je vybudované viacúčelové ihrisko, žiaci majú neobmedzený prístup na toto
ihrisko.
▪ Zapájali sme čo najviac žiakov do súťaží, predmetových olympiád a postupových súťaží,
športových súťaží, súťaží zameraných na umenie, literatúru a hudbu, do projektov:
Infovek, Škola podporujúca zdravie, Európa v škole, ProEnviro 2018/2019,
Školský mliečny program, PLANTEX - Ovocie deťom, Strom života, Vyčisti si svoje
mesto, Zlepšíme spoločne Slovensko, Podpora vzdelávania vo finančnej gramotnosti,
Moderné prvky vo vyučovaní – používanie interaktívnej tabule, Nech sa nám netúlajú –
Tvorivé leto, Červené ceruzky, Biela pastelka, UNICEF – Hodina deťom.
▪ Umožnili všetkým žiakom formou vzdelávacích poukazov zúčastňovať sa
mimoškolského záujmového vzdelávania podľa vlastného výberu, ponúkli široké
spektrum krúžkov s rôznym zameraním: cudzie jazyky, práca s počítačom, varenie,
turistika, šport. Na škole pracovalo 11 krúžkov, v centre záujmovej činnosti 17 krúžkov,
spolu 28 krúžkov.
C. VZDELÁVACIE AKTIVITY
▪ v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovali aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi,
▪ vymedzili v školskom poriadku opatrenia proti šíreniu legálnych i nelegálnych drog
v školskom prostredí,
▪ realizovali prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, uskutočňovali
besedy,
▪ realizovali aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania,
▪ vyhlasovali aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Európskemu týždňu boja
proti drogám,
▪ spolupracovali v rámci projektu „Prevencia chybného držania tela“ s regionálnymi úradmi
zdravotníctva,
▪ v rámci Národného akčného plánu pre detí zabezpečili nasledovné úlohy:
* venovali pozornosť problematike diskriminácii, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu,
* uskutočnili besedy zamerané na prevenciu trestnej činnosti a tabakizmus, trestnoprávna
zodpovednosť, škodlivosť alkoholizmu, nelegálne drogy, gamblerstvo, domáce násilie –
besedy uskutočnila p. Dominová a p. Žlnay.
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Do tejto oblasti sme zahrnuli aj problematiku, ktorá sa týkala ochrany a podpory zdravia,
psychohygieny a protidrogovej prevencie. V súvislosti s touto problematikou sme realizovali
tieto aktivity:
▪ vypracovali sme a realizujeme plán „Ako predchádzať obezite detí v základnej škole“,
▪ školskú jedáleň zainteresovali na plnenie úloh súvisiacich na podporu zdravia - prípravu
kvalitných obedov a dodržiavanie pitného režimu,
▪ realizovali protidrogovú prevenciu rôznymi formami a metódami za účinnej
spolupráce vedenia školy, vyučujúcich, koordinátora protidrogovej prevencie, lekárka,
polície a rôznych nadácii nasledovnými spôsobmi:
* uskutočňovali prednášky s lekárkou, príslušníkmi polície a spolupracovali s príslušníkmi
železničnej polície,
* spolupracovali s nadáciou „Pomoc ohrozeným deťom“ , ktorých členovia organizujú
rôzne aktivity pre deti organizovalo CVČ pri ZŠ F. E. Scherera – turistika v sobotu,
* pravidelne uskutočňovali ankety týkajúce sa fajčenia, alkoholu a iných drog.
▪ uskutočnili sme kurz podnikania pre žiakov 6. ročníka

13.2 Oblasť personálna
Slabé financovanie školstva sa odrážalo na platoch pedagogických pracovníkov, dôsledkom
čoho bol nezáujem absolventov nastúpiť do školských služieb. Jadro pedagogického zboru
tvorili učitelia nad 50 rokov, v kolektíve sme mali iba dvoch pedagógov mužov.
Prevádzkových zamestnancov bolo 7 a 6 pracovníčok je zamestnaných v školskej jedálni.
V tejto oblasti sme realizovali nasledovné úlohy:
▪ zabezpečili výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými učiteľmi,
▪ posilnili pozitívne prístupy k pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom pri riadení,
kontrole a hodnotení,
▪ zvyšovali právne vedomie zamestnancov pravidelným oboznamovaním s platnými
právnymi predpismi,
▪ podporili sme vzdelávanie – II. atestácia, inovačné funkčné vzdelávanie a aktualizačné,
▪ pravidelne sledovali úroveň odborného vzdelávania učiteľov, aktivitu a ich tvorivosť,
▪ umožňovali účasť na školeniach a seminároch pracovníčke pre veci ekonomické
a personálno-mzdové,
▪ školenie 13. 09. 2018
- p. Horváthová
▪ školenie 13. 09. 2018
- p. Kocianová
▪ samosprávne školy 2018/2019 - p. Talačová
(3 dni Horný Smokovec - jesenný)
▪ školenie 12. 11. 2018
- p. Kováčová
▪ školenie 21. 11. 2018
- p. Kováčová
▪ školenie 12. 12. 2018
- p. Kováčová
▪ seminár 25. 01. 2019
- p. Kováčová
▪ seminár 29. 01. 2019
- p. Kováčová
▪ všetci zamestnanci absolvovali školenie o BOZP a PO 21. 03. 2019 – p. Urbanová
▪ školenie 09. 04. 2019
- p. Horváthová
▪ samosprávne školy 2018/2019 - p. Talačová (3 dni Horný Smokovec - jarný)
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13.3 Spolupráca s inými subjektmi
Zameriavali sme sa na spoluprácu s Centrom voľného času Ahoj, Mestskou knižnicou,
Mestským úradom a zastupiteľstvom, Radou školy, redakciami časopisu AB, Piešťanský
týždeň, Televíziou Markíza, Mestskou políciou, detskou lekárkou, Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, so súkromnými podnikateľmi, Odborovým
zväzom, Radou rodičovského združenia, strednými školami, cirkvami a náboženskými
spoločnosťami.
V súvislosti s touto oblasťou sme urobili nasledovné:
▪ zlepšili sme informovanosť verejnosti o dianí na škole cez webové sídlo školy, ktoré sme
prepracovali,
▪ zviditeľňovali školu v časopisoch a novinách a uskutočnili sme kultúrne programy napr.
pre rodičov, materskú škôlku,
▪ úzko spolupracovali s rodičovským združením na výchovných úlohách a materiálnom
rozvoji školy,
▪ organizovali besedy s príslušníkmi polície na témy „Kriminalita mladistvých“, „Drogová
závislosť“, „Obchodovanie s bielym mäsom“ (Žlnay, Dominová),
▪ uskutočnili besedu na témy „Dospievanie“, „Sexuálna výchova“ HIV/AIDS – pre žiakov
VII. a VIII. ročníka – p. Talačová,
▪ prevádzkujeme multimediálnu učebňu pre vzdelávanie pedagogických pracovníkov,
▪ imatrikulovali sme prvákov,
▪ uskutočnili sme vianočnú akadémiu pre žiakov a rodičov a urobili sme program na
vianočných trhoch.
Plnením úloh obsiahnutých v uvedených bodoch sme vytvorili priaznivé podmienky pre
naplnenie cieľov, ktoré sme si kládli vo výchove a vzdelávaní. Uvedené aktivity, úlohy
a činnosti z jednotlivých oblastí sme dôsledne realizovali len aktívnou účasťou všetkých
pedagogických i nepedagogických pracovníkov, rodičov a ľudí, ktorí mali čas, chuť
a entuziazmus pracovať s deťmi a pre deti.
I v podmienkach finančného nedostatku, ktorý je sprievodným znakom tohto i najbližších
rokov, sme sa usilovali o postupnú vnútornú premenu školy, protipožiarne dvere (5),
vymaľovanie pavilón B dve poschodia a schodisko, výmena okien v pavilóne C.

13.4 Krátkodobé ciele na školský rok 2019/2020
● Maľovanie budovy školy po častiach - realizujeme.
● Rekonštrukcia školskej jedálne.
● Výmena okien a zateplenie školy
● Bežná údržba školy – realizujeme priebežne.
● Revízie plynových zariadení, elektrických rozvodov, výťahov, bleskozvodov,
telocvičných zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov a odbornú prehliadku
prenosných elektrických zariadení – realizujeme priebežne.
● Zabezpečenie rôznych školení pre hospodárku – realizujeme priebežne.
● Prihlásenie učiteľov na I. atestačnú skúšku, ktorí ju ešte neabsolvovali.
● Pokračovať v práci Žiackeho parlamentu na škole.
● Zabezpečenie kurzu asertivity pre pracovníkov a rôznych iných odborných školení.
● Pokračovať v separovanom zbere aj na II. stupni.
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● Na prevenciu drogových závislostí využívanie projektov: „Kým nie je príliš neskoro“,
„Škola bez alkoholu, tabaku a cigariet“, „Školy podporujúce zdravie“.
● V spolupráci so školskou jedálňou uskutočňovať na škole mliečny program.
● Pokračovanie nápravy reči špeciálnym pedagógom v CPPPaP.
● Naďalej pokračovať v realizovaní výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zapracovať
ju do časovo-tematických plánov.
● Zdokonaľovať činnosť CVČ, otvoriť viac krúžkov.
● Inovovať počítače v odbornej učebni.
● Pokračovať v projekte INFOVEK.
● Zapojiť sa do medzinárodného projektu Európa v škole.
● Vo väčšej miere zapojiť rodičov do európskeho dňa rodičov.
● Pokračovať v projekte Otvorená škola, Infovek, Škola podporujúca zdravie.
● Integrovať žiakov do bežných tried.
● Prenajímať nevyužité miestnosti školou – prenajímame MŠ, Pomoc ohrozenému
dieťaťu, CPPPaP.
● Tlačiť vysvedčenia na počítači.
● Pokračovať v natieraní tabúľ.
● Pokračovať v opravovaní linolea v triedach (výplň spojov medzi panelmi v podlahe).
● Vymeniť dvere na triedach a požiarne uzávery – realizujeme priebežne.
● Pokračovať v zosilňovaní sadrokartónu v triedach, na chodbách.
● Skultúrniť okolie školy.
● Zabezpečiť na čas učebnice a didaktické pomôcky.
● Zaistiť personálne, finančne a priestorovo na školský rok 2020/2021 a ďalšie.
● Zaistiť povinné vyučovanie náboženskej výchovy v alternácii s etickou výchovou
- učiteľ náboženskej výchovy.
● Zriadenie školskej záhrady a oplotenie - Mestský úrad Piešťany, vyklčovanie stromov
a kultivácia - základná škola. Z projektu z Nadácie Volkswagenu sme realizovali
zakúpenie náradia, drevín a ružových kríkov.

13.5 Dlhodobé ciele na roky 2019 – 2025
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bezbariérová škola - realizovaná
Zateplenie exteriéru školy – pavilón C r. 2019.
Dobudovanie dielní.
Dobudovanie jazykových učební pre anglický, nemecký jazyk.
Udržiavanie ihrísk v areáli školy. Udržiavame s veľkými ťažkosťami, nakoľko plot je
poškodený, kamerový systém máme iba v átriu a správcu športového areálu nemáme
z čoho platiť.
Pokračovať v opravovaní linolea v triedach (výplň spojov medzi panelmi v podlahe).
Pokračovať v zosilňovaní sadrokartónu v triedach, na chodbách.
Pokračovanie v projekte Otvorená škola, Škola podporujúca zdravie, Infovek. Spolupráca
s Mestskou knižnicou, Centrom voľného času, Výpočtovým strediskom , SLK, Služby
mesta Piešťany a Mestským úradom.
Uzatvoriť átrium - múr a v átriu urobiť japonskú záhradu.
Pokračovať v preškoľovaní ostatných učiteľov a vychovávateľov na výpočtovú
techniku.
Zabezpečiť kompenzačné prostriedky pre telesne postihnuté deti (polohovací vak na
relaxáciu a polohovanie).
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● Vyhotovenie plánu záhradnej architektúry okolia a jeho realizovania.
● Vymeniť linoleum na schodoch v A a C pavilóne.
Integrácia informačných a komunikačných technológii:
Informačné a komunikačné technológie spôsobujú zmenu celej spoločnosti a preto aj
vzdelávaciu úlohu základnej školy a učiteľa v nej. Preto informatizácia školy je proces, ktorý
musí prebiehať ako súčasť celkovej zmeny spoločnosti. V konkrétnych podmienkach ZŠ je
potrebné začleniť informačné a komunikačné technológie v troch rovinách.
▪ v administratíve školy – pokračovať a rozširovať súčasný stav, Program KORWIN,
program pre školskú jedáleň, program aSc agenda, program na mzdy HOUR SOFTWARE.
▪ v jednotlivých vyučovacích predmetoch využívať možnosti smerom k vyššej kvalite
vyučovania a efektívnosti. Platíme program eTlačivá a Virtuálna knižnica pre všetkých
vyučujúcich,
▪ v samotnom predmete Práca s počítačom obnovovať učebňu novými PC, kopírkou
a skenerom.
Úsek školského manažmentu
▪ Stabilizovať postavenie ZŠ v meste zlepšením spolupráce so všetkými partnermi.
▪ Zlepšiť spoluprácu s rodičmi a rodičovským združením na škole.
▪ V súčinnosti so zriaďovateľom využívať priestorové možnosti školy na prenájom
priestorov a získavanie mimo rozpočtových finančných zdrojov tak, aby sa nenarušili
vzdelávacie podmienky žiakov – prenajímame priestory CPPPaP, Materská škola, Nadácia –
Pomoc ohrozenému dieťaťu, CVČ a na iné telovýchovné aktivity.
▪ Racionalizovať celkove (personálna a materiálna stránka) prevádzku školy smerom
k minimalizácií finančnej náročnosti.
▪ Publikovaním v regionálnych novinách a odborných časopisoch zvýšiť informovanosť
verejnosti o škole.
▪ Na webovej sídle školy propagovať ZŠ.

14. HODNOTENIE VÝSLEDKOV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŠKOLY

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

14.1 Dobré výsledky školy
Školský rok 2018/2019 sa niesol v znamení projektov, venovaniu sa talentovaným žiakom,
olympiádam, súťažiam a trpezlivou prácou so žiakmi a žiakmi so špeciálnymi potrebami.
O integráciu žiakov v bežných triedach je u rodičov veľký záujem a aj pre žiakov má prínos, že
nie sú vyčlenení v špeciálnych školách. Veľkú pomoc nám priniesli štyria asistenti učiteľa
a špeciálny pedagogický pedagóg. Škola má kvalifikovaných pracovníkov – špeciálnych
pedagógov, ktorí pomáhajú začleneným žiakom. Školu sme propagovali na webovom sídle
školy, PN-ky, Piešťanský týždeň. V súťažiach, ktoré organizovalo Mesto Piešťany vďaka úsiliu
všetkých pedagogických zamestnancov sme získali nasledovné umiestnenia:
▪ Mimoškolská činnosť detí

2. miesto
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-

200,00 €

14.2 Nedostatky a návrhy opatrení na ich zlepšenie
Správca počítačovej učebne by mal byť finančne odmeňovaný. Terajšie riešenie nezodpovedná
náročnosti práce, ktorá vyplýva zo spravovania učebne. Škola by potrebovala finančné
prostriedky pre správcu viacúčelového ihriska.

15. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
V ŠKOLE

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

Dôsledným uplatňovaním psychohygienických zásad vo vyučovacom procese sme odbúravali
u žiakov stres, hlavne v období pred klasifikáciou. Dodržiavali sme plán písomných prác zo
SJL a MAT. Na ostatných predmetoch sme nerobili celohodinové písomné práce.
Spolupracujeme aj so špeciálnou pedagogicko-psychologickou poradňou Vrbové, Mgr.
Šimurková 2-krát bola diagnostikovať žiaka na našej škole.
Ďalej sme vypracovali opatrenia pre neprospievajúcich a slabo prospievajúcich žiakov:
- doučovanie zabezpečí vyučujúci,
- pohovor s triednym učiteľom, výchovným poradcom, psychologičkou a žiakom,
- pohovor triedneho učiteľa s rodičmi,
- vyšetrenie v CPPPaP.

16. NÁVRHY A PRIPOMIENKY

PRE ZRIAĎOVATEĽA

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

Návrh tém na porady riaditeľov
- Výklady všeobecno-záväzných právnych predpisov a koncepčných materiálov – výklad
zákonov – Nový školský zákon, nové vyhlášky a pod. s účinnosťou od 01. 01. 2019
a neskôr
- Vzdelávacie programy Európskej únie
- Financovanie školstva je z viacerých zdrojov – financovanie z MŠVVaŠ SR by bolo
efektívnejšie
- Sú naši učitelia pripravení na inklúziu ?

17. PODKLADY K ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
-------------------------------------------------------------------------------------Začiatok školského roka 2019/2020 je 01. 09. 2019, vyučovanie začne 02. 09. 2019
a budeme sa riadiť Pedagogicko-organizačnými pokynmi.
V školskom roku 2019/2020 budeme mať: I. stupeň II. stupeň -
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5 tried
6 tried

ŠKD
CVČ

-

3 oddelenia
1

Škola sa bude venovať výuke jazykov, práci s počítačom. Naďalej budeme podporovať
samovzdelávanie pracovníkov školy, vypracovávať projekty a pripravovať talentovaných
žiakov na súťaže a olympiády a venovať sa aj začleneným žiakom.

18. ZÁVER
–––––––––––

Úprimné poďakovanie patrí všetkým učiteľom, vychovávateľkám, správnym
zamestnancom a technicko-hospodárskym pracovníčkam, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu. Poďakovanie patrí aj primátorovi, pracovníkom mestského
úradu, poslancom mestského zastupiteľstva a pracovníčkam referátu školstva, ktorí nám
v nemalej miere pomáhali úspešne zvládnuť riadenie školy.
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade 26. augusta 2019.
Správa bola odovzdaná rade školy na vyjadrenie 26. augusta 2019.
Správa bola odovzdaná na MsÚ Piešťany na schválenie primátorovi mesta 02. 09. 2019.
Piešťany 02. 09. 2019

PaedDr. Gizela Talačová
Riaditeľka Základnej školy
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PRÍLOHA č. 1

Rada školy pri Základnej škole F. E. Scherera,
E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada školy pri Základnej škole F. E. Scherera v Piešťanoch nemá žiadne námietky k Správe
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019.
Piešťany 26. 08. 2019

Mgr. Monika Vatrtová
Predsedníčka Rady školy
pri ZŠ F. E. Scherera

65

