
ZÁKLADNÁ  ŠKOLA,  SADOVÁ  620,  SENICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P R Á V A 

 

O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI, 

JEJ  VÝSLEDKOCH  A  PODMIENKACH  ŠKOLY 

ZA  ŠKOLSKÝ  ROK  2017 - 2018 

 

 

 

 

 
PREDKLADÁ: Ing. Svetlana Chábelová, riaditeľka školy 

 

PREROKOVANÁ  V PEDAGOGICKEJ  RADE  :      3. 10. 2018 

 

PREDLOŽENÁ  NA  VYJADRENIE  RADE ŠKOLY :       4.10. 2018 

 

 

SCHVÁLENÁ  ZRIAĎOVATEĽOM  ŠKOLY  :      

  

ČÍSLO  UZNESENIA  :   

 

 

 

 

 
 



Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti školy  

za školský rok  2017- 2018 

 
 

Škola:    Základná škola 

Adresa:   Sadová 620, 905 01 Senica 

Právna forma:   Právny subjekt 

IČO:    318 277 05 

Telefón:   034 651 4380 / 034 651 2910 

Internet:   www.zs3senica.sk 

e-mail:    riaditelka@zs3senica.sk 

 

Zriaďovateľ:   Mesto Senica 

Adresa:   Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

IČO:    00 309 974 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Branislav Grimm 

 

Riaditeľ školy: Ing. Svetlana Chábelová 

 

Zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň: Mgr. Silvia Krišáková,  

Zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň: Mgr. Anna Kičková 

 

 

Rada školy: 

Predseda RŠ: Marcela Ravasová 

Počet členov RŠ: 11 

 

 Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy. Presadzovala 

záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnila funkciu 

verejnej kontroly práce  riaditeľky školy a ostatných vedúcich zamestnancov. V tomto 

školskom roku mala 3 zasadnutia, na ktorých sa pravidelne zúčastňovala riaditeľka školy 

i ostatní členovia, vedenia školy. Obsahom zasadnutí bolo: výber variantov učebných plánov, 

školský vzdelávací program, počty žiakov v triedach,  koncepčné zameranie a rozvoj školy, 

inovačné formy práce pedagogických zamestnancov, hospodárenie s finančnými 

prostriedkami a práca v našich i zahraničných projektoch. Spolupráca vedenia školy s radou 

školy bola na veľmi dobrej úrovni. 

 

 

Rada rodičov 

Predseda RR:  Lucia Krajčovičová 

Počet členov RR: 27 

 

Spolupráca s radou  rodičov bola veľmi dobrá. Rada rodičov zasadala 4-krát v 

školskom roku. Na  zasadnutiach bola prítomná riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľky 

a vedúca ŠJ. Členovia rady rodičov boli oboznámení s koncepčným zámerom školy, 

učebnými plánmi tried,  výchovno – vzdelávacou činnosťou a výsledkami žiakov,  

priestorovými a materiálno – technickými podmienkami školy. Riešili sme problémy, ktoré sa 

vyskytli nielen vo vyučovacom procese ale i vo výchovnom procese, školský vzdelávací 

program. 

http://www.zs3senica.sk/
mailto:riaditelka@zs3senica.sk


 
Žiacky parlament 

Predseda ŽP:   Lukáš Jablonický                                                               

Počet členov:   27 

 

Žiacky parlament sa pravidelne stretával 1- krát mesačne. Na stretnutia si prizýval 

riaditeľku školy, výchovnú poradkyňu. Riešil aktuálne problémy v škole – správanie, 

vyučovacie výsledky žiakov, ničenie školského majetku, práca v krúžkoch... Svoje 

pripomienky a námety k chodu školy, návrhy a pripomienky k školskému a vnútornému 

poriadku predkladal na riešenie riaditeľke školy. Každý člen ŽP mal právo slobodne vyjadriť 

svoj názor k jednotlivým témam a problémom, ktoré navrhli riaditeľka školy alebo vých. 

poradkyňa. 

 

 

Pedagogická rada (PR) 

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľky školy. Členmi  sú všetci 

pedagogickí zamestnanci školy. Riadila sa  plánom práce a predmetom rokovania boli najmä 

otázky pedagogické, hospodárske a administratívne.  

 

August  -  Úvodná – Plánovacia PR (hlavné úlohy školy, POP, ŠkVP, úväzky...) 

September - Slávnostná PR k zač. škol. roka 2017/2018 

- Schválenie plánu práce školy na šk. rok 2017/2018 

Október - Schválenie správy o vých. vzdelávacej činnosti školy za šk. rok  

                            2016/2017 

November - Hodnotenie prospechu a správania za I. štvrťrok  

Január  - Klasifikácia prospechu a správania za I. polrok 2017/2018 

Apríl  - Hodnotenie prospechu a správania za III. Štvrťrok 2017/2018 

Jún  - Klasifikácia prospechu  a správania za II. polrok 2017/2018 

-  Záverečná –  Hodnotenie vých. vyuč. výsledkov za šk. rok 2017/2018 

 

Na  PR bol prerokovaný plán práce školy, školský vzdelávací program, výsledky 

Testovania 5. a 9. ročníka a prijímacích pohovorov, obsah a realizácia nových zákonov, 

vyhlášok, smerníc a nariadení MŠVVaŠ SR, inovácia základných pedagogických 

dokumentov,  odborno-metodické problémy výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

Metodické orgány 

 Metodické orgány (MZ) a predmetové komisie (PK) zriaďuje v škole riaditeľka školy 

ako svoj poradný orgán. Majú svoj štatút, prácu riadi vedúci podľa plánu práce. 

V školskom roku 2017/2018 pracovalo na I. stupni 4 MZ – I. a II., III. a IV. ročníka, MZ 

učiteľov s daltonskými prvkami vyučovania a ŠKD. Na II. stupni pracovalo 8 PK  - PK Jazyk 

a komunikácia: slovenský jazyk a cudzie jazyky, PK MAT a práca s informáciami, PK 

Človek a príroda a Svet práce, PK Človek a spoločnosť, PK Umenie a kultúra, PK Zdravie 

a pohyb, PK Človek a hodnoty. 

Spoločným princípom činnosti MZ a PK bolo: realizácia úloh vyplývajúcich z koncepcie 

a zamerania školy, napĺňanie ŠkVP, skvalitňovanie výchovno–vzdelávacieho procesu, 

riešenie odborných, metodických, pedagogických problémov, inovácia obsahu, foriem 

a metód práce, individuálny rozvoj pedagogických zamestnancov. 

Ciele činnosti, obsah, prostriedky a metódy činnosti MZ a PK vyplývali ďalej z hlavných úloh 

školy, POP a z aktuálnych a perspektívnych potrieb školy. 



 

Počty žiakov: 
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1. 3 63 60 3 1 3 4915/22  

2. 3  62 61  1 1 2 5149/0  

3. 3 66 66  0 4 3 5744/0  

4. 3  59 58  1 1 4 4573/0  

5. 3  76 70  4 6 10 6790/153  

6. 3  81 74  7 8 4 9228/310  

7. 3  72 65  6 6 4 8158/240  

8. 3  77 75  0 4 7 8879/41  

9. 3  68 67  0 4 5 10223/134  
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27 624 596 22 35 42 63 659 /901  

 

 

1. – 4- ročník spolu    250         

z toho chlapcov 131 

dievčat    119 

 

5. – 9. ročník spolu   374             

z toho chlapcov      218   

dievčat          156       

 

Z toho špeciálne výchovno–vzdelávacie potreby – integrovaní žiaci: 

spolu                        42                     35 

z toho chlapcov        30              26 

dievčat                       12   9                  

 

ŠKD  spolu       180          

z toho chlapcov 96        

dievčat           84    

 

     
Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka     56 detí 

       

Do prvého ročníka budúceho školského roku 2018/2019 bolo zapísaných 56 detí,  35 

chlapcov a 21 dievčat. Bolo udelených 5 odkladov. 

 

 

 



Analýza  výsledkov vychádzajúcich žiakov v šk. roku 2017/2018 

 
Rozmiestnenie žiakov v šk. roku 2017/2018 je nasledovné: 

Našu ZŠ v šk. roku 2017/2018 opustí  78 žiakov / z toho je 33 dievčat/. 

A to:     

v 9. ročníku  68 / 27  pokračujú žiaci nasledovne:  

    Gymnázium -  6 žiakov / z toho 4 dievčatá 

    Športové gymnázium – 3 / 2 

    Gymnázium – bilinguálne vzdel. – 1/1 

    Obchodná akadémia  - 9 / 5 

    Obchodná akadémia – biling. vzdel. – 1/0 

    SPŠ (priemyselná) – 3/ 0 

    SZŠ (zdravotnícka) – 3 / 3 

     Umelecké školy – 3 / 2 

    SOŠ súkromné – 10 / 3 

    SOŠ – 5-ročné (Hotelová akadémia) – 4 / 2 

    SOŠ – 4 -ročné   -  16 / 1 

    SOŠ – 3-ročné  - 7 / 2 

 

v 6. – 8. ročníku 6 / 3     

8. A – T. Patúcová odchádza na Gymnázium bilingválne 

štúdium   

Žiaci – E. Herman ( 5.B), M. Hittner  (7.C), M. Vašek (7.B), A. 

M. Tipanová (8.B ) pokračujú v 2- ročnom štúdiu na SOŠ 

v Senici 

žiačka T. Žáková (8.C) pokračuje v 2 – ročnom štúdiu na SOŠ 

v Holíči. 

 

v 5. ročníku  4 / 3 8 - ročné gymnázium -   

C. Klimková ( 5.A), K. Kučerová (5.B), K. Kičková (5.C),  

M. Žúrek (5.C) 

 

 

Úroveň výchovného procesu 

 

 Tak ako i po minulé roky aj v tomto školskom roku sme sa zamerali na zvýšenie 

kvality výchovnej práce, v praxi sme aplikovali a dodržiavali  humanizáciu  výchovného 

štýlu, humánne zásady výchovy a medzinárodné dohovory o právach detí. Na eliminovanie 

porúch správania sme vytvárali v triedach a skupinách humánnu klímu charakterizovanú 

spolucítením, empatiou, vzájomnou akceptáciou a spoločnými hodnotami. 

Najčastejšími javmi porušovania školského poriadku boli záškoláctvo,  agresívne správanie 

žiakov, fyzické ubližovanie, šikanovanie, drzé a vulgárne správanie voči vyučujúcim, fyzické 

napadnutie spolužiakov, poškodzovanie majetku, slovné osočovanie a nadávky. 

Výchovné problémy našich žiakov pomáhala  triednym učiteľom riešiť výchovná poradkyňa, 

koordinátor prevencie a  špeciálny pedagóg. 

Na I. stupni žiaci vymeškali  20 381 hodín, čo je 81,52 hod. priemer na žiaka; z toho 

neospravedlnených 23 hodín, čo je 0,092 hod. priemer na žiaka. 

Na II. stupni žiaci vymeškali 43 278  hodín, čo je 115,72 hod. priemer na žiaka, z toho 

neospravedlnených 878  h, čo je 3,51 hod. priemer na žiaka. 



 

Výchovný proces bol usmerňovaný výchovnými opatreniami: 

 

     1. – 4. roč.  5. – 9. roč. 

Pochvaly: 

Od triedneho učiteľa:   20     66 

Od riaditeľa školy:   0                             15 

Pokarhanie od triedneho učiteľa: 0   42 

Pokarhanie od riaditeľa školy: 1   75 

 

Žiaci klasifikovaní   

2. stupňom zo správania:  1        16    

3. stupňom zo správania:  1      4  

4. stupňom zo správania:  0      4  

 

 
Úroveň vyučovacieho procesu 

 

Žiaci našej školy sa vzdelávali podľa školského vzdelávacieho programu “Hravo, 

zdravo, pre poznanie a potešenie“ v súlade so ŠVP a iŠVP pre ISCED I. a ISCED II. 

 Na vyučovacích hodinách využívali učitelia moderné formy a metódy  práce, prácu 

v skupinách, individuálny prístup, skupinové, problémové i projektové vyučovanie, 

samostatnú prácu s učebnicou, prvky daltonského vyučovania a projektové vyučovanie. 

 

Zo  624 žiakov školy  

- 91 žiakov malo prospech výborný – priemer 1,0 

- 179 žiakov prospelo s vyznamenaním – priemer do 1,5 

- 157 žiakov prospelo veľmi dobre – priemer do 2,0 

- 152 žiakov prospelo 

- 23  žiakov neprospelo, 22 žiakov opakuje ročník, 

- 1 žiak sa vzdelával individuálne na 1. stupni, 1 žiak na 2. stupni 

- 20 žiakov si plnilo PŠD v zahraničí 

 

Výsledky v Testovanie  T9-2018 

V školskom roku 2017/2018 sa testovania zúčastnilo 68 žiakov. 

MAT: priemerná úspešnosť žiakov našej školy  bola 49,5%, priemerná úspešnosť v Testovaní 

T9/2018 v SR bola 55,9 %. Rozdiel priemernej úspešnosti je -6,4.  

SJL : priemerná úspešnosť žiakov bola 54,8%, priemerná úspešnosť v Testovaní T9/2018  v 

SR bola 56,4%. Rozdiel priemernej úspešnosti je -1,6. 

 

Výsledky v Testovanie  T5-2017 

V školskom roku 2017/2018 sa testovania zúčastnilo 73 žiakov. 

SJL : priemerná úspešnosť žiakov našej školy  bola 55,4 %, priemerná úspešnosť v Testovaní 

T5-2017 v SR bola 62,8%.  Rozdiel priemernej úspešnosti je –7,4. 

MAT : priemerná úspešnosť žiakov bola 62,4%, priemerná úspešnosť v Testovaní T5-2017  v 

SR bola 64,7%. Rozdiel priemernej úspešnosti je –2,3. 

 

Celkový študijný priemer žiakov ZŠ je 1,76 (1. stupeň 1,52; 2. stupeň 2,03) 

 

 



Kvalifikačné predpoklady 

 

 Zo  48 pedagogických zamestnancov - učitelia a vychovávateľky,  všetci spĺňali 

kvalifikačné predpoklady. Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov:  

Stredná škola: 3 

1. – 4. ročník: 15  

1. – 4. ročník  +  tvorivá dramatika: 2 

5. – 9. ročník: 6 

5. – 12. ročník: 14  

6. - 9. ročník: 1 

Iná VŠ + doplnkové  pedagogické štúdium:  5 

Iná VŠ bez doplnkového pedagogického štúdia: 2 

 

1. kvalifikačná skúška: 13          náhrada: 7             2. kvalifikačná skúška:  1 

1. atestácia:  7              2. atestácia: 12 

      

Pedagogickí zamestnanci absolvovali odborné a metodické semináre, metodické dni 

a školenia, aktívne sa zapájali do projektov Jolly Phonics a IT akadémia.  

 

Počet asistentov učiteľa: 6 

 

Asistentky učiteľa sa podieľajú na skvalitňovaní vyučovacích výsledkov žiakov so 

zdravotným znevýhodnením. Ich najväčším prínosom je individuálna práca s integrovanými  

žiakmi, ktorí sa môžu plnohodnotne vzdelávať. 

  

Počet odborných zamestnancov:  2 

 

K dispozícii boli žiakom integrovaným a so ŠVVP, učiteľom a rodičom školská 

psychologička a špeciálny pedagóg. 

  

Počet nepedagogických zamestnancov   - spolu:   21 

      z toho žien: 17  

      mužov: 4 

Všetci nepedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačný predpoklad na svoje pracovné 

zaradenie. 

Zástupkyňa školy pre ekonomiku, mzdová účtovníčka, hospodárka, vedúca ŠJ sa zúčastnili 

seminárov a školení vo svojej odbornosti, uskutočnených  vzdelávacími inštitúciami v Senici, 

Trnave, Bratislave. 

 
Prezentácia školy na verejnosti 

O  činnosti našej ZŠ  vypovedá kronika školy  a webová stránka školy. 

Škola sa prezentovala:   

- Sudoku – školské kolo pre bystré hlavy. 

- Hodina deťom. 

- Deň narcisov. 

- Deň jablka. 

- Deň vody. 

- Deň mlieka. 

- Biela pastelka 



- Deň otvorených dverí pre rodičov a občanov mesta pre predškolákov a pre budúcich 

piatakov 

- Deň Zeme – celoškolské súťaženie a ochrana našej planéty, pripravila Ing. Trojková. 

- „SPIEL&PLAY“ -Európsky deň jazykov – žiaci 6. ročníkov ZŠ v Senici. 

- „Klub predškoláka“ – prvé kontakty so školou pre budúcich prvákov a ich rodičov. 

- Zber  gaštanov, papiera, bateriek. 

- Recyklohry 

- Karneval v ŠKD 

- Vianočné dielne a vystúpenie na vianočnej dedine 

- Martinské svetlonosenie 

- Reprezentácia školy folklórnym súborom Sadováčik a skupinou mažoretiek Crazy cats 

 

O činnosti školy pravidelne informovala TV SEN, Naša Senica, Záhorák a Týždenník MY, 

web školy. 

 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2017/2018  bola vykonaná komplexná inšpekcia výchovno-vzdelávacieho 

procesu na škole. 

 

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 

Na výchovno–vzdelávací proces sme v škole používali 42 učební.  Vyučovali sme v 30 

klasických triedach, v 12 odborných učebniach – počítačov, fyziky, chémie, prírodopisu, 

cudzích jazykov, ateliéri Vv, učebni Orbis Pictus, školskej dielni, v knižnici so študovňou. 

Hodiny telesnej výchovy prebiehali v 2 telocvičniach, tanečnej miestnosti, na hádzanárskom 

ihrisku a futbalovom miniihrisku s umelou trávou. Pre výchovno–vzdelávací proces učitelia 

i žiaci využívali dobre vybavené odborné kabinety s učebnými pomôckami a učiteľskú 

i žiacku knižnicu. 

Žiaci a zamestnanci školy sa stravovali v školskej jedálni a využívali školský bufet. Škola 

bola zapojená do projektov Školské mlieko a Školské ovocie.  

Areál škola je využívaný aj v poobedňajších hodinách mimo vyučovania a je značne 

devastovaný anonymnými aktivitami. 

Vykurovanie bolo zabezpečené z mestskej kotolne.  

 

Počas letných prázdnin  2018 komplexnou rekonštrukciou prešli chodby na 1. 

poschodí v bloku B a školský archív. Boli inštalované nové podlahové  krytiny, vymaľované  

chodby, ale najmä sa chodby výrazne presvetlili výmenou sklobetónových svetlíkov za nové 

plastové presvetľovacie prvky. Žiakov na prvom stupni čaká vynovená počítačová učebňa.  

V rámci príprav na toto výročie sme v spolupráci s Mestom Senica modernizovali vstupný 

vestibul školy. Modernizácia mala dva hlavné ciele – prvý bezpečnostný, kde sme vytvorili 

nový priestor recepcie a druhým cieľom je vytvorenie priestoru  “Steny slávy“ na 

prezentovanie úspechov školy, ktorých bolo za 40 rokov existencie školy neúrekom a jedna 

stena na to sotva postačuje.  

 

 

 

 



Školský vzdelávací program 

 

Školský vzdelávací program nadväzuje na tradície a všetko pozitívne 

z predchádzajúcej činnosti školy. Stálou súčasťou našej práce bude vytváranie bezpečného, 

zdravého, ústretového, primerane náročného a estetického prostredia. 

Budeme vytvárať kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí, zručností a návykov každého 

žiaka s ohľadom na jeho rozumové, povahové a fyzické možnosti. 

 

Základnými prioritami  a cieľmi našej školy sú: 

 

 vychovávať proeurópsky orientovaných, zdravo sebavedomých a slušných ľudí,  ktorí 

si vedia stáť za svojimi názormi a rešpektovať názory druhých ľudí, 

 dať žiakom komunikatívne zručnosti nielen v materinskom jazyku, ale aj v cudzích 

jazykoch  (anglickom,  nemeckom a ruskom jazyku), ktoré tvoria základ pre život 

v každej spoločnosti, 

 dať žiakom kvalitnú počítačovú gramotnosť, 

 naučiť žiakov spôsobilosti vyhľadať si informácie, vedieť ich zaradiť do systému 

a prezentovať svoju prácu, 

 dať každému žiakovi možnosti rozvoja podľa svojich schopností a umožniť mu zažiť 

úspech, 

 vytvárať školu s dobrým imidžom, kvalitným materiálnym vybavením a dobrým 

personálnym obsadením, 

 vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj športových aktivít v oblasti futbalu pre 

chlapcov a hádzanej pre dievčatá, 

 naučiť žiakov tvorivo myslieť, logicky uvažovať a riešiť problémy s perspektívou  

rozvoja a posilnenia prírodovedných predmetov, 

 zaviesť nové formy a metódy práce. 

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Materiálne zabezpečenie vých. – vzdelávacieho procesu: 

 

a) odborné učebne chémie, fyziky, prírodopisu, geografie, multipointová učebňa 

b) moderná učebňa jazykov – jazykové laboratórium 

c) učebne počítačov pre žiakov I. a II. stupňa a rodičov školy 

d) herňa v ŠKD 

e) prezentácia úspechov školy 

f) žiacka knižnica, študovňa – pre žiakov, učiteľov, zamestnancov školy i rodičov 

 

 

Starostlivosť o talentovaných žiakov 

 

 Popri plnení základných školských povinností sa žiaci zúčastňovali  na činnosti 37 

krúžkov  na vzdelávacie poukazy. 

 Naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach v predmetových olympiádach 

i v predmetových a športových súťažiach v okrese, kraji, ale aj v celoštátnych kolách. 

 

 

 

 

 



Voľnočasové aktivity 

 

Naša škola poskytovala aj kompletnú starostlivosť o žiakov v čase mimo vyučovania: 

 pre žiakov I. stupňa činnosť v ŠKD v čase od 6,45 hod. do 17,00 hod., 

 pre žiakov 1. – 9. ročníka prácu v 37 záujmových útvaroch  náučného, športového 

i umeleckého zamerania. 

Najväčší záujem žiakov a ich rodičov bol o krúžky počítačové, čitateľské a športové zamerané 

na floorbal, turistický, o krúžok folklórny a tvorivú  dielňu. 

 

 deti v ŠKD pripravili pre rodičov tvorivé vianočné dielničky, slávikov v ŠKD 

a karneval, opekačku 

 LVVK v 7.ročníku, ŠvP pre žiakov 1. stupňa a vybraných tried 2. stupňa 

 Plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka 

 

 
Správa o plnení príjmov a výdavkov za rok 2017 

 

 

Základná škola, Sadová 620, Senica bola zriadená Školskou správou Senica 

k 1.1.1993 ako samostatná rozpočtová organizácia riadená školskou správou Senica a vo 

veciach výchovy a vzdelávania priamo Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky. 

V zmysle Zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a VÚC, zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení n. p. a zákona NR SR č. 279/1993 Zb. o školských 

zariadeniach v znení n. p. a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných 

škôl/školský zákon/ v znení neskorších právnych predpisov, zákona Národnej rady SR č. 

303/1995 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení n. p. prešla zriaďovateľská povinnosť na 

Mesto Senica. 

 

Základná škola je samostatná rozpočtovaná organizácia zriadená obcou, ktorá 

poskytuje vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade 

so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. 

Financovanie školy je postavené na normatívnom princípe, škola je financované podľa 

počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v 

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

zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a 

školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 

Pri výpočte normatívov na rok 2017 určilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia 

vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku 

prevádzkovým nákladom nasledovne:  85,39% : 14,61%. 

  

Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky v roku 2017 zahŕňali: 

 dopad 6%-tného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2016 (v súlade 

so zákonom č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení na dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. 



o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 

366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len NV č. 366/2016 Z. z.) v súlade 

s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017 na zvýšenie tarifných 

platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4% od 1.1.2017, 

 finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave 

platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 na zvýšenie platov 

nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich priznaných 

funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017.  

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia bol rozpočet školy na rok 2017. 

Hospodárenie školy sa riadilo schváleným a upraveným rozpočtom na rok 2017. Rozpočet 

rozpočtovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2016  uznesením   

č. 14 MsZ/2016/394. 

 

V priebehu roka 2017 boli záväzné ukazovatele rozpočtu ZŠ Sadová 620 upravené 

rozpočtovými opatreniami MF SR: 

Zmeny rozpočtu:  

 prvá zmena schválená dňa 29.06.2017 rozpočtovým opatrením č. 17/2017/502 

 druhá zmena  schválená dňa 21.09.2017 rozpočtovým opatrením č. 18/2017/554 

 tretia zmena  schválená dňa 28.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017/ 

 

 Štatutárnym zástupcom školy je Ing. Svetlana Chábelová. Vyučovacím jazykom je 

jazyk slovenský. Súčasťou školy je školský klub detí, školská kuchyňa a jedáleň. Žiaci školy 

sa vzdelávali podľa  školského vzdelávacieho programu “Hravo, zdravo, pre poznanie a 

potešenie“ v súlade so ŠVP pre ISCED I. a ISCED II. Na vyučovacích hodinách využívali 

učitelia moderné formy a metódy práce, prácu v skupinách, individuálny prístup, skupinové, 

problémové i projektové vyučovanie, samostatnú prácu s učebnicou, prvky daltonského 

vyučovania a projektové vyučovanie, metodiku CLIL. 

 

K 31.12.2017 bol evidenčný počet zamestnancov – fyzické osoby 72,   z toho 

v školskom klube 6, v školskej jedálni 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných 

prostriedkov za rok 2017, suma použitých finančných prostriedkov za rok 2017 , rozdiel  
                                                                                                                                                    V EURO 

stĺpec 1 stĺpec 2 stĺpec 3 stĺpec 4 stĺpec 5  

Druh 

 bežné výdavky 

 

 

Schválen

ý 

rozpočet 

na rok 

2017 v € 

Upravený 

rozpočet 

na rok 

2017 v € 

Suma 

poskytnutý

ch 

finančných 

prostriedko

v v roku 

2017 v € 

Suma 

použitých 

finančných 

prostriedko

v v roku 

2017 v € 

Rozdiel 

v € 

(stĺ.4  - 

stĺ.5) 

Prenesené kompetencie normatívne 906 000 1 050 158 1 029 158 1 024 158 5 000,00 

Osobné náklady 781 000 878 500 878 500 878 500 0 

Prevádzkové náklady 125 000 171 658 150 658 145 658 5 000,00 

Prenesené kompetencie nenormatívne 

spolu  

z toho:  
80 681 77 068 78 574,11 75 614,87 2 959,24 

Vzdelávacie poukazy 

§ 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z. z. 

v platnom znení 
12 830 19 034 19 033,60 16 594,18 2 439,42 

Vzdelávacie poukazy 

§ 7 ods. 8.zákona č. 597 /2003 Z. z. 

v platnom znení z r.2016 
  880,93 880,93  

Dopravné 

§ 4a ods. 2. písm. a) zákona č. 597 

/2003 Z. z. v platnom znení 
9 880 8 050 8 050 7 530,18 519,82 

Dopravné  

zostatok z roku 2016 
  625,94 625,94  

Na výchovu a vzdelávanie – SZP 

§ 4 e zákona č. 597 /2003 Z .z. 

v platnom znení 
327 1 300 1 300 1 300  

Asistent učiteľa 

§ 4a ods. 2. písm. b) zákona č. 597 

/2003 Z. z. v platnom znení 
36 144 27 672 27 672 27 672  

Príspevok na lyžiarsky kurz  10 962 10 961,64 10 961,64  

Príspevok na školu v prírode 7 400 5 900 5 900 5 900  

Na mimoriadne výsledky  

§ 4b zákona č. 597 /2003 Z. z. 

v platnom znení 
 400 400 400  

Odchodné 

§ 7 ods. 15. písm. a) zákona č. 597 

/2003 Z. z. v platnom znení  
1 500 3 538 3 538 3 538  

Príspevok na učebnice 

§ 3 ods.2 písmeno c)zákona 

č.597/2003 Z. z.  v platnom znení   
 212 212 212  

Havária  

§ 4c zákona č. 597 /2003 Z. z.  
     

Originálne kompetencie  

 ŠJ, ŠK 
119 530 128 556 128 556 128 556  

Dotácia na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa 
3 348 3 348 2 267 2 088 179,00 

Dotácia na podporu výchovy k plneniu 

školských povinností 
597 597 498  498  

Ostatné dotácie-ÚPSVaR §50j       



Spolu bežné výdavky: 1 110 156 1 259 727 1 239 053,11 1 230 914,87 8 138,24 

Kapitálové výdavky      

Vlastné príjmy (§23 zákona č. 

523/2004 Z.z. v platnom znení 
  33 391,83 33 338,99 52,84 

Príjmy z RZZP   299,79 299,79  

 

 

 

PRÍJMY 

V zmysle § 23 ods. 1 NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov škola v roku prekročila limit výdavkov o rozpočtové príjmy 

v sume 33 691,62 € 

 

Dosiahnuté príjmy celkom: 33 691,62 € 

z toho: 

a) príspevky od rodičov za ŠKD 17 336,00€ 

b) réžia za stravu  10 803,00 € 

c) dobropisy  1 460,05 € 

d) vratky  50,00 € 

e) preplatok z RZZP 1 942,27 € 

f) príjmy z prenájmu automatu 0,30 € 

g) granty (SFZ, Nadácia Volkswagen) 2 100,00 € 

___________________________________________________________________________ 

 33 691,62 € 

                                                                                                              ========= 

 

V roku 2017 škola použila vlastné príjmy na dofinancovanie výdavkov vo výške 20 170,33 €. 

 

 

Čerpanie príjmov za rok 2017 

prenesené kompetencie  17 927,39 € 

prenesené kompetencie-projekty 2 100,00 € 

originálne kompetencie ŠKD 7 685,34 € 

originálne kompetencie ŠJ 5 926,05 € 

SPOLU 33 638,78 € 

                                                                                                                   ========= 

   

Finančné prostriedky z dosiahnutých príjmov boli použité na úhradu príspevku 

zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 12 104,36 € zamestnancov 

školy, na dofinancovanie miezd asistentov učiteľa boli čerpané finančné prostriedky vo výške 

2 807,64 €, na obnovu a údržbu budovy a priestorov školy, školskej jedálne, prístrojov 

a zariadením boli čerpané FP z príjmov vo výške 4 097,68 €.  

Finančná výhra od SFZ za získanie 2. miesta na finálovom turnaji školskej futbalovej súťaže 

Dôvera Školský pohár SFZ vo výške 2 000,- € bola použitá v súlade s propozíciami 

a usmernením SFZ na nákup športového materiálu a pomôcok. 

 

  



A. PRENESENÉ KOMPETENCIE – NORMATÍVNE VÝDAVKY 

 

Škola v hodnotenom  období hospodárila s rozpočtom nasledovne: 

 

 

NORMATÍVNE 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2016 

Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 2017 

Skutočnosť 

2017 
Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV 

 
594 225,56 578 734 650 500 650 478,10 

Poistné a príspevok do 

poisťovní 

 
209 448,44 202 266 228 000 228 021,90 

Tovary a služby vrátane 

bežných transferov 

 
138 036 125 000 171 658 145 658,00 

Bežné výdavky 

 
941 710 906 000 1 050 158 1 024 158,00 

Kapitálové výdavky 

 
    

Výdavky celkom 

 
941 710 906 000 1 050 158 1 024 158,00 

 

NENORMATÍVNE v zmysle zákona č. 597/2003 Z.Z. 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2016 

Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 2017 

Skutočnosť 

2017 

Vzdelávacie poukazy 

 
17 539,07 12 830 19 034 17 475,11 

Dopravné 

 
8 100,06 9 880 8 050 8 156,12 

Mimoriadne výsledky 

 
600 0 400 400 

Odchodné 

 
2 160 1 500 3 538 3 538 

Na výchovu a vzdelávanie detí 
zo sociálne znevýh. prostredia 

 
981 327 1 300 1 300 

Asistent učiteľa 

 
26 076 36 144 27 672 27 672 

Učebnice AJ 3 339  212 212 
Lyžiarky kurz 9 821,60 12 600 10 962 10 961,64 

Škola v prírode 7 600 7 400 5 900 5 900 
Bežné výdavky 

 
76 216,73 80 681 77 068 75 614,87 

 

Na financovanie prenesených kompetencií boli škole poukázané v roku 2017 normatívne 

a nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 1 107 732,11 €, z toho nevyčerpané FP 

z roku 2016 vo výške 1 506,87 €. Skutočne boli čerpané vo výške 1 099 772,87 €. 

Nevyčerpané FP k 31.12.2017 v celkovej výške 7 959,24 € boli vrátené zriaďovateľovi.  

 



Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2017 na prevádzkové výdavky 5 000,00 €, na 

vzdelávacie poukazy 2 439,42 € a na dopravu do školy vo výške 519,82 € boli zúčtované 

a vrátené zriaďovateľovi. Čerpané budú v roku 2018 do 31.3.2018 na určený účel. 

 

 Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Schválený rozpočet  578 734 € v kategórii výdavkov 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania bol v priebehu roka 2017 upravený rozpočtovými opatreniami na  

652 724 €. Čerpanie výdavkov na mzdy bolo k 31.12.2017 vo výške 650 478,10 €. 

 

Záväzný ukazovateľ v rozpočte pre rok 2017 v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania bol dodržaný. 

 

Tarifný plat a náhrady 561 828,96 € 

Osobné príplatky 24 457,87 €  

Príplatky za riadenie 4 094,44 € 

Príplatok za triednictvo 13 444,69 €  

Práca nadčas 1 260,31 € 

Kreditový príplatok 22 659,80 € 

Príplatok uvádzajúceho učiteľa 164,21 € 

Odmeny 17 378,32 € 

Odmeny jubilejné 5 189,50 € 

Prenesené kompetencie SPOLU  650 478,10 € 

                                                                                                                 ========== 

 

V roku 2017 sa na základe nadobudnutia platnosti nariadenia vlády SR č. 202/2017 Z. z., 

ktorým sa zmenilo nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z. z. zvýšili platové tarify pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov s účinnosťou od 1.9.2017. 

 

Na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe 

a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme boli s účinnosťou od 

1.9.2017 zvýšené platy o 2% z priznaných funkčných platov nepedagogickým zamestnancom. 

 

 

 Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní  
Upravený rozpočet výdavkov 225 776 Eur na poistné bol čerpaný vo výške 228 021,90 Eur 

Rozpočtové prostriedky boli čerpané v nadväznosti na kategóriu 610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody do zdravotných poisťovní a 

Sociálnej poisťovne. 

 

Počet zamestnancov vo fyzických osobách celkom k 31.12.2017 - 72 z toho:  

 pedagogickí zamestnanci 41 priemerná mzda 1 124,68 € 

 školský klub detí 6 priemerná mzda    782,00 €  

 školská jedáleň 8 priemerná mzda    525,00 € 

 nepedagogickí zamestnanci 14 priemerná mzda    601,00 € 

 asistent učiteľa 3 priemerná mzda    653,00 € 

 

 

 Záväzný ukazovateľ rozpočtu na osobné náklady 878 500 € bol čerpaný na 100%.  

 

 



 Kategória 630 – Tovary a služby  

Schválený rozpočet na prevádzkové náklady vo výške 125 000 € bol rozpočtovým opatrením 

upravený na 171 658 €. Čerpanie k 31.12.2017  145 658 €. Nevyčerpané finančné prostriedky 

vo výške 5 000 € z poukázaných boli presunuté do roku 2017 na výdavky súvisiace s opravou 

vestibulu.  

Úprava rozpočtu na prevádzkové výdavky vo výške 21 000 € bola realizovaná rozpočtovým 

opatrením Mesta Senica zo dňa 28.12.2017 na základe dohodovacieho konania zriaďovateľa. 

Škole boli zvýšené záväzné ukazovatele rozpočtu bežných výdavkov  na rok 2017 na 

prevádzkové výdavky. Finančné prostriedky neboli škole k 31.12.2017 poukázané na bankový 

účet. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách budú čerpané do 31.3.2018 na úhradu 

výdavkov na obstaranie materiálneho vybavenia školy učebnými pomôckami, školským 

nábytkom a úhradu služieb za opravy čerpadiel. 

 

 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa položiek v roku 2017 bolo nasledovné:   

 

631 – Cestovné náhrady .......................................................................................... 1 443,58 € 

Čerpané boli v zmysle zákona č. 283/2003 Z. z. na úhradu cestovných nákladov 

zamestnancov na školenia, semináre, súťaže a pracovné stretnutia a porady.  

 

632 – Energie, voda a komunikácie ..................................................................... 60 966,53 € 

 
Čerpanie 

celkom 

Uhradené zo 

vzdelávacích 

poukazov 

Uhradené 

z príjmov 

Uhradené 

z dotácie 

Mesta 

Uhradené 

z prenesených 

kompetencií 
stĺpec 1 – (2 + 3+4) 

 1 2 3 4 5 
PLYN na ohrev 

TÚV 
2 765,00    2 765,00 

Zálohy na teplo 46 069,44    46 069,44 
ELEKTRICKÁ 

ENERGIA 
7 800,09  1 746,01  6 054,08 

VODNÉ A STOČNÉ 4 847,13  189,47  4 657,66 
POŠTOVÉ 

A TELEKOM. 

SLUŽBY 
1 463,86  43,51  1 420,35 

SPOLU 62 945,52  1 978,99  60 966,53 

 

633 – Materiál ........................................................................................................ 18 852,72 € 

633001 – interiérové vybavenie .............................................................................. 2 841,65 € 

zakúpené boli koberce na chodby, interiérové dvere na triedy, nábytok do kabinetu pre 

asistentov učiteľa (novovzniknuté pracovné miesta z projektu), vozík na mapy do skladu 

učebných pomôcok. 

633002 – výpočtová technika ..................................................................................... 475,50 € 

zakúpený nový počítač pre účtovníčku. 

633004 – prevádzkové stroje prístroje a zariadenia............................................. 4 471,92 € 

FP boli použité na zakúpenie hliníkového lešenia, hliníkových schodíkov, multifunkčného 

zariadenia na kopírovanie a tlač pre pedagogických zamestnancov do zborovne, videokamery, 

dataprojektoru do školskej knižnice. 

 



633006 – všeobecný materiál .................................................................................. 8 253,77 € 

z toho: 

čistiace prostriedky   774,20 € 

kancelárske potreby a papier   693,61 € 

tonery a náhradné náplne do tlačiarní   343,40 € 

materiál, náhradné diely na opravy a údržbu  5 205,61 € 

fixy, náplne a príslušenstvo  na keramické tabule   15,99 € 

školské tlačivá (vysvedčenia, katalógové listy, triedne knihy   

záznam o činnosti v ŠKD, klasifikačný záznam, zápisné lístky a pod.)  282,89 € 

ostatné   938,07 € 

633009 – knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky  ........................... 1 065,28 € 

633010 – pracovné odevy, obuv ................................................................................. 785,53 € 

Čerpanie 785,53 €. V súlade so zákonom a smernicou o poskytovaní ochranných pracovných 

pomôcok boli pre nepedagogických zamestnancov (upratovačky a údržba) zakúpené ochranné 

pracovné pomôcky. 

633015 – palivá ............................................................................................................. 52,30 € 

nákup pohonných hmôt do kosačiek a traktora 

633018 – licencie ......................................................................................................... 907,00 € 

komplexná školská agenda pre ZŠ. 

 

 

635 – Rutinná a štandardná údržba .................................................................... 28 205,20 € 

635004 – údržba prevádzkových strojov a prístrojov .......................................... 5 557,98 € 

Čistenie klimatizačných jednotiek, oprava hasiacich prístrojov, oprava kotla na prípravu TÚV, 

servis a oprava multifunkčných zariadení, oprava vodovodných rozvodov SÚV v suteréne 

školy – výmena, oprava pripojenia priestorov bývalého bytu na SÚV 

635006 – údržba budov, priestorov a objektov ................................................... 22 647,22 € 

Oprava odpadov v triedach a suteréne, maliarske a natieračské práce blok A a triedy,  výmena 

a oprava podlahových krytín v bloku A. 

 

637 – Služby  .......................................................................................................... 34 488,20 € 

637001 – školenia, kurzy, semináre, porady ............................................................ 956,03 € 

Poplatky za vzdelávanie zamestnancov formou školení, workshopov, seminárov, konferencií. 

637002 – konkurzy a súťaže ...................................................................................... 246,88 € 

Úhrada poplatkov a nákladov na účasť žiakov školy na športových súťažiach. 

637003 – propagácia a reklama 

637004 -všeobecné služby ........................................................................................ 7 352,20 € 
Revízia telocvične, ihrísk, hasiaci prístrojov, renovácia tonerov, služby PO, BOZP 

a zdravotná služby, služby ŠTP k APV WINIBEU a WINPAM, služby Virtuálnej knižnice 

pre učiteľov a internetové výučbové materiály, odvoz odpadu, dopravné náklady 

637005 – špeciálne služby ....................................................................................... 1 870,00 € 

Vyhotovenie výkazu výmer pre opravy sociálnych zariadení a rozvodov SÚV 120,00 €, 

vypracovanie návrhu dispozičného riešenia a zariadenia vstupnej haly 950,00 €,  

vypracovanie žiadosti o NFP projekt Hravo, zdravo a úspešne 800,00 €. 

637006 – náhrady ......................................................................................................... 15,00 € 

Výdavky na vstupnú lekársku prehliadku novoprijatých zamestnancov 

637012 – poplatky a odvody ......................................................................................... 561,50 

Bankové poplatky za vedenie účtov v Prima banka, poplatok za uloženie odpadu. 



637014 – stravovanie ............................................................................................ 11 486,77 € 

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 55% z hodnoty stravného 

lístka a stravné lístky. 

637015 – poistné ...................................................................................................... 3 231,34 € 

Poistenie budovy, výpočtovej techniky. 

637016 - povinný prídel do sociálneho fondu  ...................................................... 5 998,86 € 

Povinná tvorba sociálneho fondu vo  výške 1,05% z hrubých miezd v zmysle zákona 

o sociálnom fonde. 

637027 – dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti  .................................. 1 270,85 € 

Odborný zdravotný dozor v školách prírody a lyžiarskom výcviku, zastupovanie nepedag. 

zamestnanca z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti, učiteľka evanjelického náboženstva. 

637035 – dane .......................................................................................................... 1 575,27 € 

Miestny poplatok za komunálny odpad.  

 

 

640 – Bežné transfery .............................................................................................. 1 701,77 € 

 

642015 – transfer na nemocenské dávky ...............................................................1 701,77 € 

náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov za prvých 10 dní pracovnej 

neschopnosti. 

 

 

 

B.  PRENESENÉ KOMPETENCIE – NENORMATÍVNE VÝDAVKY 

VZDELÁVACIE POUKAZY 

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a 

školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové 

vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy 

najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú 

poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. 

Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2017 bola 3,10 €/mesiac. 

 

Na základe počtu žiakov a prijatých vzdelávacích poukazov boli škole poukázané na 

vzdelávacie poukazy finančné prostriedky vo výške 19 034 €. V septembri 2017 bolo 

vydaných podľa počtu žiakov k 15.9. celkovo 604, čo je v porovnaní s predchádzajúcim 

školským rokom o 17 poukazov menej.  Prijatých bolo 590 poukazov. K 31.12.2017 

vykazujeme čerpanie vo výške 17 475,11 €. 

 

Čerpanie dotácie na vzdelávacie poukazy  

Poskytnutá dotácia celkom: 19 914,53 € 

z toho z roku 2016: 880,93 € 

 

Čerpanie celkom:  17 475,11 € 

z toho z roku 2016 880,93 € 

z toho: 

614 - odmeny za vedenie krúžkov 10 375,00 €  

620 - odvody do poisťovní 3 625,97 € 

630 – prevádzkové náklady 3 474,14 € 

 



PRÍSPEVOK NA ŠKOLU V PRÍRODE (ŠVP) 

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a  §7 

ods.19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov 

prvého stupňa základnej školy.  Ministerstvo v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2018 pridelilo 

príspevok 100 € na žiaka na 73 žiakov školy uvedených v Eduzbere k 15.9.2017.    

Školy v prírode v Tesároch sa v júni 2018 zúčastnilo 66 žiakov prvého stupňa.  Nevyčerpaná 

dotácia vo výške 700,00 € bola vrátená zriaďovateľovi. 

PRÍSPEVOK NA LYŽIARSKY KURZ (LK) 

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2017 v súlade s §3 ods. 3 a  §7 

ods.19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení   v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov 

druhého  stupňa základnej školy. Ministerstvo v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2017 pridelilo 

príspevok 150 € na žiaka pre 84 žiakov uvedených v Eduzbere k 15.9.2016. V dvoch 

turnusoch sa zúčastnilo v januári a februári 2017 LVVK 84 žiakov. Nevyčerpaná dotácia 

z dôvodu nižších nákladov na LVVK  vo výške 1 638,36 € bola vrátená zriaďovateľovi. 

 

 

ODCHODNÉ ........................................................................................................... 3 538,00 € 

Odchodné vyplatené v zmysle Kolektívnej zmluvy ZŠ Sadová platnej na rok 2017 z dôvodu 

ukončenia pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok 2 zamestnancov 

(1 pedagogický, 1 nepedagogický). 

 

 

DOPRAVA DO ŠKOLY  ........................................................................................ 8 156,12 € 

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a 

základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určujú podľa 

§4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri 

prideľovaní príspevku na dopravu. Ministerstvo školstva pridelilo z kapitoly ministerstva 

školstva a z kapitoly ministerstva vnútra finančné prostriedky na cestovné náklady na dopravu 

žiakov prostredníctvom okresných úradov v sídle jednotlivých krajov v roku 2017 pre našu 

školu vo výške 8 675,94 €, z toho rozpočet na rok 2017 8 050,- € a nevyčerpané prostriedky 

za predchádzajúci rok 625,94 €. K 31.12.2017 boli čerpané vo výške 8 156,12 €, z toho FP 

prostriedky z roku 2016 vo výške 625,94 €. Nevyčerpané finančné prostriedky na dopravu 

k 31.12.2017 vo výške 519,82 € boli poukázané k 31.12.2017 na účet zriaďovateľa a v zmysle 

zákona č. 523/2004 Z. z. v znení n. p. budú použité do 31.3.2018 na úhradu cestovných 

nákladov na dopravu žiakov do školy. 

 

 

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE ................................................ 1 300,00 € 

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia (ďalej len SZP) pridelilo ministerstvo školstva z kapitoly 

ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra podľa § 4e ods.1 zákona č. 597/2003 Z. 

z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov zriaďovateľovi základnej školy a následne zriaďovateľ škole v roku 2017 vo výške 

1 300,- € podľa počtu žiakov zo SZP uvedeného v EDUZBER-e k 15.9.2016 (2/3) 

a k 15.9.2017 (1/3) a výšky príspevku na žiaka zo SZP, ktorá bola v roku 2017 určená vo 

výške 260 € na žiaka. 



Príspevok sa poskytoval v roku 2017 základným školám len na žiakov, ktorí majú 

vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a sú zaradení 

v bežnej triede základnej školy. 
Podľa § 4e ods. 7 vyššie uvedeného zákona sa príspevok poskytuje podľa počtu žiakov zo 

SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu 

nákladov na: 

a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

alebo sociálneho pedagóga, 

b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami, účasť žiakov na aktivitách 

podľa § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ZŠ môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, 

športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom 

súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka), 

c) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach, zabránenie prenosu nákazy 

prenosného ochorenia, 

d) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

 

DOTÁCIA NA UČEBNICE ...................................................................................... 212,00 € 

V rozpočtovej kapitole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

MŠVVaŠ SR) sa od 1. januára 2015 rozpočtujú aj finančné prostriedky na poskytnutie 

príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na 

zakúpenie schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných 

učebníc (ďalej len príspevok na učebnice). 

V júni 2017 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice prvouky pre  žiakov II. ročníka 

základných škôl, pre školský rok 2017/2018 vo výške 212,00 €. 

Príspevok na učebnice sa každému zriaďovateľovi určil podľa počtu žiakov prvých ročníkov 

školy podľa stavu k 15. septembru 2016 - použité boli údaje zo štatistického výkazu od CVTI 

„Výkaz o základnej škole Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a výšky príspevku na učebnicu na žiaka 

pre rok 2017. 

Príspevok na žiaka pre učebnicu prvouky v slovenskom jazyku bol v roku 2017 vo výške 3,30 

€. 

MIMORIADNE VÝSLEDKY ................................................................................... 400,00 € 

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov sa uskutočňuje na základe § 4b, § 6 ods. 1 a § 

6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva pridelilo v priebehu 

kalendárneho roka 2017 našej škole finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov v 

súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť žiakov školy v medzinárodných projektoch 

alebo programoch za školský rok 2016/2017 vo výške 400,00 €. Tieto finančné prostriedky 

boli určené na skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov školy, konkrétne na odmeny 

učiteľov, ktorí žiakov pripravovali alebo sa s nimi súťaží zúčastnili. 

 

 

ASISTENT UČITEĽA .......................................................................................... 27 672,00 € 

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20160101#paragraf-30.odsek-7


základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže 

ministerstvo školstva (ďalej len „ministerstvo“) prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly 

ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy. 

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov 

v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady AU v závislosti od možností štátneho 

rozpočtu. Normatívny príspevok na asistenta učiteľa bol v roku 2017 upravený z 753,00 € od 

1.9.2017 na 800,00 €. Schválený rozpočet vo výške 27 672,00 € bol čerpaný na 100%. 

Skutočné výdavky na asistentov boli v roku 31 779,64 €, dofinancované boli 

z nenormatívnych výdavkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného   prostredia sumou    

1 300,00 € a z   vlastných príjmov sumou 2 807,64 €.  

 

 

DOTÁCIA NA STRAVU A ŠKOLSKÉ POMÔCKY ............................................ 2 586,- € 

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny  boli škole poskytnuté počas roka 2017 dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom a dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v celkovej výške 2 586,00 z toho: 

 strava 2 088,00 € 

 školské pomôcky 498,00 € 

 

 

 

C. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE 

 

Rozpočet na originálne kompetencie bol k 31.12.2017 schválený vo výške 119 530 € z toho: 

- školský klub detí   56 110,00 € 

- školská jedáleň 63 420,00 € 

 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Výška dotácie na mzdy a prevádzku pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Senica je určená VZN č. 49/2013 a dodatkami. Dotácia na žiaka v ŠKD bola od 15.2.2017 

zmenená z pôvodných 310 € na žiaka ŠKD na sumu 319 €. Na základe tejto úpravy bol 

schválený rozpočet upravený na 57 136 €. 

 

Prehľad o počte žiakov a oddelení ŠKD k 15.9.2017 

ROK počet žiakov počet oddelení 

2011 153 6 

2012 170 6 

2013 165 6 

2014 180 6 

2015 182 6 

2016 181 6 

2017 187 6 

 

Počet oddelení, do ktorých sú žiaci rozdelení, je 6. V ŠKD je zamestnaných 6 

vychovávateliek, z toho 2 na skrátený pracovný úväzok. Úväzok mali vychovávateľky 

rozdelený na výchovnú a vyučovaciu činnosť.  Vyučovacou činnosťou si dopĺňajú chýbajúce 

hodiny výchovnej činnosti v ŠKD. 

 



 

Ukazovateľ 
      Skutočnosť    

2016 

Povolené 

prekročenie    

§ 23 rok 2016 

Schválený 

rozpočet 2017 

Upravený 

rozpočet 2017 

Skutočnosť 

2017 

Povolené 

prekročenie      

§ 23   rok 2017 

Mzdy, platy, 

služobné príjmy a 

OOV 

 

39 988,81  46 700 45 528 45 558,32  

Poistné a príspevok 

do poisťovní 

 
14 587,46  9 410 9 370 9 340,34 7 435,84 

Tovary a služby 

vrátane bežných 

transferov 

 

2 911,73 103,64  2 238 2 237,34 249,50 

Bežné výdavky 

 
57 488 103,64 56 110 57 136 57 136,00 7 685,34 

Kapitálové výdavky 

 
      

Výdavky celkom 

 
57 488 103,64 56 110 57 136 57 136,00 7 685,34 

 

Z príjmov za poplatok v ŠKD boli dofinancované výdavky na osobné náklady – odvody do 

sociálnej poisťovne vo výške 7 435,84 € a výdavky na materiál vo výške 249,50 €. 

 

 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

Výška dotácie na mzdy a prevádzku pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Senica je určená VZN č. 49/2013 a dodatkami. Dotácia na potencionálneho stravníka - žiaka 

ZŠ je stanovená jednou sumou na mzdy odvody do poisťovní a prevádzku na jedného žiaka 

a jej výška bola stanovená na sumu 105,00 €.  

 

 

Ukazovateľ 
      Skutočnosť    

2016 

Povolené 

prekročenie 

§ 23                

rok 2016 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutočnosť 

2017 

Povolené 

prekročenie 

§ 23 

Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV 

 

42 648,6

2 
730,69 45 000 46 650 

46 632,9

5 
 

Poistné a príspevok do 

poisťovní 

 

13 420,6

9 
897,09 15 730 15 890 

16 006,5

3 
 

Tovary a služby vrátane 

bežných transferov 

 
9 135,69 7 844,21 2 690 8 880 8 780,52 5 926,05 

Bežné výdavky 

 
65 205 9 471,99 63 420 71 420 71  420 5 926,05 

Kapitálové výdavky 

 
      

Výdavky celkom 

 
65 205 9 471,99 63 420 71 420 71 420 5 926,05 

 

 



Z upraveného rozpočtu školskej jedálne na rok 2017 vo výške 71 420 € vykazujeme čerpanie 

na osobné náklady vo výške 62 639,48 € t.j. 87,71%. Na prevádzkové výdavky bolo 

z upraveného rozpočtu čerpaných 8 780,52 €, t.j.  12,29%. Na úhradu prevádzkových 

výdavkov boli čerpané vlastné príjmy vo výške 4 951,92 €, a príjmy z preplatku RZZP vo 

výške 974,13 €. 

V roku 2017 bolo v školskej kuchyni  navarených 82 241 obedov a pripravených 5 072 desiat, 

čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 3 442 obedov a 233 desiat. Priemerný 

počet navarených obedov je 430,58/deň. 

 

 

Čerpanie rozpočtu v ŠJ k 31.12.2017 

631 – náhrady cestovných výdavkov .......................................................................... 36,82 € 

632 – energie, voda a komunikácie ........................................................................ 4 029,16 € 

Z toho na elektrickú energiu: 1 990,83 €, dodávka plynu 1 580,00 €, dodávka tepla 268,83 €, 

poštové služby 20,00 €, telekomunikačné služby 169,50 €. 

633 004 – prevádzkové stroje, prístr. a zariadenia .................................................. 240,00 € 

633 006 – všeobecný materiál .................................................................................... 777,38 € 

z toho: prevádzkové stroje, 240,00 €, všeobecný materiál 15,3 €, čistiace prostriedky 471,05 

€, nákup vybavenia 7,85 €, kancelárske potreby 20,75 €, tonery, náplne 22,00 €. 

635 004 – údržba prevádzkových strojov a prístrojov ............................................ 118,80 € 

635 006 – údržba budov ............................................................................................. 182,81 € 

637 001 – školenia, kurzy a semináre ......................................................................... 85,78 € 

637 004 – všeobecné služby ........................................................................................ 225,92 € 

637 012 – poplatky za vedenie účtov ......................................................................... 170,86 € 

637 014 – stravovanie .............................................................................................. 2 434,01 € 

637 016 – prídel do sociálneho fondu ........................................................................ 428,76 € 

637 027 – odmeny na dohody .................................................................................... 136,50 € 

642 015 – transfer na nemocenské dávky ................................................................. 153,72 € 

 

 

Čerpanie vlastných príjmov v ŠJ k 31.12.2017 

 

632 – energie, voda a komunikácie ........................................................................ 1 452,35 € 

633 – materiál ............................................................................................................. 781,97 € 

635 – rutinná a štandardná údržba ....................................................................... 2 660,73 € 

637 – všeobecné služby ............................................................................................... 144,00 € 

642 – transfery ............................................................................................................ 887,00 € 

 

 

 Z kapitálových výdavkov zriaďovateľa Mesta Senica bol v roku 2017 realizovaný nákup 

novej umývačky riadu do školskej kuchyne v hodnote 3 197 EUR a majetok bol zverený do 

užívania ZŠ. 



PROJEKTY 
 

 

 

HRAVO, ZDRAVO A ÚSPEŠNE 

  

 Je názov projektu, o ktorý sa úspešne uchádzala naša škola v roku 2017. V mesiaci jún 

bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 

Vzdelávanie, investičnej priority 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej 

dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému 

a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov 

vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, špecifického cieľa 

1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky 

a kompetencie detí a žiakov Operačného programu ľudské zdroje. Celý schvaľovací proces 

bol ukončený v mesiaci december 2017 podpisom zmluvy na informačnom seminári pre 

úspešných žiadateľov, ktorý organizovalo pod záštitou MŠVVaŠ SR Informačno-poradenské 

centrum Trnavského samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy – IPC 

TTSK. 

 Mesiac december bol mesiacom príprav a výberového konania  inkluzívneho tímu, 

ktorý pozostáva z troch asistentov učiteľa, jedného školského psychológa a špeciálneho 

pedagóga. Od 1.1.2018, kedy bude podľa zmluvy začiatok realizácie projektu. Začlenení 

integrovaní žiaci, ktorým CPPPaP  odporúča pridelenie asistenta, budú pracovať na vyučovaní 

za ich asistencie. 

 

 

 

OSTROV V SENICI... 

 

Vybudovali sme ho v rámci grantu Nadácie Volkswagen “Vedomostné ostrovy“. 

Do Vedomostných ostrovov sa zapojilo 234 základných škôl z celého Slovenska, ale len 

100 z nich mohlo vybudovať vo svojej škole ostrov. 

Jedná sa o interaktívny kiosk, z ktorého môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé 

zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych 

vedomostných úloh  z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú pod lokalitami 

vyznačenými na mape. Žiaci sa na nich môžu otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. Úlohy sú 

poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce 

pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere budúceho 

povolania.  

Každý kiosk je plný zaujímavých vedomostí, veselých testov a bezplatného pripojenia 

na dva roky. Vďaka Vedomostným ostrovom sa podarilo rozšíriť možnosti vo vzdelávaní aj 

tým deťom, pre ktoré nie je prístup na internet samozrejmosťou. 

A prečo sme vlastne tento ostrov “postavili“?  

Našou snahou je podporiť inovatívne formy vzdelávania na našej škole prepájajúce teoretické 

poznatky s praxou. V tomto kiosku sa zameriavame  predovšetkým na oblasti techniky, 

nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky. Rozšírili sme  dostupnosť IKT 

na škole a zlepšili sme prístup k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov našej 

školy. Žiaci našej školy môžu dennodenne cestovať na ostrov a získať nové vedomosti, 

zabaviť sa s kamarátmi cez prestávku alebo po vyučovaní.  

 

 



RECYKLOHRY 

 

Jedná sa o školský recyklačný projekt,  ktorý vznikol v decembri roku 2010 a má 

záštitu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

Program Recyklohry vznikol so zámerom podporiť environmentálnu výchovu na 

základných a stredných školách na Slovensku. Predlohou bol projekt RECYKLOHRY, do 

ktorého sa v Českej republike zapojilo viac než 2 250 školských zariadení. Cieľom projektu je 

prehĺbiť znalosť žiakov a študentov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im 

osobnú skúsenosť    so spätným odberom batérií a použitých drobných elektrozariadení. 

Projekt je financovaný spoločnosťou  ASEKOL SK, ktorá sa na Slovensku špecializuje na 

spätný odber a recykláciu vyslúžilých elektrozariadení. Projekt je určený všetkým MŠ, ZŠ aj 

SŠ na Slovensku a účasť v ňom je celkom bezplatná. Zdarma je aj dodanie zberných nádob na 

vyslúžilé drobné elektrozariadenia a tiež následný odvoz po ich naplnení.  

RECYKLOHRY rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických 

hier, praktických činností, kvízov a menších projektov, ale tiež osobné skúsenosti detí pri 

zbere vyslúžilého drobného elektrozariadenia. Za plnenie úloh a zber získavajú školy body, 

ktoré si potom môžu v špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny 

charakteru výtvarných či športových potrieb, hier, školských pomôcok. 

Naša škola je v tomto projekte od 7.2.2011 a poctivo plní pod vedením pani učiteľky 

Ing. Trojkovej všetky zadávané úlohy, za čo sme získali už niekoľkokrát  ocenenie v podobe 

diplomu, ktorý Recyklohry udeľujú tridsiatim najaktívnejším školám na Slovensku. Celkovo 

je do projektu momentálne zapojených 1222 škôl z celej Slovenskej republiky. Sme hrdí, že 

patríme ku školám, ktoré vedia, aké je dôležité triediť nielen plast, kovy, sklo a papier, ale aj 

elektroodpad a batérie. Vďaka Recyklohrám máme v škole nový stôl na stolný tenis, v ŠKD 

stolný futbal a 50 mikroskopických preparátov na pozorovanie mikroskopom. 

 

 

TECHNIKA HROU OD ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

 

je projekt Nadácie Volkswagen Slovakia v spolupráci s Trnavskou univerzitou, 

ktorého cieľom je podpora technického vzdelávania už od základných škôl. Projekt je 

zameraný na prvý stupeň základných škôl a pre zapojené školy je bezplatný. V rámci projektu 

bol škole schválených grant 200,- € na zakúpenie pomôcok, zapojeným školám bolo 

poskytnuté akreditované vzdelávanie aj s názornými príkladmi aktivít, metodika spolu s 

pracovnými listami a putovný súbor pomôcok. 

Výskumne ladená koncepcia projektu predstavuje inováciu v rozvoji spoznávania 

sveta okolo nás. Na základe takejto výučby sa u žiakov rozvíja logické premýšľanie, 

samostatnosť v učení a praktická tvorivosť v úzkom prepojení na prírodovedné poznávanie. 

 

 

 

EXPERIMENTUJEME PO NEMECKY  

 

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave a Nadáciou 

Volkswagen Slovakia spustili projekt experimentálneho pedagogického prístupu CLIL 

na hodinách prírodovedných predmetov v základných školách na Slovensku. 

Žiaci opakujú, rozširujú a upevňujú to, čo majú už naučené z bežných hodín nemeckého 

jazyka, učia sa všeobecný predmet, ale aj cudzí jazyk v reálnych situáciách a vidia jeho 

praktické využitie. Takýmto spôsobom sa pomalými krokmi pripravujú na pracovný trh, kde 

nemčina má svoje opodstatnenie. 



V rámci projektu sú pre učiteľov pripravené vzdelávacie workshopy, v rámci ktorých sa 

učitelia oboznámia s pedagogickým prístupom CLIL ako aj s tým, akou formou môžu žiaci na 

hodinách pracovať s pripravenými materiálmi – pracovnými listami a škole bol poskytnutý 

súbor pomôcok na experimentovanie. 

 

 

IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE 

 

Je národný projekt, ktorý financuje formou NFP  Centrum vedecko-technických 

informácií SR spolu s garantom IT Akadémie Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Naša škola získala v roku 2017 v zmysle štatútu ITA postavenie „IT Akadémia partner“. 

Cieľom a zameraním projektu je inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na 

základných školách so zameraním na informatiku. Škola získa nové IT ScienceLab (14 ks 

tabletov, 3D-tlačiareň, robotické stavebnice, meteostanicu, digitálne váhy, preparačnú 

súpravu, senzory CO2, O2, pH, senzory prúdu, sily, svetla, tlaku) a počas projektu bude 

realizovať aktivity: 

 Využívanie IT ScienceLab vo vyučovaní 

 Využívanie vytvorených inovatívnych metodík vo vyučovaní 

 Overovanie inovatívnych metodík a poskytovanie spätnej väzby 

 Realizovanie krúžkov na báze ITSscienceLab 

 Zapojenie učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied do 

kontinuálneho vzdelávania učiteľov 

 Zapojenie učiteľov do tvorby a realizácie otvorených hodín, ktoré budú prebiehať v IT 

SienceLab formou ukážkových hodín s využitím vytvorených inovatívnych metodík.  

 

 

Silné stránky školy 

 dobre formulovaná identita školy v písomných dokumentoch  

 projektová činnosť – Úspešnejší v základnej škole, Národný projekt IT Akadémia, Granty 

Nadácie Volkswagen,  

 samostatne tvoriví učitelia, 

 flexibilný pedagogický zbor, 

 kvalifikovaný a flexibilný technicko-hospodársky úsek, 

 vynikajúce výsledky v práci s talentovanými deťmi: matematika, výtvarná výchova,  

šport, environmentálna výchova, školský časopis, 

 široká ponuka záujmovej činnosti, 

 dobrá interiérová a exteriérová vybavenosť školy - odbornými učebňami BIO, CHE, FYZ, 

GEO, ateliér, IKT technikou, interaktívnymi tabulami a výučbovým softvéom, jazykovým 

laboratóriom 

 zavádzanie progresívnych metód a aktívna práca s interaktívnou tabuľou a  ostatnou IKT 

technikou 

 daltonské vyučovanie 

 spolupráca školy s rôznymi inštitúciami so zameraním na rozvoj školy – športové kluby, 

CPPPaP Senica, ŠPÚ Bratislava, Raabe,  

 kvalitné vybavenie školy učebnými pomôckami 



 starostlivosť o žiakov s špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 fungujúci ŠKD – karneval, MDD, 

 tradícia organizovania rôznych podujatí: DOD, metodické dni, organizácia olympiád 

a súťaží, netradičného zápisu predškolákov, kultúrne, vzdelávacie, spoločenské a športové 

podujatia organizované školou 

 spolupráca s materskými školami 

 emotívna naviazanosť pracovníkov na tradíciu školy 

 estetická úprava interiérov, tried a ostatných priestorov školy 

 dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky 

 spolupráca so zriaďovateľom Mesto Senica, Radou školy, Radou rodičov, materskými 

školami,  

 vysoké percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy  

 vlastná web stránka školy www.zs3senica.sk a IŽK 

 vianočné besiedky, besiedka ku Dňu matiek, Našim starkým 

 lyžiarske kurzy, plavecké výcviky, školy v prírode, exkurzie 

 protidrogová prevencia 

 prevencia šikanovania 

 zapájanie sa do projektov podporujúcich a modernizujúcich školu 

 starostlivosť o rehabilitáciu,  zdravie a kultúrne vyžitie zamestnancov školy 

 skúsenosti s realizáciou domácich i medzinárodných projektov 

 inkluzívny tím – školský psychológ, asistenti učiteľa, 

 občianske združenie “Škola deťom Senica“ 

 školská jedáleň a vysoké percento stravníkov 

 školská knižnica 

   

Slabé stránky školy 

 absencia spolupráce na celo-kolektívnej úrovni 

 nedostatočná  motivácia časti žiakov 

 nezáujem niektorých rodičov o dianie v škole 

 nevýhodná rajonizácia školy – sociálne slabšie skupiny obyvateľstva  

 administratívna záťaž zamestnancov 

 syndróm vyhorenia 

 dochádzka žiakov do školy 

 

Príležitosti: 

 

 možnosť získavať mimorozpočtové zdroje 

 možnosť zapájať sa do rôznych súťaží 

 potenciál zamestnancov školy 

 vzdelávanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov 

 zapájanie do projektov 

 zlepšenie statusu učiteľa 

 ponuka disponibilných hodín podľa požiadaviek rodičov 

  

 

http://www.zs3senica.sk/


Ohrozenia: 

 

 nevyrovnané podmienky pre prácu jednotlivých škôl mesta Senica 

 neustále sa meniace legislatívne prostredie 

 nedostatočné finančné a spoločenské ocenenie učiteľa 

 nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov a metodických materiálov 

 demografický vývoj 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 

 odchod výborných žiakov na osemročné gymnázia 

 trend znižovania nárokov na absolventov základných škôl pri prijímaní na stredné školy 

a s tým súvisiaca klesajúca  motivácia žiakov k dosahovaniu výborných výsledkov vo 

vyučovaní. 

 
 

 


