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 2 

 

Východiská a podklady: 

 

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

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

a školských zariadení. 

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

3. Koncepcia školy na roky 2015/16, 2016/17. 

4. Plán práce školy na školský rok 2016/2017. 

5. Vyhodnotenie plnenia plánu práce metodického združenia školy za školský rok 

2016/2017. 

6. Vyhodnotenie plnenia plánu práce ŠKD za školský rok 2016/2017. 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy, Školská 11, Malinovo za školský rok 2016/2017. 

 

I. 

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

 

1. Názov školy:                          Základná škola  

2. Adresa školy:                         Školská 11, 900 45 Malinovo 

3. telefónne číslo:                      +421245955141                                             

4. Elokované pracovisko:           Višňová 1755, 900 45 Malinovo 

5. telefónne číslo:                      +421220853084                                            

6. Internetová adresa: www.zsmalinovo.sk     e-mailová adresa: zsmalinovo@zsmalinovo.sk 

7. Zriaďovateľ: Obec Malinovo 

 

8. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Dajana Csóková riaditeľ školy  

Mgr. Edita Skácelová zástupca riaditeľa 

Milada Poluchová vedúca ŠKD 

 

9.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

9.1) Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ, Školská 11, Malinovo bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách  v roku 2016. Funkčné obdobie súčasnej 

rady školy začalo dňom 11. októbra 2016.  

 

Členovia rady školy: 

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

1. Milada Poluchová predseda pedag.  pracovníkov ZŠ 

2. Ing. Martina Strížencová. člen rodičov 

3. Ing. Daša Gibalová člen rodičov 

4. Mária Miháliková  člen rodičov 

5.  Ľuboslava Kromková člen rodičov 

6.. Jozef Škuril člen rodičov 

7. Mgr. Alžbeta Šimonovičová člen OZ 

8. Imrich Lieskovský člen OZ 

9.  Miroslava Kulštrunková člen nepedag. pracovníkov ZŠ 

10. Mgr. Martina Karkošková člen pedag. pracovníkov ZŠ 

11. Mgr. Magdaléna Mokrá člen pedag. pracovníkov ZŠ 

    

 

9.2) Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy:  

 
Názov Meno vedúceho 

Metodické združenie pre I. stupeň a ŠKD Mgr. Jana Smažáková 
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Zasadnutia MZ sa obsahovo prelínajú s pracovnými a pedagogickými radami, konajú sa 5-

krát do roka podľa schváleného plánu. Zameriavajú sa na:  

- hodnotenie plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov 

- analýzu riaditeľských previerok 

- komisionálne skúšanie žiakov v zahraničí 

- formy hodnotenia a klasifikácie v jednotlivých predmetoch a ročníkoch 

- integráciu žiakov zo zdravotne znevýhodneného prostredia 

- slaboprospievajúcich žiakov a žiakov s problémovým správaním 

- zavádzanie nových metód práce vo vyučovacom procese 

- oboznamovanie sa s informáciami zo školení a vzdelávaní 

- využívanie odbornej literatúry, webových stránok vo vyučovacom procese 

- spoluprácu s ŠKD 

- spoluprácu s MŠ v Malinove 

 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  
tried 

Z toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
 v 
špec. 
tried. 

Z toho 
integ. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet 
tried 

Z toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
v 
špec. 
tried. 

Z toho 
integ. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1. 3  55  0 3 52 3  54  0 3 53 

2. 2  42  3 2 41 2  42  3 2 41 

3 1  25  0 1 24 1  25  0 1 25 

4. 1  18  0 1 16 1  18  0 1 14 

Spolu 7  140  3 7 133 7  139  3 7 133 

 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti 

žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 

ods. 1 písm. c) a d) 

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  

počet / % 

ODKLADY 

počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

počet / % 
SAMOSTATNÉ  

67 30 dievčat/44,77% 6odkladov/8,95% 0 3 

 

 

c2) Údaje o prijatých žiakoch na plnoorganizované školy – žiaci 4. ročníka 

 

 
Počet Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na plnoorganizované  školy 
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žiakov 

4. roč. 
 ZŠ Tomášov  ZŠ Most pri Bratislave 

18 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

10 10 10 6 6 6 

Iné ZŠ: 2 žiaci 

 

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

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)  (Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej 

podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých predmetov ZŠ).  

 

d.1.)   I. stupeň základnej školy 

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka:  slovné  

  

Počet 

žiakov 

1. ročníka 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- prospel - 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- neprospel -  
55 53 /2 žiaci zahraniční/ 0 

 

Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka: kombinované 

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ MAT Vlastiveda Prír./Prv. Ø triedy 

2. II. A 1, 27     - 1, 18          -              1, 18 1, 21 

 II. B 1, 25     - 1, 25          -              1, 11 1, 20 

3. III. A 1, 20 1, 04 1, 08 1, 00 1, 12 1, 08 

4. IV. A 1, 35 1, 17 1, 58 1, 17 1, 35 1, 32 

Ø  jedn. 

predmet. 
 1, 26 1, 10 1, 27 1, 08 1, 23     1, 14 1, 18 

 

 

Celkové hodnotenie prospechu žiakov 2. – 4. ročníka na konci školského roka 

 

Ročník/počet 

žiakov 

Počet ž., ktorí 

dosiahli 

-prospel s 

vyznamenaním 

Počet ž., ktorí 

dosiahli 

-prospel 

veľmi dobre- 

Počet ž., 

ktorí 

dosiahli 

-prospel- 

Počet ž., 

ktorí 

dosiahli 

-neprospel- 

Počet ž., 

ktorí  

neboli 

klasifiko-

vaní 

2.roč./ 42 ž. 33 6 3 0 0 

3.roč./ 25 ž. 23 1 0 0 1 /v zahr./ 

4.roč./ 18 ž. 13 2 2 0 1 /v zahr./ 

Spolu/ 85 ž. 69 9 5 0 2 

 

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

    

I. stupeň        

 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. I. A, B ŠVP  ISCED 1 
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2. II. A,B ŠVP  ISCED 1 

3. III. A ŠVP  ISCED 1 

4. IV. A ŠVP  ISCED 1 

 

 

f) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

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

 

Pedagogickí zamestnanci: 

 1. PaedDr. Dajana Csóková, riaditeľ učiteľ  K  

 2. Mgr. Jana Smažáková   učiteľ  K 

 3. Mgr. Martina Karkošková   učiteľ  K  

 4. Mgr. Edita Skácelová, zástupca  učiteľ  K 

 5. Mgr. Monika Tvarusková   učiteľ  K 

 6. Mgr. Margita Švardová   učiteľ NV K 

 7. Mgr. Petra Bradáč    učiteľ ANJ K 

 8. Mgr Marcela Hnilicová   učiteľ  K 

 9. Mgr. Magdaléna Mokrá   učiteľ  K 

10. Milada Poluchová , vedúca ŠKD  vychováv. K 

11. Vilma Juhászová    vychováv. K 

12. Mgr. Jana Valigurová   asistent K 

13. Zuzana Malyaková   vychováv. K   

14. Mgr. Malvína Botlóová   vychováv. K  

15. Mgr. Oľga Kňazúrová   vychováv. K 

16. Mgr. Zuzana Molnárová   vychováv. K 

17. Ivana Poliaková    vychováv. K 

 
Vysvetlivky: K – splnenie kvalifikačného predpokladu 
 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:  
1. Edita Erdosyová    upratovačka 

2. Monika Lieszkovszká   upratovačka 

3. Tibor Tóth    školník 

4. Miroslava Kulštrunková   ekonómka školy 

 
 

 

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

      za školský rok 2016/2017 

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

adaptačné 2 2 - - 

rozširujúce 1 - 1 1 

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

 

 

 

Názov aktivity termín Názov aktivity termín 
Európsky deň jazykov september Filmové predstavenie v Tulikine jún 

Výchovný koncert: „Cesta životom“ október Účelové cvičenie formou didakt. hier jún 

Týždeň ovocia a zeleniny október „Beauty day“ v ŠKD jún 

Jesenná streda – projekt. deň v ŠKD október Slovenský deň v našej škole jún 

Súťaž v aranžovaní v SOŠ záhrad. október Záverečná diskotéka v ŠKD jún 

Návšteva výstavy ovocia a zeleniny október   

Jesenný zber papiera október   

Deň ježibáb – popoludnie v ŠKD október   

Projekcia: Priatelia vnútri ľudsk. tela november   

Záložka do knihy spája školy - projekt november   

Súťaž: „iBobor“ november   

„Martin na bielom koni“–poníky ŠKD november   

Týždeň počítačovej bezpečnosti november                                                              

Súťaž: „Všetkovedko“ december   

Výchovný koncert: „Mikuláš“ december   

Pytagoriáda – školské kolo december   

Mikulášske trhy – vystúpenie, predaj  december   

Vianočné besiedky v triedach december   

Čítanie s pánom Mrkvičkom 1.-4. roč. január   

Polroč. diskotéka s hodnot.  v ŠKD január   

Šaliansky Maťko – okresné kolo január   

Výchovný koncert skupiny Amos február   

Premietanie filmu v Tulikine -Šamorín február   

Karneval v ŠKD február   

Prevent. progr. v spolupr. s CPPPaP marec   

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo marec   

Marec-mesiac knihy–proj. deň v ŠKD marec   

Pytagoriáda – okresné kolo marec   

Súťaž: „Matematický klokan“ marec   

„Deň vody“ – hudob.-vzdel. predstav. marec   

Vynášanie Moreny –popolud. s rodič. marec   

Deň otvorených dverí pre predškolák. marec   

Zápis detí do 1. ročníka apríl   

Deň Zeme – projektový deň apríl   

Jarný zber papiera apríl   

Otvorené hodiny v MŠ Malinka apríl   

Predstavenie divadla Dúha v ŠKD apríl   

Vlastivedná exkurzia do BA máj   

Slávik Slovenska – škol. i okres. kolo máj   

Deň rodiny v spolupráci s obcou máj   

Seminár k čitateľskej gramotnosti máj   

Súťaž: „Englishstar“  máj   

Plavecký výcvik máj   

Fotografovanie triednych kolektívov máj   

Oslava Dňa detí jún   

Škola v prírode – 2 turnusy jún   
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Všetky uvedené aktivity sú zdokumentované na webovej stránke školy vo fotogálerii „Zo 

života v škole“. 

i) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie  

v medzinárodných súťažiach 
regionálne kolo krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov 

súťaže 
umiestnenie 

Súťaž vo viazaní a arnž. 4.miesto     

Výtvarná súťaž: 

„Práca vodohospodárov“ 

  1.miesto   

Pytagoriáda 2. miesto     

Všetkovedko   Všetkovedko 

školy 
  

Slávik Slovenska 2. miesto     

iBobor   2 žiaci na 100%   

Maksík   7 úspeš. žiakov   

English Star   6 žiakov na 

100% 
  

Matematický klokan   šampión školy   

 

Škola sa zapojila do ďalších súťaží: 

- súťaž v prednese poézie a prózy: Hviezdoslavov Kubín 

- Šaliansky Maťko 

 

 

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

 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Zelená škola- 

medzinárodný 

september 2013 trvá Získanie certifikátu „Zelená škola“ 

na ďalšie 2 školské roky 

Záložka do knihy 

spája školy- 

medzinárodný 

september 2015 trvá Nadviazanie kontaktov so školami 

v ČR 

Profesijný a kariérny 

rast pedag. zamest.-

národný 

september 2014 trvá Podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania na šk. rok 2016/2017 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .  

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 28. 4. – 30. 4. 2014 

Druh inšpekcie: komplexná 

Predmet: 

1. Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania 

v základnej škole 

2. Podmienky a výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí 
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Výsledok:  uvedený v „Správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti“ pod č. 1102/2013 – 2014 

a 1103/2013 – 2014.  

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

                  

Priestorové vybavenie školy:  
     Budova školy na Školskej ulici je situovaná do priestoru areálu kultúrneho domu a obecnej 

telocvične.  V jej prednej časti sa nachádza veľký školský dvor, na ktorom bol vybudovaný 

altánok. Budova je jednoposchodová. Na prízemí sú umiestnené 2 kmeňové triedy a zborovňa 

pre vychovávateľky. K budove školy patrili aj priestory školského bytu, ktoré boli kompletne 

zrekonštruované pre potreby školy. Zriadila sa tu ďalšia kmeňová trieda, miestnosť pre 

upratovačku, ekonómku a školníka, učiteľská knižnica a sociálne zariadenie. Na 1. poschodí 

sa vyučuje v 3 kmeňových triedach, je tu taktiež zriadená učebňa informatickej výchovy, 

riaditeľňa a zborovňa pre učiteľky. Na tomto poschodí sa nachádza aj žiacka knižnica. Interiér 

školy je riešený účelne.  

     Budova elokovaného pracoviska na Višňovej ulici je postavená neďaleko parku pri SOŠ 

záhradníckej. Je to prízemná budova so 4 kmeňovými triedami, 1 klubovňou a počítačovou 

učebňou. Ďalej sa tu nachádza zborovňa pre pedagogických zamestnancov, miestnosť pre 

upratovačku, technická miestnosť a sociálne zariadenie. Na školskom dvore tejto budovy bol 

tiež postavený altánok. Škola sa preto môže popýšiť ekoučebňami, v ktorých sa realizuje 

vyučovací proces, relaxačno-oddychová činnosť v ŠKD i mimoškolské aktivity 

 

 

Materiálno – technické vybavenie školy: 

     Učebne obidvoch budov sú vybavené novými, modernými lavicami a stoličkami. V 

učebniach informatickej výchovy  sú pre žiakov k dispozícii nové počítače a notebooky V  

kmeňových triedach sú nainštalované interaktívne tabule a dataprojektory.. Do hudobných 

tried  boli zakúpené elektrické 2 klavíry a 2akordeóny, taktiež 2 sady žiackych hudobných 

nástrojov.  

     Do žiackych knižníc každým rokom pribúdajú nové tituly detskej i náučnej literatúry. 

V tomto školskom roku boli dokúpené niektoré učebné pomôcky na hodiny Matematiky, 

Prírodovedy a Vlastivedy.  

     ŠKD je vybavený na dobrej úrovni. Pomôcky a hračky sa do jednotlivých oddelení 

dokupujú priebežne počas roka. 

 

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

ods. 1 písm. m).  

 

Základná škola čerpá financie z nasledujúcich zdrojov: 

a/štátne dotácie /vyúčtovanie každý štvrťrok – ekonómka školy/ 

b/príspevky ZRPŠ, 2% z daní /účtovníctvo vedie rodič/  

c/sponzorské dary rodičov  

d/vypracúvanie projektov 

 

 

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

2016/2017 a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  
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1. Vytvárať kvalitné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, používať individuálny 

prístup k deťom, uplatňovať vo vyučovacom procese zameranie ŠkVP /jazykové vyučovanie, 

regionálnu a environmentálnu výchovu, čitateľskú a finančnú gramotnosť/.   

Vyhodnotenie:  

 -používanie nových metód práce, obnovovanie fondu učebných pomôcok, vyučovanie v 

altánku, priebežné absolvovanie vzdelávacích seminárov organizovaných MPC Bratislava 

zamerané na problematiku I. stupňa ZŠ                          

 -realizácia ŠkVP  v praxi ukázala dobré výsledky skvalitňovania výučby, väčšieho priestoru 

pre prácu učiteľa a žiaka 

-environmentálne zameranie bolo premietnuté do rozšíreného počtu hodín prírodovedy 

a zapojením školy do projektu Zelená škola, vybudovaním ekoučební - altánkov 

-v práci so žiakmi zo zdravotne znevýhodneného prostredia bola využívaná spolupráca 

s CPPPaP v Senci, v rámci ktorej sa pravidelne uskutočňovali aj aktivity s didaktickými hrami 

na rôzne témy vo všetkých ročníkoch. V tomto školskom roku škole pomohlo pri 

diagnostikovaní žiakov aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva na 

Stálicovej ulici v Bratislave. Boli vypracované odborné posudky a návrhy na prácu so žiakmi 

s poruchami učenia tak, aby sa stav postupne zlepšoval.   

                                   

2. Zviditeľňovať školu v rámci práce v projektoch a na verejnosti/ viď. odst.j) / 

Vyhodnotenie:  - pozri projekty, súťaže a aktivity školy 

                         - pravidelná aktualizácia webovej stránky školy 

 

 

3. Pokračovať v kvalitnej spolupráci s MŠ Malinka 

Vyhodnotenie::  

 - príprava predškolákov na zápis, otvorené stretnutia pre rodičov predškolákov, spolupráca 

učiteliek MŠ a ZŠ 

 - návštevy predškolákov s pani učiteľkami na projektových dňoch /Deň Zeme, otvorená 

hodina v 1. roč. - ukážky hodín s moderným vyučovaním, otvorená hodina v MŠ/ 

 

4. Vylepšovať a modernizovať materiálno-technické vybavenie školy 

Vyhodnotenie:  - pozri materiálno-technické vybavenie školy 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

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

1 písm. o).   
 

SWOT analýza školy za školský rok 2016/2017 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 činnosť Občianskeho združenia 

„Malináčik“ 

 intenzívna práca so 

slaboprospievajúcimi aj nadanými 

žiakmi, so žiakmi zo zdravotne 

znevýhodneného prostredia 

 zapájanie sa do projektov, získavanie 

grantov 

 netradičné, moderné prvky v činnosti 

školy  

SLABÉ STRÁNKY 

 škola stále patrí medzi 

neplnoorganizované školy 
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 využívanie nových portálov internetu 

v rámci zvyšovania úrovne vedomostí 

z jednotlivých predmetov 

 materiálne a technické budovanie 

školy 

 príjemné prostredie a upravený areál 

v okolí školy 

 vyučovanie v prírode – v altánku 

 krúžková činnosť 

/využívanie vzdelávacích poukazov/ 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 vyučovanie anglického jazyka 

a informatickej výchovy od 1. ročníka  

 internet prístupný vo všetkých 

triedach a miestnostiach školy 

 organizovanie plaveckého výcviku 

a školy v prírode  

 úspešná spolupráca so zriaďovateľom 

i organizáciami v obci 

 úspešná spolupráca s rodičmi 

 

 

II. Ďalšie informácie o škole: 

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

 

Podmienky považujeme za vyhovujúce. 

 

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

V školskom roku 2016/2017 pracovali na škole nasledovné záujmové krúžky: 

- Hravá taliančina 

- Spevácky krúžok 

- Šikovníček 

- Počítačový krúžok 

- folklórny súbor „Margaréta“ – v spolupráci s CVČ v Malinove 

- Anglický jazyk – anglický lektor 

- Výtvarný ateliér – rodič z III. A triedy 

 

 

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

2 písm. c) 

Spoluprácu školy a rodičovskej verejnosti možno hodnotiť pozitívne. Rodičia v rámci svojich 

možností boli voči škole ústretoví pri materiálnom vybavení priestorov /sponzorské dary, 

finančné príspevky/ i pri rôznych aktivitách pripravovaných pre deti. Uskutočnilo sa plenárne 

zasadnutie  na začiatku školského roku, ďalej sa konalo 5 stretnutí rodičov s triednymi 

učiteľkami a vychovávateľkami v rámci triednych aktívov. V tomto školskom roku 

zorganizovali  rodičia spoločnú zábavu pre MŠ a ZŠ - Majáles. 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
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V školskom roku 2016/2017 sme pokračovali vo veľmi dobrej spolupráci 

- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstvá a prevencie v Senci 

- s Materskou školou Malinka 

- so zriaďovateľom Obecným úradom v Malinove  

- s členmi Rady školy 

- s centrom voľného času 

- so Strednou záhradníckou školou v Malinove 

- s organizáciami v obci 

 

 

e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2016/2017 

Dochádzka  

 

ročník počet 

vymeškaných 

hodín spolu 

Priemer 

vymeškaných 

hodín na žiaka 

Počet 

neospravedlnených 

hodín spolu 

1. roč.  2 920         55,09 0 

2. roč. 2 812         66,95 0 

3. roč. 1 426         59,41 0 

4. roč. 1 467         86,29 0 

spolu 8 625         63,41 0 

 

 

f) Výchovné opatrenia v školskom roku 2016/2017 

 

ročník Pochvala 

triednym 

učiteľom 

Pochvala 

riaditeľom 

školy 

Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

Pokarhanie 

riaditeľom 

školy 

1. roč. 3 0 0 0 

2. roč. 12 2 0 0 

3. roč. 13 1 0 0 

4. roč. 18 4 0 0 

spolu 46 7 0 0 

 

Znížená známka zo správania v školskom roku 2016/2017:    0 žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: PaedDr. Dajana Csóková, riad. školy 


