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Správa je vypracovaná v zmysle: 
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. Plán práce a rozvoja školy na školský rok 2012/2013 
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických zdruţení 
    a predmetových komisií 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ  Andreja Radlinského v Kútoch 
6. Správa o hospodárení za rok 2012 
7. Ďalšie podklady : 
- plány záujmových krúţkov 
- plán výchovnej poradkyne 
- plán environmentálnej a protidrogovej prípravy 
- plán výchovy k manţelstvu a rodičovstvu 
- www stránka školy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 



1. 
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods.1. písm. a) 
 
1. Názov školy:  Základná škola Andreja Radlinského  
 
2. Adresa školy:  Školská 694,   908 01  Kúty 
 
3. Telefónne číslo: 034/ 6597 268  
    Riaditeľka tel./fax číslo: 034/6597 808 
4. Internetová adresa: www.zskuty.edupage.org      

     E-mailová adresa: zs.kuty@zoznam.sk 
         riaditel@zskuty.sk 
 
5. Zriaďovateľ: Obec Kúty, Radlinského nám. 981, 908 01 Kúty 
 

 

 Vedúci zamestnanci školy: 
    Mgr. Marta Šimková     riaditeľka školy 
     Mgr. Iveta  Pantáková   zástupkyňa riaditeľky 
      

 Útvar riaditeľa : 
      Mgr. Marta Šimková. riaditeľka  
      Mgr. Iveta  Pantáková, zástupkyňa riaditeľky 
      Mgr. Miroslava Valachovičová, výchovný poradca 
 

 Rozšírené vedenie školy: 

      Mgr. Marta Šimková. riaditeľka  
      Mgr. Iveta  Pantáková, zástupkyňa riaditeľky 
      Mgr. Miroslava Valachovičová, výchovný poradca 
     Janka Rišková, vedúca školského klubu detí 
     Dana Škodová, vedúca školskej jedálne                                                             
     Gabriela Hnátová, vedúca správnych zamestnancov              
                  
 
2. Údaje o metodických zdruţeniach, predmetových komisiách      
a  poradných orgánoch riaditeľky školy: 
 
 Metodické zdruţenia  Vedúci metodických zdruţení 
  
  1.a 2. ročník+ ŠKD           Mgr.  Veronika Reháková    
  3.a 4. ročník                          Mgr.  Renáta Antálková            
 

 
 

http://www.zskuty.edupage.org/


Predmetové komisie  Vedúci predmetových komisií 
Slovenský jazyk a literatúra               Mgr. Dávid Jureňa          
Cudzie jazyky        Mgr. Jarmila Krajčíková             
Prírodovedné predmety                                Mgr. Miroslava Valachovičová  
Spoločensko-vedné predmety                      Mgr. Miriam Vlčková 
Výchovné predmety                        Mgr. Amália Čulenová 

 
 MZ a PK  sa celoročne stretávali v určených termínoch, resp. podľa aktuálnej 
potreby. Plnili ciele, vyplývajúce z plánov činnosti a úlohy vytýčené vedením školy. 
Práca MZ a PK bola orientovaná bola na činnosti:  
- tvorba Školského vzdelávacieho programu – stupeň vzdelania ISCED 1       
  a stupeň vzdelania ISCED 2 
- tvorba časovo-tématických plánov    
- poskytovanie metodických rád 
- odborná úroveň výučby predmetov 
- interpersonálna a interpredmetová komunikácia 
- kontrolná činnosť 
- zjednocovanie postupov pri diagnostikovaní a klasifikácii 
  vedomostnej úrovne ţiakov 
- analýza nedostatkov 
 
 
3. Vnútroškolské funkcie: 
    
Janka Rišková                            zástupca zamestnancov BOZP, predseda OZ                               
Mgr. Miroslava Jurigová           koordinátor pre drogové závislosti        
Mgr.Miroslava Valachovičová  koordinátor výchovy k manţelstvu a rodičovstvu      
Mgr. Beáta Hromeková                koordinátor pre enviromentálnu  výchovu     
Anna Macháčková                      a kroniky školy 
 
 
4. Pedagogická rada školy 
 
 Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľka školy. Jej členmi sú 
všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy. Predstavuje najdôleţitejší odborný 
poradný orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším 
poradným orgánom riaditeľky školy. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú 
vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. 

5. Spolupráca školy s rodičmi 

Dobrá spolupráca s rodičmi je nevyhnutná v záujme úspešného plnenia stanovených 
úloh výchovno-vzdelávacej práce a tieţ komplexnej činnosti školy.  

Zástupcovia výboru rodičovského zdruţenia sa zúčastňujú  na slávnostiach k 
otvoreniu a ukončeniu školského roka.  V kontaktoch s vedením školy zastupoval 



rodičov 18 členný výbor RZ, rozhoduje o efektívnom vyuţití finančného príspevku 
rodičov.  

Priamymi koordinátormi spolupráce s rodičmi sú triedni učitelia.  

Váţnejšie písomné sťaţnosti sa počas školského roka nevyskytli. Konali sa 1 plenárna 
a 4 triedne schôdze rodičovského zdruţenia. 

Pre styk s rodičmi a verejnosťou stanovil riaditeľ školy po dohode s výborom 
rodičovského zdruţenia konzultačné hodiny nasledovne:  

Pedagogickí zamestnanci: Denne do 13.30 hod.  a podľa potreby po dohode  
so zákonným zástupcom. 

Výchovný poradca: Pondelok: 13.30 - 16.00 

 
6. Rodičovské zdruţenie  
   
 Rodičovské zdruţenie (dobrovoľná organizácia rodičov), ktoré riadi rodičovská 
rada rodičovského zdruţenia je zloţená zo zástupcov jednotlivých tried. 
 Rodičovské zdruţenie pracuje s  cieľom zlepšenia materiálnych a finančných 
podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu., na podporu ţiackych vzdelávacích 
a kultúrnych aktivít, na nákup odbornej literatúry i na kvalitnú reprezentáciu školy 
v oblasti vzdelávacej, kultúrnej, športovej a spoločenskej. V januári pripravili Školský 
reprezentačný ples. Spolupráca rodičovskej rady a vedenia školy je na vynikajúcej 
úrovni.  
 
Príspevky rodičovského zdruţenia         
 Spôsob ich vyuţitia: 
- športová činnosť ţiakov 
- súťaţe, olympiády, výstavy, cestovné pre ţiakov na reprezentáciu školy 
- nákup učebných pomôcok 
- príspevky na kultúrne podujatia, MDD,  
- zápis detí do 1. ročníka 

- príspevok na plavecký výcvik 

- príspevok na lyţiarsky výcvik 
- nákup kníh na odmeňovanie najlepších ţiakov na konci školského roku 
- učebnice AJ pre ţiakov  
- zápis do 1. ročníka 
- učebnice pre ţiakov 

 
 
 
 
 



 
Členovia rodičovskej rady: 

 
   

   l.A Martina Hačundová    

   1.B Jozef Antálek  

   2.A Anna Renczoková 

   2.B Soňa Antálková 

   3.A Ľubomíra Smolinská 

   3.B Ľudmila Húšťavová 

   4.A Silvester Riška 

   4.B Jarmila Královičová 

   5.A Stanislava  Chrenová 

   5.B Eva Klímová  

   6.A Alena  Vallová 

   6.B Lenka  Last 

   7.A Ľubomíra  Pernecká 

   7.B Renáta Feketová 

   8.A Ivana Šišková 

   8.B Stanislava  Kurinová 

   9.A Anna Ševčovičová 

   9.B Veronika Smolinská 

 

 

 

 Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013 

 
Členovia rady školy  

 
Za obec: 
Lenka Last - predseda lenkalast@hotmail.com  

Milica Barkóciová milicapegas@gmail.com 

Henrieta Hesková henrieta.heskova@kuty.sk 

Mgr. Miroslava Valachovičová mvalachovicova@azet.sk 

Za rodičov:  

Petra Antálková antalkovap@post.sk 

Ivana Šišková 
 

Jarmila Královičová jarkak137@azet.sk 

 Ing.Daša Krátka dasa.kratka@kuty.sk 

 

 

mailto:lenkalast@hotmail.com


 Za pedag. pracovníkov: 

  

Mgr. Renata Antálková – podpredseda r.antalkova@gmail.com 

Mgr. Katarína Palkovičová kata.polak@gmail.com 

  

 Za nepedag. pracovníkov: 

  

Gabriela Hnátová pam@zskuty.sk 

  
Rada školy sa v šk. roku 2012/13 stretla 13 krát.        
Zasadnutia: l7.9.20I2, 5.LL.2012, 1.3.2013, 27.5.2013, 10.6.2012, 19.6.2013 
Organizačné stretnutia: Vianočná šou - 4.12.2012, 5.12.2012, 8.12.2012, 9.12.2012  
Śkolská olympiáda / MDD – 19.4.2013, 4.6.2013, 7.6.2013          
 
Činnosť: RŠ sa zaoberala a oboznámila sa : 
- s organizačným zabezpečením školského roka 2012/2013 
- s plánom práce a rozvoja školy v školskom roku 2012/2013  
- schválila školský vzdelávací program pre I. a II. stupeň 
 
V dňoch 7.12.2012 a 9.12.2012 rada školy zorganizovala Vianočnú šou  - vystúpenie 
detí pre verejnosť.                                                                                           
Od 17.12.2012 do 22.12.2012 - predaj vo vianočných domčekoch.  Z obidvoch akcií 
bol  zisk 1.467,54 €. 
 
Rada školy zorganizovala dňa 16.3.2013 „Popoludnie s knihou“ – výstava a predaj 
anglických kníh vydavateľstva Usborne  Za túto akciu bola naša škola vylosovaná 
spomedzi  európskych škôl a vyhrala prvú cenu – knihy v hodnote 400,-£. Zisk 
z bufetu a odmena z predaja bolo 40,- €. 
 
V marci 2013 rada školy poţiadala Obecný úrad v Kútoch o dotáciu. Poţadovaná 
čiastka bola 1.000,-€, obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo 1.100,-. Čiastka je určená na 
vybudovanie prístrešku/altánku na školskom dvore. 
 
Brigády na úpravu školského dvora sa konali :      
 27.4.2013 – postavili sme tenisovú stenu 
 8.5.2013, 11.5.2013 a 18.5.2013- okolo tenisového kurtu a tenisovej steny  
sme vymenili staré pletivo za nové pletivo. Náklady na materiál boli 724,83 €. 
 
V tomto školskom roku rada školy zorganizovala 5. ročník Školskej olympiády. Zisk 
z olympiády bol 1.146,5O €. 
 
V dňoch 11.6., 12.6., 18.6., a 19.6.2O13 sa konala súťaţ medzi triedami – 
vytrvalostný beh. Súťaţiť mohli ţiaci, rodinní príslušníci, učitelia. Súťaţilo sa na novej 
antukovej dráhe. Spolu bolo odbehnutých a odchodených 18 850 kôl, čo znamená 
4 712,5 km. Triedy, ktoré vyhrali boli odmené  v hodnote 280,- €. 



 
Rada školy ako občianske zdruţenie je poberateľom 2% dane. V tomto školskom 
roku bolo darovaných 1.807,77 €. 

 
Rada školy spolupracovala: 

- spolupráca  pri zabezpečovaní ochrany práv detí, ktoré sú zakotvené 
Deklarácii  práv dieťaťa a ochrany ľudských práv v zmysle ústavy SR                               
- účasť na riešení výchovných a vzdelávacích problémov spojených s ochranou 
ţiakov pred škodlivými vplyvmi, negatívnymi metódami vo výchove 
a s ochranou ich zdravia 

 
 
 

 

 Údaje o fyzickom počte zamestnancov 

 
 Na škole vyučujú mladí, aktívni, ambiciózni učitelia, ale aj starší, skúsení 
pedagógovia, ktorí ochotne a radi pomáhajú menej skúseným kolegom. Začínajúci 
učitelia majú pridelených uvádzajúcich učiteľov, ktorí im pomáhajú a odovzdávajú 
svoje skúsenosti.           
 

Pracovisko Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

Počet 
nepedagogických 

zamestnancov 

Spolu 

Základná škola 26 7 33 
 

Školský klub 2  1 

Školská jedáleň  4 4 

SPOLU 27 11 38 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 25 25  

vychovávateľov 0 1 1 

asistentov učiteľa 0 1 1  

spolu 0 27 27 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Prehľad o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 
 
Škola podporuje tvorivé prostredie spolupráce medzi pedagógmi a tieţ ponúka 
moţnosti osobnostného a profesijného rastu svojich zamestnancov. 
 

Meno priezvisko Názov školenia - 
zameranie 

trva
nie 

Kredity
/ 

Poriadate
ľ 

ukonč
enie 

  hodí
n.. 

osvedč
enie 

  

Mgr. Renáta 
Antálková 

Modernizácia 
vzdelávacieho procesu 

100 35 kr./ 
osv. 

ÚIPŠ BA 2012 

Mgr. Dávid Jureňa Tabuľkový procesor Excel 
 
Tvorba prezentácií  
v PowerPointe a vyuţitie 
interaktívnej tabule 
 
Základná obsluha počítača 
 
Textový editor Word 
 
Modernizácia 
vzdelávacieho procesu 

 7 
kr./osv. 

ÚIPŠ BA 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

25 15 kr./ 
osvedč. 

ÚIPŠ BA 2011 

 
 

8 kr/osv 
 

ÚIPŠ BA 
 

2011 
 

                    
 
 
100 

7 kr/osv. 
 
 
 

ÚIPŠ BA 
 
 
ÚIPŠ BA 
 

2011 
 
 
2013 

Mgr. Martin 
Kucharič 

Základná obsluha počítača 
 
Tabuľkový procesor Excel 
 
Textový editor Word 
 
Modernizácia vzdelávania 
na ZŠ 

 8 kr/osv 
 

ÚIPŠ BA ÚIPŠ BA 2011 
 

 

2011 
 

 

 7 kr/osv.  
 

 ÚIPŠ BA 
 

2011 
 

 7 kr./osv  ÚIPŠ BA 2011 

 100 35 kr./ 
osvedč. 

ÚIPŠ BA 2011 

Mgr. Marta 
Šimková 

Tvorba prezentácií  
v PowerPointe a vyuţitie 
interaktívnej tabule 
 
Základná obsluha počítača 
 
Textový editor Word 
 

25 15kr/osv 
 
 

ÚIPŠ BA 
 
 

2011 
 
 

 

 ÚIPŠ BA 2011 
 

  

8 kr 
/osv. 
 

 
ÚIPŠ BA 
 

 
2011 
 

 7 
kr./osv. 

ÚIPŠ BA 2011 

PaedDr. Jana 
Mrázová 

Tenis v základnom učive  
telesnej výchovy na prvom 

20 
 

6 
kr./osv. 

ÚIPŠ BA 
 

2011 
 



 
 
 
 
 
 
 
Mgr.Katarína 
Palkovičová 
 
PaedDr. Miroslav  
Gross 
 

stupni 
Modernizácia vzdelávania 
na ZŠ 
Etická výchova pre 
primárne vzdelávanie 
II. atestácia 
 
Tenis v základnom učive  
telesnej výchovy na prvom 
 
II. atestácia 

 
100 
 
 
 
 
 
20 

 
 
35 
kr./osv 
 
25 kr. 
 
 
 
6 
kr./osv. 

 
ÚIPŠ BA 
 
MPC 
Trnava 
 
MPC 
Trnava 
 
ÚIPŠ BA 
 
MPC BA 

 
2012 
 
2012 
 
2013 
 
2011 
 
2013 

  
 

 

 
Kmeňové triedy a odborné učebne      

              

Počet kmeňových 
učební Počet odborných učební   

Spolu I.st. II.st. Spolu Ch F Inf B Cj Tv  Šk. klub Kniţnica  

18 8 10 8  1 1 2 1 2 1   1 1  

 
Vysvetlivky: 
Ch,F...   – skratku predmetov 
 

 
 
Učebné plány v školskom roku 2012/2013: 

Školský rok 2012/2013 bol piatym  rokom realizácie Štátneho vzdelávacieho 
programu (ŠVP) a Školského vzdelávacieho programuj (ŠkVP) v praxi.  

 
1. stupeň: 
1. – 4. ročník:  – ISCED 1  
                      
2. stupeň: 
5.– 9.ročník – ISCED 2 
          
 

Zapísaní ţiaci na šk. rok 2012/2013 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013:        
spolu     počet dievčat  



55   22       

Skutočný počet ţiakov 1.ročníka k 15.9.2013:          
spolu   počet dievčat                       
46   21         
                                    
Počet detí s odloţenou školskou dochádzkou:              
spolu  počet dievčat                         
9            1 

 

Ukončenie školskej dochádzky v  ZŠ k 30.6.2013 

 

  1.stupeň   5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet ţiakov         0      1     0                3    2   32   38 

 

 
Počet ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

v školskom roku 2012/2013 
 

1.polrok        2.polrok 
Trieda Počet SZP Počet SZP 

1.A 2 3                    

1.B 1                         1                          

2.A 3 3                    

2.B 0                       1                   

3.A 0                  –                    

3.B 0 –                      

4.A 0 – 

4.B 1                          1                     

1.stup. 7 9 

5.A 2 1 

5.B                     
2               

0                                                                 



6.A                      2                      

6.B 1 2 

7.A  0 

7.B 1                                1                        

               

8,A 0                   0                           

8.B 2                     3                   

9.A 1 0                   

9.B 0 2                           

2.stup. 7  11 

Spolu 14 20 

 
 

      
Školský klub detí pri ZŠ Andreja Radlinského Kúty 
 
Počet oddelení ŚKD: 1 
Počet ţiakov v ŠKD: 35  z toho  18 dievčat 
 
Vychovávatelia v ŠKD  
Janka Rišková   vychovávateľka ŚKD 
Mgr. Zuzana Mrázová 
 

Vzdelávacie poukazy 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov: 355  

K 30.09.2012  bolo prijatých 339 vzdelávacích poukazov.  

Získané finančné prostriedky umoţnili spestriť a zatraktívniť činnosť 
záujmových útvarov. Skvalitnilo sa ich materiálne vybavenie, podľa poţiadaviek 
vedúcich sme zakúpili potrebné pomôcky.  

 

Ponuka krúţkov v šk. roku 2012/2013  
 

Splnili sme hlavný cieľ záujmového vzdelávania, umoţnili sme ţiakom rozšíriť si svoje 
vedomosti, aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas. Ich činnosť bola zameraná na 



prevenciu pred negatívnymi prejavmi správania sa a iných sociálno-patalogických 
javov.  

 

P. 
č. 

Názov krúţku Meno vedúceho 

1 Tenisový krúţok pre 1. stupeň Mgr. Katarína Palkovičová 

2 Šikulkovia Mgr. Lucia Mihálová  

3 Školský časopis  (1.stupeň) Mgr..Zuzana  Mrázová 

4 Biblický krúţok PaedDr. Miroslav Gross 

5 Výtvarný krúţok  (1.stupeň) PaedDr. Jana Mrázová 

6 Krúţok mladých čitateľov  Mgr. Jarmila Krajčíková 

7 Turistický krúţok Mgr. František Moško 

8 Hokejbal Mgr. David Jureňa  

9 Stolnotenisový krúţok Mgr. Martin Kucharič 

10 Volejbal dievčatá Mgr. Milan Krídl 

11 Pohybové hry, atletika Mgr. Zuzana Sirková 

12 Futbal Mgr. Milan Krídl 

13 Florbal  (dievčatá, chlapci) Janka Rišková 

14 Hasičský krúţok- 1. stupeň Mária Pavelková 

15 Hasičský krúţok- 2. stupeň Juraj Bílek 

 

Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie ţiakov :  

 Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi 
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má 
nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ 
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 
Preto sa dôraz kladie na slovné hodnotenie všetkých aktivít ţiakov na vyučovacích 
hodinách. Klasifikácia vzdelávacích výsledkov sa uplatňuje 5. – 9. ročníku. Klasifikujú 
sa predmety slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, matematika, 
informatika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska výchova. 
Klasifikácia sa vykonáva v súlade s metodickými pokynmi na hodnotenie 
a klasifikáciu. 

Dochádzka ţiakov a prospech  

Organizáciu vyučovania a prijímanie výchovných opatrení v prípade ich porušovania 
upravuje školský  poriadok.  

Povinne voliteľný predmet náboţenskú výchovu navštevovalo 3, etickú výchovu 
navštevovalo 11 ţiakov.  

V záujme zvýšenia informovanosti rodičov o prospechu ţiakov máme zavedenú 
internetovú ţiacku kniţku. 



2.  Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov:   

 
Trieda  Počet 

žiakov 

Prospelo  Neprospelo Neklasif. Vymešk. 

hodiny 

Ospravedl. 

hodiny 

Neospravedl. 

Hodiny 

I.A 21 20 1 0 547 547 0 

I.B 20 19 1 0 602 602 0 

II.A 20 18 2 0 791 791 0 

II.B 20 20 0 0 812 812 0 

III.A 23 23 0 0 840 825 15 

III.B 25 25 0 0 947 947 0 

IV.A 19 18 1 0 663 629 34 

IV.B 21 21 0 0 589 589 0 

V.A 18 14 4 0 841 799 42 

V.B 17 14 3 0 1341 1084 257 

VI.A 15 15 0 0 843 743 0 

VI.B 13 13 0 0 600 600 0 

VII.A 18 16 2 0 1168 1167 1 

VII.B 19 15 4 0 1165 1141 24 

VIII.A 29 24 5 0 1223 1223 0 

VIII.B 28 23 5 0 1398 1359 39 

IX.A 14 14 0 0 753 753 0 

IX.B 18 18 0 0 1283 1283 0 

Spolu    358       330         28 

Správanie ţiakov :  

Výchovné opatrenia 

Druh  výchovného opatrenia           Počet 

 
 napomenutie triednym učiteľom          1 
 pokarhanie triednym učiteľom             1 
 pokarhanie riaditeľkou školy                0 
 
Zníţené známky zo správania: 

 
Ročník     2.stupeň  3.stupeň  4.stupeň 
        (2)           (3)          (4) 
1. – 4.         0            0              0 
5. – 9.         7            1              0 
1. – 9.         7            1              0 
 
 
Pochvaly 

Za úspešnú reprezentáciu školy v súťaţiach, za vzorné plnenie si školských 
povinností, za vzornú dochádzku a dodrţiavanie školského poriadku boli ţiakom 
udelené :  



Pochvaly triedneho učiteľa: 28                  
Pochvaly riaditeľa školy / vecné odmeny/: 42 ţiakov  

 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov školy 

Klasifikácia ţiakov 

Ročník      Neprospel   Opravná   Prospel                     
                         skúška                        

1. – 4.             5          0          164              
5. – 9.           14            9            166                                                   
1. – 9.           19            9            330           
 

 
 
Umiestnenie ţiakov na SŠ v šk. roku 2012/2013 
 

 
Ţiaci v prijímacom konaní v  šk. roku 2012/2013: 

9.A.....14 ţiakov  
9.B.....18 ţiakov 
8.A.......2 ţiaci     
8.B.......2 ţiačky  
7.A.......1 ţiačka  
7.B.......2 ţiaci     

5.B.......1 ţiak       

Spolu.....40 z toho 2 pokračujú v povinnej školskej 
dochádzke, odchádza 38 ţiakov 
 

                                                               

 

Názov skupiny škôl 
Umiestnenie 

celkom dievčatá 

Gymnáziá                                           10 6 

Zdravotnícke školy                                 1 1 

Ekonomické, obchodné SOŠ                           5 3 

Technické, dopravné SOŠ                            6 2 

SOŠ ostatné                                        12 8 

Pracovný pomer                                     4 3 

   

ŢIACI SPOLU 38 23 

 

 



Výsledky externých meraní – Testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ - Monitor 
2013 

Testovania sa zúčastnilo 31 ţiakov  (100% -ná účasť). V tomto školskom roku naši 
deviataci boli veľmi úspěšní v obidvoch testovaných predmetoch. Viď tabuľka: 

Matematika     

   
Priemerný počet 
bodov  

Percentuálna 
úspešnosť  

Percentil    

ZŠ Kúty             14,35  71,77%  86,63%  

SR   12.01 60,07%     

    

Slovenský jazyk a literatúra    

   Body  
Percentuálna 
úspešnosť  

Percentil    

ZŠ Kúty  18,90  75,61%  87,78% 

SR  16,88  67,51%     

 

V tomto školskom roku sme sa zúčastnili pilotného testovania piatakov v predmetoch 
 slovenskom jazyka a literatuřa a v matematika T-5. 

 

Aktivity I. stupeň: 

1.a 2. ročníky: 
 4. 10. - zber papiera 
 6. 11. – vychádzka na cintorín ( Pamiatka zosnulých ) 
22. 11. – Šaliansky Maťko (Dominika Rencsoková – 2.A – 2. miesto ) 
 9. 12. – Deti škole ( kultúrny program ) 
21. 12. – Mrázik – vianočné vystúpenie ZUŠ 
15., 16. 1. – otvorená hodina v MŠ 
5., 6. 2. – zápis do 1. ročníka 
21. 2. – školské kolo - Hurbanov pamätník – Dominika Rencsoková ( 2. A ) – 2. 
miesto v poézii 
14. 3. – návšteva kniţnice 
27. 3. – beseda so starostom obce ( 2. ročníky ) 
18. 4. – výchovný koncert 
22. 4. – 26. 4. – plavecký výcvik ( 2. ročníky ) 
12. 5. – Deň matiek ( kultúrny program – 1. ročníky ) 
14. 5. – zber papiera 
6. 6. – ukáţka výcviku policajných psov 
9. 6. – Olympiáda na šk. dvore 
12. 6. – výlet – Skalica ( 1. ročníky ) 
13. 6. – prednáška: Bezpečne na ţeleznici 
20. 6. – výlet – Červený kameň( 2. ročníky ) 



25. 6. – súťaţ o najlepšieho čitára a matematikára 1. a 2. ročníka 
 
Počas celého roka sme sa zapájali do výtvarných súťaţí, Monika Poláková ( 1. A ) 
vyhrala súťaţ v časopise Vrabček ( Zvieratká v zime ), Matúš Královič – 3. miesto 
( Zvieratká v lese ). 
 
 

Aktivity  3. a 4. ročník 
 
september – 28.9. – Svetový deň mlieka – Mliečny deň – cesta mlieka na stôl, druhy 
  potravín vyrobených z mlieka, mliečna desiata. Deti v tento deň pili  
  mlieko a jedli mliečne výrobky.                       
október     -  Zber papiera  

návšteva Domova sociálnych sluţieb Nezábudka pri príleţitosti mesiaca       
                  „  Úcty k starším“ 
6.10. – Svetový deň jabĺk – projektové vyučovanie 
24.10. – Medzinárodný deň školských kniţníc – návšteva kniţnice 
         
november   protidrogové aktivity – práca s knihou Nenič svoje múdre telo – kvíz 
december  – vianočné čítanie Domov sociálnych sluţieb Nezábudka, vianočné dielne 
  príprava programu na vianočnú šou Deti škole 
  príprava vianočných darčekov na predaj – Vianočná trţnica 
   
február        Hurbanov pamätník  
                   okresné kolo 2. miesto Sára Jakubcová(4.B) 
  Šaliansky Maťko      
                    okresné kolo 3. miesto Matej Kubina (3.A) 
marec         návšteva kniţnice 
          dopravná výchova (kvíz, praktické ukáţky) 
  22.3. Deň vody – voda základ ţivota 
  Pytagoriáda   obvodné kolo 2.miesto Martin Mráz 

Olympiáda zo SJL                              
súťaţ Vesmír očami detí 
beseda -  pracovníčka kniţnice, výstava anglických kníh spojená s    
predajom 

apríl -           
         príprava programu ku Dňu matiek 
                 výchovný koncert „Ja som malý remeselník“ 
         beseda s poţiarnikom 
         prednáška Bezpečne na ţelezniciach 
         ukáţka výcviku psov – polícia Bratislava 
jún -         Školská olympiáda – MDD 
         exkurzia – Múzeum M.R.Štefánika Košariská 
         Mohyla  - Bradlo 
         Výlet jaskyňa Driny, Červený Kameň 

 
 



4.ročník 
- Pytagoriáda, Olympiáda zo SJL 
- celoslovenská čitateľská súťaţ Osmijanko 
 - Deň s rozprávkou – organizátor miestna kniţnica 
- literárna súťaţ v časopise Slniečko 
- Deň Zeme – aj odpad môţe byť hravý, výstava, výrobky z odpadu 
- výlet Familypark a exkurzia u Neziderského jazere (Rakúsko) 
- exkurzia Hasičský a Záchranný zbor 
- BVS – Úpravovňa pitnej vody Kúty exkurzia 
- prírodno – informačná vychádzka do okolia rieky Morava spojená s cykloturistikou 
 - exkurzia Poľnohospodárske druţstvo Kúty 
- Návštevy v DSS Nezábudka – výtvarné dielne, vystúpenia detí, športový deň 

 

Aktivity II. stupeň 
 
 

Práca predmetovej komisie Slovenský jazyk a literatúra 
Školský rok 2012/2013 

 
Predmetová komisia pracovala v školskom roku 2012/2013 podľa vopred určeného 
plánu. Pripravovala ţiakov na súťaţe a olympiády a organizovala školské kolá 
recitačných súťaţí a literárnu súťaţ Radlinského Kúty, pripravovala ţiakov 9. ročníka 
na Testovanie 9 a rôznymi aktivitami podporovala a rozvíjala čitateľskú gramotnosť 
našich ţiakov.  
 
Členovia PK: 
Mgr. Dávid Jureňa 
Mgr. Miroslava Jurigová 
Mgr. Hana Palkovičová 
 
-  Šaliansky Maťko  
Zorganizovali sme školské kolo v recitačnej súťaţi Šaliansky Maťko pre ţiakov 2. – 7. 
ročníka.  Víťazmi sa stali Matej Kubina, Zuzka Rozinková a Michaela Sekerešová. 
Všetci traja nás reprezentovali v okresnom kole v Senici, kde získali M. Kubina aj 
M. Sekerešová 3. miesta. 
 
-  Olympiáda v SJL  
Zorganizovali sme školské kolo Olympiády v SJL, ktorého sa zúčastnili ţiaci 8. a 9. 
ročníka. Víťazka školského kola Lenka Psárska obsadila v obvodnom kole 
v Skalici 6. miesto.  
 
- Hurbanov pamätník   
Aj tento rok sme zorganizovali školské kolo recitačnej súťaţe Hurbanov pamätník. 
V ňom zvíťazili Sára Jakubcová a Anna Mária Valová, Michal Drábek a Michaela 
Sekerešová, ktorí nás reprezentovali aj v obvodnom kole. Sára Jakubcová 



a Michaela Sekerešová obvodné kolo vyhrali  a v okresnom kole získali 2. 
miesta. 
Michal Drábek obsadil v obvodnom kole 2. miesto a Anna Mária Valová 3. 
miesto. 
- Radlinského Kúty  

Naša PK zorganizovala 14. ročník literárnej súťaţe Radlinského Kúty, do ktorej 

pomáhame zapojiť sa aj našim ţiakom. Naše ţiačky Anna Mária Valová a Simona 

Hesková boli úspešné a získali 3. miesto. 

Reprezentácia obce a školy: 

Michaela Sekerešová – Šaliansky Maťko – okresné kolo – 3. miesto 
                                 - Hurbanov pamätník – okresné kolo – 2. miesto  
Matej Kubina - Šaliansky Maťko – okresné kolo – 3. miesto 
Sára Jakubcová -  Hurbanov pamätník – okresné kolo – 2. miesto 
Michal Drábek obsadil v obvodnom kole 2. miesto a Anna Mária Valová 3. 
miesto. 
   

 

Predmetová komisia  cudzie jazyky – Anglický jazyk, nemecký 
jazyk 

Učitelia si dali za cieľ viesť ţiakov k zodpovednej príprave na vyučovanie, vyuţívať 
moderné metódy a formy práce, vyuţívať IKT, inšpirovať a motivovať ţiakov 
k dosahovaniu vyššej úrovne. Zúčastnili sme  sa súťaţí, olympiíd v cudzích jazykoch, 
predstavení v cudzích jazykoch, exkurzií a výletov súvisiacich s vyuţitím cudzieho 
jazyka. Činnosť PK CJ sa okrem klasickej výučby a prípravy ţiakov na pouţívanie 
jazyka v praxi zameriavala aj na úspešné zvládnutie kaţdého ročníka. 
K skvalitneniu výučby nemeckého jazyka prispel aj výlet do Rakúska /Deň otvorených 
dverí v múzeách vo Viedni-26.10.2012/-zúčastnili sa ţiaci druhého stupňa. 
K skvalitneniu výučby anglického jazyka prispela návšteva divadelného predstavenia 
v Senici pod názvom „Jack and Joe Jackpot“ , ktoré sa hralo v anglickom jazyku, dňa 
23.05.2012-zúčastnili sa triedy 7.A a 7.B. 
 
Členovia PK: 
Mgr. Jarmila Krajčíková 
Mgr. Mariana Plašilová 
Mgr. Miriam Vlčková 
Mgr. Marta Šimková 
Mgr. Veronika Reháková 
 
Ţiaci sa v tomto šk.roku zúčastnili obvodového kola olympiády v nemeckom jazyku aj 
anglickom jazyku, krajského kola olympiády v nemeckom a anglickom jazyku 
a celoslovenského kola v anglickom jazyku. 



 
Nemecký jazyk 
 
Kategória 1B –      Jakub Hvorecký (9.B)    – 1.miesto v obvodovom kole 
                           Jakub Hvorecký (9.B)    – 3.miesto v krajskom kole 
 
Anglický jazyk 
 
Kategória 1B –  Sabína Kovarovičová (8.A) – účasť v obvodovom kole 
Kategória 1C –  Alexia Last (6.B)  –  1.miesto v krajskom kole 
                       Alexia Last (6.B   –  4.miesto v celoslovenskom kole 
 
 

 

PREDMETOVÁ KOMISIA PRÍRODOVEDNÁ 
V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013 
 

 

Predmetová komisia v školskom roku 2012/2013 mala 7 členov a zasadala 4-krát. 
Činnosť PK sa riadila podľa chváleného plánu práce. Hlavnými cieľmi našej PK bolo 
vychovávať ţiakov v duchu humanizmu a ľudskosti, viesť ich k ochrane zdravia 
a ţivotného prostredia, prehlbovať ich enviromentálne cítenie, rozvíjať tvorivé 
myslenie ţiakov a viesť ich ku schopnosti pozorovať prírodné deje. Ţiakov sme 
motivovali, pripravovali a zapájali do predmetových olympiád a súťaţí, pričom túto 
účasť sme povaţovali za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. So 
ţiakmi sme absolvovali mnoţstvo zaujímavých exkurzií, besied a školských 
i mimoškolských aktivít. 
 
Členovia PK: 
Mgr. Miroslava Valachovičová 
Mgr. Viera Jevčáková 
Mgr. Miriam Vlčková 
Mgr. Beáta Hromeková 
Mgr. Miroslava Jurigová 
Mgr. David Jureňa 
Mgr. Martin Kucharič 
Janka Rišková 
 
Hodnotenie výsledkov súťaţí a predmetových olympiád. 
 
Pytagoriáda: 
Dňa 11.12.2012 prebehlo školské kolo v Pytagoriáde pre 3. aţ 5. ročník a 12.12.2012 
pre 6. aţ 8. ročník. Úspešní riešitelia postúpili do okresného kola. Okresné kolo 
Pytagoriády prebehlo v dňoch 19.3.2013 aţ 20.3.2013. Z našej školy postúpili na 
druhom stupni 4 ţiaci 6. ročníka ( Anna Mária Valová, Alexia Last, Dominika Psárska, 
Tomáš Komorný) a dve ţiačky 8.ročníka (Katka Šišková a Adriana Suchovská). 
Úspešnou  riešiteľkou bola Alexia Last z 6.B, ktorá získala 24 bodov a obsadila 
1. miesto. Úspešnou  riešiteľkou v tejto kategórii bola aj Dominika Psárska, 



ktorá obsadila 14.-16. miesto a získala 17 bodov. Anna Mária Valová získala 
v okresnom kole 9 bodov, 1 bod jej chýbali do úspešnej riešiteľky. Tomáš Komorný 
získal 8 bodov.  Katka Šišková získala 8 bodov a do úspešnej riešiteľky jej chýbali 2 
body. Adriana Suchovská získala 5 bodov. 
 
Matematická olympiáda: 
Úspešnou riešiteľkou domáceho kola MO v kategórii Z8 bola Katarína Šišková, 
ktorá postúpila do okresného kola. To sa uskutočnilo 19.4.2013. Bola úspešnou 
riešiteľkou, získala 11 bodov a obsadila 6. miesto.  
 
Korešpondenčný prírodovedný seminár: 
Simona Halásová zo 7.A sa pod vedením pani učiteľky Jevčákovej zúčastnila tohto 
semináru a do postupu do finálové kola jej chýbal len 1 bod. 
 
Porovnanie úrovne vedomostí s výsledkami vstupných testov a výstupných 
testov v matematike v šk. roku 2012/2013. 
 
I.polrok 
TRIEDA VSTUPNÝ TEST 1.PÍSOMNÁ PRÁCA 2.PÍSOMNÁ PRÁCA VYUČUJÚCI 

  Priemer Úspešnosť Priemer Úspešnosť Priemer Úspešnosť   

5.A - 68,97 % 1,94 80,2% 2,18 74,12 % Kucharič 

5.B - 72,5 % 2,3 73% 2,2 74% Rišková 

6.A - 61 % 2,2 72% 2,5 68% Jurigová 

6.B - 79,8 % 2,67 62,1% 3,6 56,8% Vlčková 

7.A - 76 % 2,3 67,9% 3,0 60,1 % Valachovičová 

7.B - 33,3 % 3,2 50,6% 3,1 53,1% Vlčková 

8.A - 45 % 3,2 50% 3,15 50,2 % Valachovičová 

8.B - 35,1 % 3,55 46,4% 3,3 51,2% Vlčková 

9.A - 39 % 2,25 72,9% 2,36 72,27% Valachovičová 

9.B - 36 % 3,0 55,4% 2,5 68,4% Valachovičová 

 
II.polrok 
Trieda 3.PÍSOMNÁ PRÁCA 4.PÍSOMNÁ PRÁCA VÝSTUPNÝ TEST Vyučujúci 

  Priemer Úspešnosť Priemer Úspešnosť Priemer Úspešnosť   

5.A 1,88 81,81 % 1,88 79,36 % - 74,3 % Kucharič 

5.B 2,46 63,33 % 2,28 70 % - 67 % Rišková 

6.A 2,8 67,5 % 2,75 66,7 % - 63 % Jurigová 

6.B 2,75 68,2 % 2,7 64 % - 55,8 % Vlčková 

7.A 2,3 78,3 % 3,2 54 % - 50,3 % Valachovičová 

7.B 3,3 48,2 % 3,6 42,1 % - 40,7 % Vlčková 

8.A 2,9 50,1 % 3,45 45 % - 43,4 % Valachovičová 

8.B 3,2  47,8 % 3,7 41,3 % - 40,5 % Vlčková 

9.A 3,3 49,2 % 2,8 52,1 % - 53,5 % Valachovičová 

9.B 3,3 49,9 % 2,9 51,3 % - 52,6 % Valachovičová 

 
 
 
 
 



Hodnotenie exkurzií, školskej a mimoškolskej aktivity učiteľov a ţiakov. 
 
 Fyzika a chémia:  
 
 22.3.2013- Svetový deň vody – testovanie vody (úţitkovej aj pitnej ) na SOŠ 
Chemickej v Bratislave – 8.B 
 
13.5.2013- chemické pokusy- príprava metánu a acetylénu, zráţacie reakcie, dôkazy 
kovov na SOŠ Chemickej v Bratislave – 8.ročník 
20.5.2013- chemické pokusy- príprava metánu a acetylénu, zráţacie reakcie, dôkazy 
kovov na SOŠ Chemickej v Bratislave – 9.ročník 
 
Biológia a koordinátor environmentálnej výchovy: 

 
 - exkurzia na HaZZ Kúty 
 
 - informačno-prírodovedná exkurzia do okolia rieky Moravy spojená s cykloturistikou 
 
 - aktivity k medzinárodnému dňu Zeme – čistenie školského dvora a priľahlých častí 
obce, následná recyklácia odpadu, rozhlasová relácia a tvorba Enviroprojektu so 
ţiakmi II. stupňa. Vyuţitie medzipredmetových vzťahov s VYV – Ekoplagát. 
 
 - beseda s členmi záchanných zloţiek spojená s ukáţkami kardiopulmunálnych 
modelov resuscitácie 
 
 - beseda na  pbecnom úrade o ochrane ţivotného prostredia spojená so súťaţou 
v čitateľskej gramotnosti 
 
 - návšteva na zbernom dvore Kúty – prezentácia pre ţiakov II. stupňa 
o moţnostiach recyklácie odpadu a o ochrane ţivotného preostredia 
 
 - účasť na súťaţi „ Mladý záchanár I. a II. stupňa“ organizovanej SČK Senica. Ţiaci 
sa umiestnili na 6. mieste. 
 
 - tvorba Ekobúdky – ekologické krmítka pre vtákov z recyklovateľných materiálov 
 
 - Príprava „ Enviroškoly“ so ţiakmi 9. a 6. ročníkov – predpokladané ukončenie 
projektu v školskom roku 2013/2014 
 
 - návšteva plavárne Malina v Malackách – v rámci starostlivosti o telo a myseľ 
 
 
 

 

 

 

 

 



 Predmetová komisia zemepis, dejepis a občianska výchova 
školský rok  2012/2013 
 
 

PK má v školskom roku 2012/2013 týchto členov: 
Miriam Vlčková   
Amália Čulenová 
Beáta Hromeková 
Dávid Jureňa 
Miroslava Jurigová 
Milan Krídl 
Martin Kucharič 
Hana Palkovičová 
 
 
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 
Školské kolo geografickej olympiády sa konalo 13.12.2012. Zúčastnilo sa ho celkovo 
23 ţiakov (5.ročník 9 ţiakov, 6.ročník 3 ţiaci, 7.ročník 2 ţiaci, 8.ročník 2 ţiaci, 
9.ročník 7 ţiakov). Do obvodného kola postúpili prví dvaja z kaţdého ročníka: 
5.ročník – Simona Škodová, Viktória Chrenová 
6.ročník – Patrik Budovič, Erika Laššová 
7.ročník – Dominik Pernecký, Monika Feketová 
8.ročník – Sabína Kovarovičová, Benjamín Rosa 
9.ročník – Kristína Laššová, Patrik Balázs 
 
Obvodné kolo geografickej olympiády sa konalo 7.2.2013 v Senici. 
Výsledky našich ţiakov: 
5.ročník –  5.miesto Simona Škodová – úspešná riešiteľka 
                 16.miesto Viktória Chrenová  
6.ročník –  7.miesto Patrik Budovič – úspešný riešiteľ 
                 17.miesto Erika Laššová 
7.ročník –  1.miesto Dominik Pernecký – úspešný riešiteľ 
                  4.miesto Monika Feketová – úspešná riešiteľka 
8.ročník – 10.miesto Benjamín Rosa 
                 15.miesto Sabína Kovarovičová 
9.ročník – 5.miesto Patrik Balázs 
                 6.miesto Kristína Laššová 
 
Dominik Pernecký postúpil do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 10.4.2013 
v Trnave. Skončil na 9.mieste s počtom bodov 79, ktorý mu zaručil status 
úspešného riešiteľa  krajského kola. 
 
 
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
Ţiaci, ktorí boli vybraní do obvodného kola: 
6.ročník – Patrik Budovič, Diana Jančárová 
7.ročník – Dominik Pernecký, Erik Šiška 



8.ročník – Bejamín Rosa, Sabína Kovarovičová 
9.ročník – Patrik Balázs, Kristína Laššová 
 
Dňa  5.2.2013  sa v Senici konalo obvodné kolo dejepisnej olympiády. Ţiaci našej 
školy sa umiestnili takto: 
6.ročník – 5.miesto Patrik Budovič 
               7.miesto Diana Jančárová 
7.ročník – 11.miesto Dominik Pernecký 
               13.miesto Erik Šiška 
8.ročník –  2.miesto Benjamín Rosa – úspešný riešiteľ 
                13.miesto Sabína Kovarovičová  
9.ročník –  6.miesto Kristína Laššová 
 
Do krajského kola postúpil Benjamín Rosa. Konalo sa dňa 4.4.2013 v Senici a 
Benjamín Rosa v ňom skončil na 6.mieste s počtom bodov 58. 
 
 
SPOLOČNÉ BÁDANIE PO STOPÁCH MINULOSTI 
Druţstvo ţiakov v zloţení Adam Antálek, Adrián Jaborník, Sabína Kovarovičová a 
Andrej Sláma sa zúčastnilo dňa 7.6.2013 dejepisnej bádateľskej súťaţe 
Hospodárske prínosy Františka Štefana Lotrinského na panstvách Holíč a 
Šaštín. Súťaţ zahŕňala overenie teoretických vedomostí i prezentáciu výsledkov 
vlastného historického výskumu a hľadania materiálnych dokladov našej minulosti. 
Príprava obsahovala štúdium historických dokumentov aj konzultácie s pracovníkom 
Záhorského múzea v Skalici Mgr. Richardom Drškom. Druţstvo pod vedením 
A.Čulenovej obsadilo 4.miesto. 
 
 
 
POZNAJ SVOJ REGIÓN 
Druţstvo ţiakov v zloţení Adam Antálek, Adrián Jaborník, Sabína Kovarovičová a 
Andrej Sláma  sa dňa 20.6.2013 zúčastnilo súťaţe Poznaj svoj región v Senici. 
Druţstvo obsadilo pekné  3.miesto.  
  
 
SPOLUPRÁCA S MIESTNOU KNIŢNICOU 
Ţiaci pod vedením p. .Čulenovej  si dopĺňali i vyučovanie dejepisu, občianskej 
výchovy, ale aj slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy aktivitam. Dňa 
27.2.2013 sa so ţiakmi 5. ročníka zúčastnila na podujatí v miestnej kniţnici k 1150. 
výročiu príchodu Cyrila a Metoda, ktoré zahŕňalo výtvarno-literárne aktivity.   
Dňa 24. 4. 2013 sa ţiaci 5. ročníka s p.uč.Čulenovou zúčastnili na aktivitách 
zameraných na čítanie s porozumením ku Dňu Zeme a vyhlásení súťaţe Ekoplagát, 
ktoré zorganizoval obecný úrad a miestna kniţnica v spolupráci s našou základnou 
školou 
 
VÝLETY A EXKURZIE: 
Členovia PK taktieţ pripravili a v priebehu júna realizovali exkurzie a školské výlety 
s vlastivedným, poznávacím, športovým a turistickým zameraním: 



A.Čulenová – návšteva areálu roľníckeho druţstva v Kútoch spojená s jazdou na 
koňoch, hraním squashu a ochutnávkou jahôd (ukáţka ponuky miestnej 
agroturistiky) pre ţiakov 6.A  
M.Jurigová, H.Palkovičová – kúpanie a relax v Aquaparku Senec pre ţiakov 7. a 
8.ročníka 
M.Kucharič, H.Palkovičová – športovo-relaxačný pobyt na chate v Skalických horách 
pre ţiakov 9.ročníka 

 

Organizujeme:   ţiaci 7. ročníka  -  lyţiarsky výcvik v marci (Ţdiar- Krasuľa) 

V spolupráci s PPP s CPPPaP sme vytvorili vyhovujúce podmienky pre začlenených 
ţiakov v beţnej triede a pre ţiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími 
potrebami. kde sme uplatňovali individuálny prístup, citlivo a s pedagogickým taktom 
hodnotili ich výkony, zohľadňujúc zdravotné obmedzenia týchto ţiakov. Ţiakovi s 
mentálnym postihnutím v 4.B triede bol pridelený asistent učiteľa.  Vedenie školy v 
plnej miere koordinovalo a umoţňovalo pedagogickým zamestnancom vzdelávať sa 
pre potreby školy a ich profesijný rast  

Naplnili sme aj cieľ v oblasti starostlivosti a rozvoja talentovaných ţiakov vo 
vedomostných, umeleckých a športových súťaţiach a ich zapojením sa do projektov. 
/ viď : Prehľad výsledkov súťaţí a olympiád, Aktivity a prezentácia na verejnosti, 
Projekty /  

 

Protidrogová výchova  

Prácou koordinátora protidrogovej výchovy bolo: 

- oboznamovať ţiakov so škodlivosťou uţívania drog, ich závislosti,  

- monitorovať fyzické a psychické zmeny v správaní ţiakov,  

- pocit dôvery vo vyučujúcich pestovať u ţiakov problémového alebo málo 

podnetného prostredia,  

- v preventívnych aktivitách spolupracovať s RZ, rodičmi, odborníkmi,  

- v rámci odpútania pozornosti od návykových látok aktívne zapájať ţiakov do 

mimoškolských aktivít i do vedomostných, športových a iných súťaţí,  

- udrţiavať protidrogovú klímu v škole,  

- prispievať k tvorbe a výchove osobnosti dospievajúceho človeka aj poukazovaním 

na dobré stránky jeho charakteru,  

- tvoriť a udrţiavať dobré medzi ľudské vzťahy v kolektíve detí,  

- viesť ţiakov k snahe byť prosociálny a empatický, rozvíjať úctu človeka k človeku, 



pomoc v núdzi, pomoc zodpovednosti,  

- naučiť ţiakov povedať nie negatívnym vplyvom okolia - drogám, šikanovaniu,  

- pri práci pokračovať v dodrţiavaní týchto základných princípov- úzko spolupracovať 

s rodičmi, vyuţívať princípy etickosti vo vzťahoch s okolím, vyuţívať princíp 

vedeckosti, princíp primeranosti k veku, princíp dôvery voči ţiakom a dospelým,  

- koordinovať prácu v týchto oblastiach na škole, spolupracovať so všetkými 

vyučujúcimi, hlavne predmetov OV, EV, NV, prírodovedy, chémie, prvouky a biológie.  

 

Aktivity: 

- skrášľovanie prostredie v triede, v škole 

- športom ku zdraviu - vyuţitie prírody na športové aktivity podľa výberu detí          

na zlepšenie fyzickej zdatnosti 

- prechádzka svetom kníh, rozprávok a postavičiek, ktoré tam vystupujú 

- čítanie v školskej kniţnici, spracovanie výtvarné, dramatizácia 

 

 Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie Senica: 

Naša základná škola spolupracuje s CPPaP Senica. Počas školského roka sme 
realizovali pre našich ţiakov tieto programi: 

Názov programu                            Obdobie realizácie   Trieda-ročnik    počet ţiakov 
 
Mediálna výchova     január        4. ročník           41 
 
Kriţovatky 1. téma  
Poďme sa porozprávať    apríl         5. ročník           34 
 
Kriţovatky 1. téma  
Poďme sa porozprávať    apríl         6. ročník           28 
 
Mediálna výchova    marec         7. ročník   37 
 
Zbytočne neriskuj!      november        8. ročník   56 



 
Kriţovatky 4. Téma 
Chceš so mnou chodiť?      jún          9. ročník          32 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Úspechy  v predmetových olympiádach a súťaţiach: 

 
V našej škole sa snaţíme  nielen vzdelávať a vychovávať našich ţiakov, ale 

naším cieľom je aj, aby ţiaci mali príleţitosť uplatniť svoje schopnosti.  Medzi našimi 
ţiakmi je veľa talentov, a tie sa  pri súťaţiach a olympiádach  môţu  rozvíjať. 
O šikovnosti kúckych detí  svedčia úspechy.   
 Ďakujem všetkým pedagógom za ich tvorivú prácu a spoluprácu v jednotlivých  
ročníkoch, za ochotu  organizovať a zúčastňovať sa na súťaţiach. Ďakujem našim 
externým  zamestnancom, ktorí vedú krúţky.  
 
 
Úspechy ţiakov v školskom roku 2012/2013 
 
Monika Poláková ( 1. A ) vyhrala výtvarnú súťaţ v časopise Vrabček ( Zvieratká 
v zime), Matúš Královič – (2.B)  3. miesto ( Zvieratká v lese ). 
Alexia Last (6.B) získala 1. miesto v olympiáde z anglického jazyka krajské kolo , 
v celoslov. kole získala 4. miesto. Pytagoriáda - okresné kolo  1. miesto 
Jakub Hvorecký (9.B.) získal 1. miesto v olympiáde z nemeckého jazyka obvodné 
kolo , 3. miesto krajské kolo  
Martin Mráz (3.B) -  Pytagoriáda - obvodné kolo 2.miesto  
Simona Hesková - 3. miesto v 14. ročníku literárnej súťaţe Radlinského Kúty Anna 
Mária Valová -  3. miesto v obvodnom kole v recitačnej súťaţi Hurbanov pamätník,   
3. miesto v 14. ročníku literárnej súťaţe Radlinského Kúty            
 Michal Drábek v recitačnej súťaţi Hurbanov pamätník  2. miesto  obvodné kolo    
Matej Kubina - v umeleckom prednese poézie  a prózy Šaliansky Maťko,   3. miesto 
okresné kolo                      
Sára Jakubcová -  v recitačnej súťaţi  Hurbanov pamätník 1. miesto obvodné kolo, 
2. miesto okresné kolo               
Michaela Sekerešová – v umeleckom prednese poézie  a prózy Šaliansky Maťko 3. 
miesto  v okresnom kole, v recitačnej súťaţi  Hurbanov pamätník obvodné kolo 1. 
miesto,  okresné  kolo 2. miesto  
Dominik Pernecký   1.miesto v obvodnom kole geografickej olympiády 
Benjamín Rosa  za 2.miesto v obvodnom kole dejepisnej olympiády  
Druţstvo v zloţení: 
Adam Antálek       3.miesto vo vlastivednej  súťaţi Poznaj svoj región       
Adrián Jaborník                  4.miesto v súťaţi Hospodárske prínosy        
Sabína Kovarovičová          Františka Štefana Lotrinského na panstvách 
Andrej Sláma                      Holíč a Šaštín  



Lucia Havranová – okresné kolo 1. miesto, v krajskom  kole  skok do diaľky  3. 
miesto  
Volejbalové druţstvo chlapcov sa v priebehu dvoch rokov prebojovalio 3x na 
majstrovstvá  SR v malom i veľkom volejbale v zloţení, získali 2. miesto na 
majstrovstvách Slovenska v Midicool Volley: Tomáš Valachovič, Andrej Vávra,  
Denis Pavelka, Martin  Zemánek,  Andreas  Babuliak,  Adam Palkovič   
 
Najlepší športovec ZŠ Andreja Radlinského v šk. roku 2012/2013 
Andrej Vávra                      člen 
futbalového druţstva  
člen volejbalového druţstva, ktoré postúpilo na majstrovstvách Slovenska 
člen hokejbalového druţstva 
okresné kolo ľahká atletika  :  1.miesto – beh na 60 m, 2. miesto beh na 60 m 
v krajskom kole 
1.miesto – vrh guľou  v okresnom  kole 
Midi Coolvolley  - 2. miesto na majstrovstvách  Slovenska    

 
Najlepší ţiak školy: 
Tento titul je odmenou  -  za vynikajúci prospech a vzorné správanie  nielen v tomto 
školskom roku, ale  aj v predchádzajúcich rokoch,  ako aj za reprezentáciu školy 
a obce vo vedomostných i športových súťaţiach.  Tento ţiak môţe byť vzorom pre 
ostatných ţiakov -  Tomáš Valachovič z 9.B triedy.  
 

 

ZŠ Andreja Radlinského je zapojená do projektov:  

 

Infovek - Tento projekt poskytuje škole pripojenie na internetovú sieť a aktualizuje 
pouţívaný softvér. 
 
Modernizácia vzdelávacieho programu - V rámci tohto projektu sme získali nové 
počítače a naši učitelia sú školení v práci s moderným výučbovým softvérom. 
 
Škola plná zdravia - Týmto projektom spolupracujeme s firmou Bonduelle, ktorá 
nám dodáva všetku zeleninu do školskej kuchyne. 
 
Školské ovocie - V rámci tohto projektu dostávame jablkovú šťavu, jablká a hrušky 
pre ţiakov stravujúcich sa v školskej jedálni.          - 
 
Mliečny program - V rámci tohto projektu dostávame mlieko pre ţiakov 
stravujúcich sa v školskej jedálni. 
 
Poznaj svoj región - Vďaka tomuto projektu navštevujú naši ţiaci pamätné a 
zaujímavé miesta nášho regiónu - mesto Skalica, Kostol sv. Margity Antiochijskej v 
Kopčanoch, ţrebčín v Kopčanoch či Holíčsky zámok. 
 
Tenis do škôl- Sponzori tohto projektu -Slovenský tenisový zväz a Tatrabanka- nám  



venovali tenisovú výbavu pre ţiakov- 60 ks plastových rakiet, 120 ks penových lôpt, 2 
rakety pre učiteľov, 25 ks detských rakiet a 60 ks mäkkých lôpt.  

Aktívne športuj vo voľnom čase - Týmto projektom sme získali finančné 
prostriedky, za ktoré sa kúpil nový basketbalový kôš do telocvične a niekoľko 
pomôcok na hodiny telesnej výchovy. 

 Výtvarné dielne  - Naši ţiaci chodia v rámci tohto projektu do Domu sociálnych 

sluţieb Nezábudka a s jeho obyvateľmi trávia čas ručnými prácami a rôznymi 
spoločnými aktivitami. 

 

Materiálno-technické vybavenie 

Splnili sme úlohy v oblasti zlepšenia materiálno - technických podmienok , 
modernizácie a obnovy zariadenia a vybavenia objektu školy . Dodrţali sme zásady 
pri tvorbe rozvrhu podľa platnej legislatívy:  

- v septembri 2012 sme otvorili novú školskú kniţnicu  

- pre pedagógov sme zabezpečili nový pracovný kabinet – je tu prístup na 

internet, 4 notbooky, pedagógovia sa tu môţu pripravovať na vyučovanie   

- rozšírili sme kamerový systém – hlavný vchod 

- v marci sme opravili palubovku v telocvični 

- lavice a stoličky do 4 tried 

- inštalovanie dataprojektorov do dvoch tried na I. stupni 

- 1 počítačovú zostavu  

- gumolín do dvoch tried   

- vybudovali sme nový školský klub vo väčšej miestnosti – v učebni biológie,  

(učebňu sme presťahovali do školského klubu). Školský klub je rozdelený na 

dve časti: záujmovú – oddychovú časť a časť, kde si deti píšu úlohy. 

Vybudovala sa tu nová podlaha a elektrické osvetlenie. V novej učebni biológie 

sme opravili stoly-lavice. 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

kvalita pedagogických 
zamestnancov tvorivosť 
zamestnancov a ich ochota 
vzdelávať sa 

nedostatok učebníc, alebo ţiadne 
učebnice  



 

 

Spolupráca  so zriaďovateľom – Obec Kúty 

Našim zriaďovateľom je Obec Kúty. Pán starosta Ing. Branislav Vávra zabezečil 
vybudovanie multifunkčného ihriska na školskom dvore. Multifunkčné ihrisko bolo 

úspešnosť absolventov školy  

záujmová činnosť, mimoškolské 
aktivity–hasičský zbor, školská 
kniţnica, ţelezničná polícia, 
poľovnícky zväz  

nárast problémových ţiakov 
a nezáujem o riešenie problémov zo 
strany ich rodičov 

individuálna integrácia ţiakov so 
ŠVVP 

 

vytváranie podmienok pre 
vzdelávanie ţiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

 

zapájanie sa do projektov Zdevastovaný plot okolo areálu školy 

odborné výchovné poradenstvo  

Kvalitná spolupráca so 
zriaďovateľom 

 

Kvalitná spolupráca s radou 
školy, rodičovskou radou, 
odborovým zväzom  

 

kvalitná webová stránka školy  

   

Príleţitosti: Riziká: 

výborné podmienky na 
zavádzanie 
informačno-komunikačných 
technológií 

Vysoká zaťaţenosť učiteľov, 
nedostatočné finančné ohodnotenie 
ich práce 

nepriaznivý demografický vývoj, 
nestabilita rozpočtového 
prostredia 

migrácia občanov 
a neplnenie si svojich povinností vo 
vzťahu k škole 

kontakty so školou v Rakúsku  

kariérny rast a zvyšovanie 
odbornosti 
pedagogických zamestnancov 
 

 

  



otvorené  dňa 16. novembra 2012- V auguste 2O13 urobila obec novú  fasádu na 
školskej kuchyni  a jedálni. Vo volejbalovej súťaţi Midicooll Volley  naše volejbalové 
druţstvo chlapcov postúpilo aţ na majstrovstvá Slovenska a stalo sa vicemajstrom 
Slovenska (viď Úspechy v predmetových...) . Obec Kúty nám poskytla   náklady na 
cestovné a stravné).      

 

Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení 
Zúčtovanie finančných prostriedkov za rok 2012 

 

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 v €. 

Finančné prostriedky Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov v roku 

2012 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov  

k 31.12.2012 

Rozdiel 

 

( stĺp.1 - stĺp. 

2 )   

Dátum 

vrátenia 

 1 2 3 4 

A. Bežné výdavky celkom 513 527,88 513 513,12 14,76  

     z toho :     

1. Prenesené kompetencie celkom 446 861,- 446 861,- 0  

    z toho :     

a) normatívne výdavky celkom 432 193,-  432 193,- 0  

z toho : osobné náklady  350 397,84 350 397,84 0  

             prevádzkové náklady                       81 795,16   81 795,16 0  

b) nenormatívne výdavky celkom    14 668,-   14 668,- 0  

z toho : vzdelávacie poukazy     9 744,-     9 744,- 0  

             Mimoriadne výsledky žiak.          -          - 0  

             odchodné          -          - 0  

             asistent učiteľa      3 024,-     3 024,- 0  

             Sociálne znevýhod.prostr.     1 900,-     1 900,-   

2. Originálne kompetencie 

celkom 

  46 304,97   46 304,97 0  

z toho : školský klub     8 327,58     8 327,58 0  

             školská jedáleň    36 040,62   36 040,62 0  

             Základná škola     1 936,77     1 936,77 0  

3. ÚPSVaR celkom     1 510,40     1 510,40 0  

z toho : strava      1 029,-     1 029,- 0  

             školské potreby        481,40        481,40 0  

                0  

4. Ostatné dotácie celkom   18 851,51   18 836,75 14,76  

    Z toho: bežné výd.-vrát. príjmy                                  18 451,51   18 436,75 14,76  

                                            TTSK        400,-        400,- 0  

     

     

B. Kapitálové výdavky celkom 0 0 0 0 

z toho : kap. výd. - havárie PK     

             kap. výd. - havárie OK     

             kap. výd. od zriaď. na PK     

             kap. výd. od zriaď. na OK     



     

Dotácie celkom ( A + B  ) 513 527,88 513 513,12 14,76  

                                             

 

 
 
Z á v e r 
 
 Hlavné úlohy, ktoré vyplývali z Plánu práce školy na školský rok 2012/2013 sa 
nám podarilo splniť. Hlavným zámerom našej práce je vytvárať bezpečné prostredie 
pre ţiakov a zamestnancov školy, vytvoriť školu na tvorivo humanistických 
princípoch, kde bude prevládať nielen tvorivosť učiteľa ale najmä tvorivosť ţiaka. 
Snahou celého kolektívu je aby bola naša škola modernou výchovno-vzdelávacou 
inštitúciou. Za túto snahu patrí vďaka celému kolektívu pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov školy, rade školy, rodičovskému zdruţeniu a nášmu 
zriaďovateľovi – Obci Kúty. 
 
 


