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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2011/2012
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje
Názov školy Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Adresa školy Centrum II 87/34, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421424441095
Telefón
sekretariat@skolac2.sk
E-mail
Zriaďovateľ Mesto Dubnica nad Váhom

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno

Telefón Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ Mgr. Ferdinand Brunovský 4420030 0905319213 brunovsky@skolac2.sk
ZRŠ
ZRŠ

Mgr. Lacová Edita
Kubová Anna

4441096
4421137

Rada školy
Titl., priezvisko, meno Kontakt
Mgr. Bujnová Zdenka
predseda
pedagogickí zamestnanci Augustiniová Janka
Mazánová Anna
ostatní zamestnanci
Gregoríková Iveta
zástupcovia rodičov
Balážová Miroslava
Paksiová Katarína
Anton Kokanovič
zástupca zriaďovateľa Tibor Paksi
Radoslav Žáček
Ing. Emil Suchánek
Ing. Ľubomír Bútora

lacova@skolac2.sk
kubova@skolac2.sk
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Poradné orgány školy
Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

PK-SJL

Mgr. Drieniková Eva

PK-CUJ

Mgr. Kaníková Jana ANJ, NEJ, RUJ
Mgr. Katarína
MAT,FY, INF
Šašinková
Mgr. Malák Richard CHE, BIO
HUV, VYV, THD, VUM,
Mgr. Haluza Štefan
SEE

PK-MAT
PK-CHE
PK-HUV
PK-TSV

Mgr. Bača Oto

TSV, SRL

Mgr. Letko Vladimír DEJ, GEG
Mgr. Čellárová
OBV, NVV, ETV
PK - OBV
Eugénia
Mgr. Bašnárová
MZ – 1.stupňa
Ľudmila
Mgr. Škundová
Školský pedagóg
Tatiana
Výchovný
Mgr. Eva Drieniková
poradca
PK- GEG

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 303
Počet tried: 16
Podrobnejšie informácie:
Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 2 1 1 2 2 2 2 2 2 16
počet žiakov 35 19 22 35 34 44 36 42 36 303
z toho ŠVVP 1 - 1 1 - 2 2 3 1 11
z toho v ŠKD 25 14 13 6 - - - - - 58

Poznámka

SRL - športová
príprava
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Vývoj počtu žiakov školy od šk. roku 2006/2007:

Školský rok

Počet žiakov

Ročný rozdiel

2006/2007

493

-

2007/2008

429

-64

2008/2009

385

-44

2009/2010

322

-63

2010/2011

307

-15

2011/2012

303

-4

2012/2013

311

+8

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011 38/16
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: 35/17
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4/2

Ukončenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2012
Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
2
0
1
0
35
38
Počet žiakov
§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ
2
11
19
prihlásení
2
11
19
prijatí
100
100
% úspešnosti 100

OU Iné Spolu
1 5
38
1 5
38
100 100 100
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Výchovná poradkyňa Mgr. Eva Drieniková zariadila informovanosť rodičov o stredných
školách, so žiakmi navštívila školy, o ktoré mali záujem. Administratívne zabezpečila
prihlášky a ďalšie náležitosti spojené s umiestnením žiakov na stredné školy. Všetci žiaci boli
prijatí na školy, o ktoré mali záujem.
§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried
Trieda Koncoročný prospech
Slovné hodnotenie- prospeli
1.a
Slovné hodnotenie- prospeli
1.b
1,28
2.a
1,59
3.a
4.a

1,32

4.b

1,32

5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b

1,59
1,63
2,16
1,77
2,15
2,14
2,12
1,96
2,11
1,96

Prospech žiakov
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
18
18
0
0
1.a
16
15
0
1
1.b
19
17
1
1
2.a
23
23
0
0
3.a
19
19
0
0
4.a
16
16
0
0
4.b
17
17
0
0
5.a
5.b

18

17

1

0

6.a
6.b
7.a

23
20
15

22
20
14

1
0
0

0
0
1
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7.b
8.a
8.b
9.a
9.b

21
22
22
16
19

21
22
22
16
19

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Dochádzka žiakov

1.a
1.b
2.a
3.a
4.a
4.b
5.a

18
16
19
23
19
16
17

Zamešk.
hod.
398
345
747
518
759
352
505

5.b

18

907

50,39

895

49,72

12

0,67

6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b

23
20
15
21
22
22
16
19

1102
941
540
1212
879
886
1093
1479

47,91
47,05
36,00
57,71
39,95
40,27
68,31
77,84

1100
941
540
1212
827
885
1057
1476

47,83
47,05
36,00
57,71
37,59
40,23
66,06
76,11

2
0
0
0
52
1
36
33

0,09
0
0
0
2,36
0,05
2,11
1,74

Trieda Počet

Zam. na
žiaka
22,11
21,56
39,32
22,52
39,95
22,00
29,71

Ospravedlnené

Neospravedlnené

398
345
747
518
759
352
505

Ospr. na
žiaka
22,11
21,56
39,32
50,48
39,95
22,00
29,71

0
0
0
0
0
0
0

Neosp. na
žiaka
0
0
0
0
0
0
0

Výsledky externých meraní
Počet
žiakov

Názov
Testovanie 9 SJL
Testovanie 9 MAT
Komparo 9. ročník Sj
Komparo 9.ročník M

35
35
11
11

Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
49,14 %
55 %
52,5%
36,95%

priemer SR 54,47%
priemer SR 57,54%
priemer SR 52,2%
priemer SR 42,6%

S výsledkami Testovania 9 nemôžeme byť spokojní. Keďže sme vedeli, že pomerne dosť
žiakov dosahuje priemerné vyučovacie výsledky, prijali sme opatrenia na ich lepšiu prípravu.
Zvolali sme mimoriadne rodičovské združenie rodičov deviatakov mesiac pred Testovaním,
kde sme ich informovali o každodenných úlohách zo slovenského jazyka a matematiky.
Ponúkli sme aj dobrovoľné popoludňajšie doučovanie pre ich deti. Rušivo do prípravy 9. B
triedy zasiahla skutočnosť, že pred Testovaním hrali finálový turnaj o Majstra Slovenska
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v ľadovom hokeji 9 HT a tak ich pozornosť bola sústredená na zvýšený tréningový a následne
zápasový proces.

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány
V 1. až 8. ročníku - školský vzdelávací program
V 9. ročníku podľa pôvodných plánov
O výnimku počtu žiakov sme nepožiadali.

Školský vzdelávací program
ŠVP + ŠkVP
1.a, b: ANJ 0+2, DRV 0+0,5, PDA 0,5+0,5, DOV 0+0,5,VYV 1+0,5, INF 0+1
2.a: DRV 0+0,5, SJL 6+2, ANJ 0+2, DOV 0+0,5
3.a: DRV 0+0,5, PDA 1+1, SJL 6+1, MAT 3+1, VYV 1+1, DOV 0+0,5
4.a: SLJ 6+1, PDA 1+1, VLA 1+1, MAT 3+1, VYV 1+1
4.b: SLJ 6+1, PDA 1+1, VLA 0+1, MAT 3+1, SRL 0+2
5.a: MAT 3,5+1,5, INF 0,5+0,5, DEJ 1+1, CUJ 3+1, PRV 0+1, BIO 1+1
5.b: SRL 3+3, MAT 3,5+1,5, INF 0,5+0,5, CUJ 3+1
6.a: MAT 4+1, DEJ 1+1, INF 0,5+0,5, CUJ 3+1, SEE 0+1,5, BIO 1+1
6.b: SRL 3+3, MAT 4+1, CUJ 3+1, INF 0,5+0,5, BIO 1+0,5
7.a: SJL 4+1, MAT 3,5+1,5, CUJ 3+1, INF 0,5+0,5, BIO 1,5+0,5, CHE 1+1, FYZ 2+0,5
7.b: SRL 3+3, MAT 3,5+1,5, CUJ 3+1, INF 0,5+0,5
8.a: MAT 4+1, CUJ 3+1, INF 0,5+0,5, CHE 1+1, BIO 1+1, OBV 0,5+0,5, VUM 0,5+0,5,
THD 0,5+0,5
8.b: SRL 3+3, MAT 4+1, CUJ 3+1, INF 0,5+0,5, VUM 0,5+0,5
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Nepovinné predmety
Predmet
Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Športová príprava 9.b
1
1
Cvičenia z MAT 9.a
1
1
Francúzky jazyk 9.a +b 1
1

Rozširujúce hodiny
Učebný variant Trieda
2

9. a

Predmet

Počet hodín v týždni

Slovenský jazyk 1

Štruktúra tried
Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
0
0
Nultého ročníka 0
37
0
Prvého ročníka 2
9
170
9
Bežných tried
0
0
Špeciálnych tried 0
100
2
športové triedy 5
16
307
11
Spolu
Celkový počet žiakov na začiatku roka bol 303 žiakov, počas roka pribudli 4 žiaci a tak
koncoročný počet bol 307 žiakov.
§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný
pomer
TPP
DPP
Znížený úväzok
z PP
ZPS
Na dohodu

Počet pedag. Počet nepedag.
Počet úväzkov
prac.
prac.
pedag. prac.
17
9
17
7
0
7

Počet úväzkov
nepedag. prac.
9
0

2

1

2

1

1
4 tréneri

1
0

1
4

1
0
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
0
24
24
učiteľov
2
2
vychovávateľov 0
0
0
asistentov učiteľa 0
0
4
4
tréneri
0
30
30
spolu

Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda

Počet hodín
týždenne

Predmet

5.a
6.a
6.b
8.a
5.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a

ANJ
ANJ

4
4

ANJ
ANJ
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO
BIO

4
4
1
2
1,5
2
1
1

9.b
7.b
7.a
9.a,b
5.b
6.a,b
7.a,b
8a,b
5.a
6.a

BIO
1
VYV
1
VYV
1
VYV
1
INF
1
INF
1
INF
1
INF
1
THD+SEE 1
THD+SEE 1,5

7.a,b
8.a,b
9.a
6.a+7.a
8. a, b+
9.a

THD+SEE 1
THD+SEE 1
THD+SEE 1
TEV
2
TEV

2
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§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
13
0
1.kvalifikačná skúška
0
0
2.kvalifikačná skúška
2
štúdium školského manažmentu 3
7
špecializačné inovačné štúdium 0
0
0
špecializačné kvalifikačné
0
0
postgraduálne
0
0
doplňujúce pedagogické
0
1
vysokoškolské pedagogické
0
vysokoškolské nepedagogické 0
V rámci projektu " Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole" absolvovali
všetci učitelia vzdelávací kurz o využívaní audiovizuálnej techniky vo vyučovacom procese
a tvorbu projektov. Tematické vzdelávanie sa realizovalo v rámci MZ a PK.

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Za mimoriadne výsledky školy v rámci Trenčianskeho kraja, získala škola Diplom KŠÚ
v Trenčíne za 3. miesto v športových súťažiach. Potešilo aj Čestné uznanie SOV ako TOP
základnej školy v Trenčianskom kraji v zapojení sa do OFDM. Na Majstrovstvách Slovenska
v ľadovom hokeji žiaci aj našej školy získali bronzové medaile v kategórii 9 HT a Hokejovej
prípravky. Za MHK Dubnica hrali títo žiaci školy: 9HT: Kubaščík, Rosandič, Trška,
Margorín, Košecký, Andrisík, Huňa, Chyba, Šimko, Valach. Orange cup: Chromiak, Ingeli,
Jančo, Farský, Kuric, Kňažko, Pažitka, Lezo, Rešetka, Juhás, Bajčík, Rusnák A.
Najväčšie úspechy škola získala hlavne v telesnej výchove. Obzvlášť sa darilo našim žiakom
vo florbale, ktorí zvíťazili v oblastnom, okresnom a i krajskom kole. Na majstrovstvách
Slovenska starší žiaci skončili na 2. mieste a hrali títo hráči: Rosandič, Margorín, Valach,
Chyba, Šimko, Brezáni, Andrisík, Rehák, Kubaščík, Janiga, Bohucký, Marguš, Huňa,
Poruban, Danko a Švandtner. Väčšina týchto hráčov však na finálový zápas nenastúpila, lebo
funkcionári MHK im to nedovolili. Museli sa vrátiť na tréning do Dubnice. Mladší žiaci
skončili na 3. mieste a hrali v zložení: Gálik, Guga, Kvasnica, Málik, Fatul, Vlk, Slugeň,
Mihálik E., Lévai, Gregorík, Kutiš a Guriš. Potešili na okresnom kole mladšie žiačky, ktoré
skončili na 3. mieste. Hrali v zložení: Pavlíková, Koyšová, Petríková, Pagáčová, Kršáková,
Balážová, Hírešová, Milčíková, Žilková a Pilátová.
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Vo futbale mladší žiaci po víťazstve v okresnom kole, v kraji skončili na 3. mieste. Starší
žiaci po víťazstve v oblastnej časti, z okresu už nepostúpili ďalej.
V ostatných kolektívnych športoch ako v basketbale, hádzanej, vybíjanej a volejbale chlapci
aj dievčatá sa zúčastnili oblastného a okresného kola. Na krajské kolo už nepostúpili, ale
pozitívne oceňujeme skutočnosť, že sa čoraz viac žiačok zapája do týchto súťaží.
Volejbalistky dokonca zvíťazili v okresnom kole, v regionálnom skončili na 3. mieste. Hrali
v zložení: Kohútová, Margušová, Koyšová, Pavlíková Obrcianová, Kaššová, Kráľova
a Kršáková. V stolnom tenise dievčatá na okresnom kole skončili na 3. mieste. Hrali tieto
žiačky: Koyšová, Kráľova, Kaššová a Obrcianová.
Na I. stupni sa tradične darí gymnastike. Po úspechoch v oblastnom a regionálnom kole, na
krajskej súťaži chlapci v kategóriách získali 2. a 3. miesto. Školu reprezentovali títo
športovci: Bicek, Mikovič, Porubský, Zhanač, Sklenár, Bohucký, Danko, Musil, Majer
a Gregorík.
Na okresnom kole v atletike boli chlapci na 2. mieste a dievčatá na 4. Víťazi v disciplínach
postúpili na kraj, kde sa však na popredných miestach neumiestnili. Na kraji školu
reprezentovali: Franko, Rosandič, Kaššová a Obrcianová. Úspešný sme boli na Kinderiáde:
1. miesto David Prna - 60m, 2. miesto David Prna - skok do diaľky, 2. miesto Erik Štiblárik - 60m
a 3. miesto Jakub Porubský - hod plnou loptou. Na Memoriáli Marty Herdovej škola obsadila 4.
miesto. Na všetky súťaže pripravovali žiakov títo učitelia: Mgr. Bača, Mgr. Chromiaková, Mgr.
Strnadová, Mgr. Letko, Mgr. Haluza, R. Gálik a tréneri MHK a MFK.
Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry aktívne pracovala s talentovanými žiakmi.
Olympiáda zo slovenského jazyka – október – v školskom kole sa zúčastnilo 32 žiakov 9. ročníka,
úspešných bolo 5 žiakov, do okresného kola v decembri boli vybratí 2 žiaci, zúčastniť sa mohol iba 1
žiak – Andrej Mrázik, pripravovala Mgr. Ščerbová. V okresnom kole nezískal ani jedno z prvých troch
miest.
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – účasť 28 žiakov. Víťazi II. a III. kategórie v prednese poézie
a prózy postúpili do okresného kola. II. kategória – poézia – Samuel Bohumil Blaško, 5.b–
pripravovala Mgr. Drieniková- v okresnom kole získal pekné 2. miesto. Próza – Róbert Chromiak,
5.a – pripravovala Mgr. Drieniková - získal v okresnom kole pekné 2. miesto. III. kategória – próza –
Bianka Zhanačová, 7.a – pripravovala Mgr. Drieniková- získala v okresnom kole 4. miesto.
CVČ v Ilave - máj – Máj, lásky čas zaslaných do súťaže 8 literárnych prác . V I. kategórii 4 práce
žiakov 5.a .– pripravovala Mgr. Drieniková. V II. kategórii 4 práce žiakov 7.a – pripravovala Mgr.
Drieniková .Vyhodnotenie a výsledky ku dnešnému dňu zatiaľ nie sú. Hodžov novinový článok –
zaslaná úvahovo-esejistická práca Patrície Gazdíkovej z 8.a, vyhodnotenie prác by malo byť koncom
júna.
Úspešní žiaci v prednese poézie a prózy , vo vlastnej tvorbe: 5. a - Róbert Chromiak, Natália
Tramitová, Lenka Prekopová, Dominika Dzínová. 5. b - Samuel Bohumil Blaško, David Prna. 7.a Bianka Zhanačová, Kristína Hírešová, Stanislava Balážová, Miroslava Milčíková. 8.a - Patrícia
Gazdíková, Boris Zermegh. 8.b - Radka Kaššová. Veľmi talentovaní sa javia žiaci 5. ročníka,
v budúcnosti je potrebné rozvíjať recitačný talent chlapcov 5. ročníka a takmer všetkých zapájať do
vlastnej tvorby. Veľmi šikovné sú i žiačky 7.a v recitačnej, publikačnej činnosti a veľmi aktívna
v pisateľskej činnosti je Stanka Balážová, ktorá sa pokúša o vlastnú fantasy literatúru.
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Predmetová komisia matematiky v práci s talentovanou mládežou dosiahla tieto výsledky:
Názov

Ročníky

Zodpovedný

Školsk Úsp
é kolo ešní

Okresné kolo

Úspešní

MOZ 5

5

Mgr.
Šašinková

2

2

Tramitová
Natália,
Prekopová
Lenka

Prekopová
Lenka

MOZ 6

6

Mgr. Bujnová

4

2

Fatul Oskar

0

MOZ 7

7

Mgr. Jurč

Žiaci nemali záujem

MOZ 8

8

Mgr. Malák

1

1

Suran Roman

0

MOZ 9

9

Mgr. Bujnová

1

1

Mrázik
Andrej

0

TAKTI 5,6
K

Mgr.
Šašinková

Dzinová, Baginová, Chromiak – 100. – 200.
miesto v kategórii 5

Pytago
riáda

Mgr.
Šašinková

57

3-8

28

20

Do fyzikálnej olympiády sa zo žiakov 8. ročníka nechcel zapojiť nikto, preto je potrebné
v ďalšom školskom roku motivovať a zapojiť žiakov do tejto súťaže.
Predmetová komisia chémie (Mgr. Malák) kategória DZ v 9. ročníku sa do školského kola
zapojilo 6 žiakov, ktorí však neboli úspešní takže nepokračovali v okresnom kole. V biológii
sme sa zapojili do súťaže Delfín (Mgr. Floreková).
Práca s talentovanou mládežou v predmetovej komisii geografie a dejepisu (Mgr. Letko
a Mgr. Palacková) bola v školskom kole olympiády nasledovná: dejepis – zúčastnilo sa 41
žiakov, do okresného kola postúpilo 6 žiakov, geografia – zúčastnilo sa 35 žiakov do
okresného kola postúpili 4 žiaci. Vo vyšších kolách ani v jednej z olympiád sme neuspeli –
žiaci neboli úspešní riešitelia.
Tradične predmetová komisia výtvarnej výchovy (Mgr. Čellárová, Mgr, Bujnová) sa zapájala do
viacerých súťaží: boli poslané práce o športovej činnosti s olympijským pozadím pre podporu
OFDM, Grafický návrh na Žiacku knižku - v rámci školy, Vianočné maľovanie -

vyhlasovateľ Mesto Dubnica nad Váhom, Vesmír očami detí , Európa v škole s témou
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Dobrovoľníctvo, Prečo som na svete rád, Zelený svet s témou, Moja stopa na tejto planéte,
Dobšinského rozprávkovo - zapojili sme sa v 3 vekových kategóriách, Afrika mojimi očami a
pre Maticu slovenskú - dubnickú súťaž Sniežik sa nám chumelil.
Hudobné súťaže: (Mgr. Haluza) Slávik Slovenska - školské kolo : súťaže v speve
ľudových piesní sa zúčastnilo 15 žiakov v 3 kategóriách, okresné kolo : Lenka Prekopová a
Radka Kaššová - bez umiestnenia
Práca s talentovanou mládežou na I. stupni
Hviezdoslavov Kubín Poézia: M. Chromiak, (pripravila Mgr. Strnadová) 1. miesto v
škole, zároveň víťaz v okresnom kole s postupom do krajského kola – bez umiestnenia
Slávik Slovenska – Simona Vavrincová bez umiestnenia

v okresnom kole

Matematické súťaže
Maxík (Mgr. Ľ Bašnárová, Mgr. Prekopová, Mgr. Strnadová)
Najmúdrejší maxáčik: Marek, Lezo, Košíková, Koníček, Farský
Múdry maxáčik: Rusnák, Svoradová
Pytagoriáda

Okresné kolo: úspešní – Bajčík, Farský (Mgr. Strnadová), Marek, Floriš
(Mgr. Ľ. Bašnárová)

Všetkovedko

Marek, Olešňan, Kadlicová Koníček, Suchánková, Chromiak, Bajčík
(Mgr. Ľ Bašnárová, Mgr. Strnadová, Mgr. Prekopová)

Bobor Suchár, Prekop, Šedík (Mgr. Prekopová)
Klokanko

Marek, Floriš, Mikovič, Chromiak, Farský, Bajčík, Koníček, Košíková
(Mgr. Ľ Bašnárová, Mgr. Strnadová, Mgr. Prekopová)

Športové súťaže
Gymnastický štvorboj

Šuvarová, Porubský, Mikovič, Chromiak, Zermegh, Fatul,

Štibláriková, Bobotová, Sklenár (Mgr. Chromiaková)
Zmiešané družstvo chlapcov sa prebojovali do krajského kola, kde získalo II. miesto
Kinderiáda Štiblárik – 1. miesto,
Mgr. Strnadová)

Porubský – 3. miesto

(Mgr. Ľ Bašnárová,
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Výtvarné súťaže
Deň zeme – zaslaných 12 prác (Mgr. Ľ. Bašnárová, Mgr. Prekopová)
Environmentálna súťaž – zaslaných 5 prác (Mgr. I. Bašnárová)
Vrabček, časopis – zaslaných 30 prác – celoslovenské kolo 1. miesto: Janka Máziková:
1. ročník, (Mgr. I. Bašnárová)
Koledy troch národov – zaslaných 15 prác (Mgr. I. Bašnárová)
Matica slovenská – zaslaných 6 prác (Mgr. I. Bašnárová)
Enviro – film – Stopa na planéte Zem – zaslaných 8 prác (Mgr. I. Bašnárová)
Benzin.sk – zaslaných 8 prác (Mgr. I. Bašnárová)
Dobšinského rozprávkovo – zaslaných 15 prác (Mgr. I. Bašnárová) – krajské kolo
1. miesto Kristína Lezová
Jazykové súťaže – tvorba obrázkového slovníka, zaslaných 5 prác: Čestné uznanie
Monika Kuterková 1.ročník (Mgr. Kyselicová)

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Školský rok 2011/2012 bol v histórii školy mimoriadny. 7.9.2011 tragicky zahynul náš bývalý
žiak, slovenský hokejový reprezentant Pavol Demitra. Pre učiteľov, zamestnancov školy ale
hlavne pre žiakov to bola veľmi smutná udalosť. Na počesť Pavla Demitru sme požiadali
príslušné orgány a jeho manželku o súhlas na premenovanie školy na ZŠ s MŠ Pavla Demitru.
Našej žiadosti bolo vyhovené a v deň jeho nedožitých narodenín 29.11.2011 nám štátny
tajomník MŠ Mgr. Jaroslav Ivančo a podpredseda NR SR Ing. Milan Hort odovzdali listinu
čestného názvu školy – Pavla Demitru. Zároveň sme vybudovali jeho sieň slávy na škole. A aj
pre túto udalosť naša škola bola prezentovaná vo všetkých masovokomunikačných
prostriedkov. Ďalšie významné podujatie, ktoré sme organizovali na škole, a ktoré bolo tiež
propagované, bola beseda za účasti našich bývalých žiakov, slovenských hokejových
reprezentantov v ľadovom hokeji- strieborných medailistov z MS: Baranku, Hovorku, Tatara
a Bližňáka. V slovenských masmédiách naša škola bola spomínaná aj v súvislosti
s problematikou Zimného štadióna v Dubnici, na ktorom trénujú a hrajú zápasy naši žiaci.
V septembri 2011, keďže nebol ľad v Dubnici, museli sme upraviť rozvrh vyučovania tak,
aby žiaci mohli trénovať v Trenčíne.
Prezentácia výsledkov a akcií školy bola cez školský rozhlas a nástenné noviny, školské
noviny ŠKOLOWINY, pomocou článkov o akciách školy cez Dubnické noviny, Obzor,
Pravdu, Nový čas, Plus 1 deň ale i televízia Markíza, TA3 či JOJ . Okrem vyššie
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spomenutých podujatí bola propagácia aj pri Protidrogovej olympiáde, Vianočné koledy,
Otváranie studničiek, veľká akcia "Deň Zeme a náš pohľad", školské kolá súťaží, zber
ekopakov, triedenie odpadu, skrášľovanie prostredia školy a jej okolia. Tiež sme prezentovali
Karneval ŠKD, Halloween, Vianočný stromček spojený s dňom otvorených dverí, Vítanie
prváčikov pri zápise do 1.ročníka, vianočná besiedka spojená s diskotékou. Z príležitosti Dňa
matiek sme v amfiteátri pripravili slávnostnú akadémiu. Úspech mal aj OFDM. Na záver
školského roka sa ocenili najlepší žiaci. Natália Černušková ako najlepšia žiačka školy, bola
odmenená bicyklom. Spolu s MŠ sme pripravili pre deti dubnických materských škôl Zimnú
olympiádu.
§ 2. ods. 1 j

Projekty
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé
Environmentálna výchova – koordinátor Mgr. Jana Palacková
Environmentálna výchova sa realizovala podľa vypracovaného plánu, v ktorom boli zahrnuté
aktivity pre I. a II. stupeň našej školy. Ciele a obsah environmentálnej. výchovy boli zahrnuté
do vzdelávania žiakov v rámci predmetov a triednických hodín. Vyzbierali sme takmer 10 ton
papiera.
I.

Stupeň :

V rámci triednických hodín sa žiaci oboznamovali s možnosťami hospodárenia s pitnou
vodou, šetrením elektrickou energiou formou besied, ekologických hier a pod. V zimnom
období žiaci vyrábali vianočné ozdoby z prírodného materiálu, čím si skrášľovali prostredie
triedy a oboznamovali sa s tradíciami vianočných sviatkov. V rámci vychádzok žiaci
prikrmovali zvieratká, pre ktoré vyrobili na pracovnom vyučovaní kŕmidlá. Na hodinách
výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania žiaci najradšej pracovali s odpadovým
materiálom, ktorý tvorivo vedeli využiť na výrobu hlavolamov, bludísk, Plánu našej obce,
Naše mesto v ďalšom tisícročí. V rámci aktivít ku Dňu Zeme sa žiaci 3. a 4. ročníkov
zúčastnili súťaže ,ktorej obsahom bol návrh na plagát ku Dňu Zeme na budúci školský rok.
Z ôsmich výkresov získal 1. cenu žiak IV.A triedy našej školy. V mesiaci jún sa zúčastnili
žiaci 4. ročníkov Školy prírody, kde sa v rámci besedy s ochranárom prírody oboznámili
s flórou a faunou okolia obce Opatová . Žiaci navštívili CVČ, kde spoznávali prírodu, život
zvieratiek, zbierali tetrapaky, aktívne sa zúčastnili zberov papiera a pod.
II.

Stupeň :

Žiaci prispievali k zlepšeniu životného prostredia ošetrovaním trávnikov, okrasných rastlín,
udržiavaním skalky, ošetrovaním okrasných rastlín v priestoroch školy. Zapájali sa do
triedenia odpadu, do zbierania tetrapakov a zberu papiera, ktorý sa uskutočnil v jesennom a
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jarnom období. Žiaci sa zapojili do skrášľovania interiéru školy a svojich tried v
predvianočnom čase zhotovovaním vianočných ozdôb, na čo využívali hlavne prírodné
materiály. Na jar sa uskutočnila súťaž medzi triedami o najkrajšiu veľkonočnú výzdobu.
Cieľom bolo, aby sa žiaci oboznamovali s veľkonočnými tradíciami, ktoré potom prezentovali
na nástenkách, paneloch v školskom interiéri, výrobou plagátov a pod. V apríli pri príležitosti
Dňa Zeme sa naša škola zapojila do osvetovej činnosti organizovanej Mestským úradom v
Dubnici nad Váhom, ktorej cieľom bolo oboznámiť obyvateľov mesta s problematikou psích
exkrementov. 4. júna sa najlepší zberači papiera zúčastnili exkurzie vo firme General Plastic
v Kolárove, kde si žiaci pozreli recykláciu plastových PET fliaš. 22. mája sa žiaci VI. B
zúčastnili exkurzie v Stredisku triedeného zberu . 20. apríla v rámci akcie „Vyčistíme si
Slovensko“ všetci žiaci našej školy sa zúčastnili čistenia . Starší žiaci zbierali odpadky v okolí
Váhu a mladší žiaci čistili okolie školy. Pri príležitosti tohto dňa sa uskutočnila súťaž o
najkrajšie vyzdobenú triedu s tematikou ochrany našej planéty. Reláciou v školskom.
rozhlase sa žiaci mohli dozvedieť o ohrozenej budúcnosti našej Zeme a o možnostiach jej
záchrany. Na hodinách výtvarnej výchovy kreslili plagáty , kde mohli vyjadriť svoj názor ,
ako môžu aj deti pomôcť zachrániť našu Zem. Triednické hodiny boli venované problematike
triedenia odpadu, ochrane životného prostredia, šetrenia zdrojov energie a pod. Všetky tieto
aktivity viedli k rozvoju environmentálnej výchovy a podieľali sa na nich vyučujúci, žiaci a
všetci zamestnanci našej školy.
Protidrogová prevencia – koordinátor Mgr. Tatiana Škundová
Hlavná činnosť koordinátora prevencie bola zameraná na otázky prevencie a iných
závislostí, monitorovanie fyzických a psychických zmien v správaní sa žiakov a hlavne
vytvárať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy v kolektíve žiakov.
Vychádzajúc z týchto cieľov sme sa rozhodli pre využitie ponúk besied a prednášok z KR PZ
v Trenčíne. Ešte v októbri sme si zo šiestich ponúknutých tém objednali štyri: Dopravná
výchova, povinnosti chodcov a cyklistov ako účastníkov cestnej premávky, bezpečná
komunita (1. stupeň), Trestno-právna zodpovednosť mladistvých, resp. maloletých (8.,9.
roč.), Šikanovanie, násilie páchané na deťoch (5.,6. ročník) a Zábavná pyrotechnika. Ale žiaľ,
ani po niekoľkých telefonátoch a mailoch, kde sme urgovali našu požiadavku, si nenašli čas
pre našu školu. Tak sme využili ďalšiu možnosť CPPPaP v Dubnici nad Váhom. Dali sme si
požiadavku na tieto témy pre jednotlivé ročníky: Pohlavné zdravie a pohlavný život – 8. roč.,
Rovesnícke vzťahy – 5. roč., Zneužívanie moderných telekomunikačných technológii – 6.
roč., Zneužívanie moderných telekomunikačných technológii – 9. roč., Ako predchádzať
šikanovaniu - 5. a 6. roč. a Význam a hodnota skutočného priateľstva – 4. roč.
Tu bola spolupráca dobrá, ale pre PN Mgr. Prostrednej, ktorá stretnutia realizovala, sa
uskutočnili iba dve, v 9. a v 8. ročníku. V siedmom ročníku sa začali vyhrocovať vzťahy v
kolektíve triedy s náznakom šikanovania, preto koordinátor robil niekoľkokrát besedy ako sa
navzájom tolerovať, vytvárať dobré vzťahy (tu to bolo konkrétne, medzi hokejistami a
futbalistami) a predchádzať šikanovaniu. Aké hodnoty človeka si treba vážiť. Pravidelné
stretnutia viedli k zlepšeniu vzťahov ako aj k správaniu sa žiakov. Pre šiesty ročník bola
uskutočnená veľmi zaujímavá vzťahovo-preventívna prednáška s videoprojekciou Mgr.
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Libora Votočku (absolvent MFF UK Praha) na tému Vplyv hudby a filmu - ako ovplyvňuje
chovanie a charakter človeka a čo s tým.
Počas celého roka koordinátor spolupracoval s vyučujúcimi, spoločne sa riešili priestupky
žiakov s výskytom javov sociálnej patológie. V nutných prípadoch boli predvolaní aj rodičia,
kde sme ich informovali o problémoch ich dieťaťa, snažili im poradiť a nájsť spoločné
riešenie pre zlepšenie daného stavu. V rámci školy, ako súčasť prevencie, sa priebežne
uskutočňovali kultúrne a športové akcie. Zvlášť sa témam prevencie venovala pozornosť aj v
rámci vyučovacích hodín predmetov Občianska náuka, Etická a Náboženská výchova.
Triednické hodiny boli zväčša zamerané na rozvíjanie úcty človeka k človeku, udržiavanie
dobrých medziľudských vzťahov a vytváranie snahy byť prosociálny a empatický. Dvakrát v
tomto školskom roku sa koordinátorka zúčastnila stretnutí koordinátorov prevencie v CPPPaP
v Dubnici nad Váhom, kde nám poskytli nové informácie v oblasti prevencie. Veľmi
zaujímavé a poučné bolo stretnutie v Ilave s prokurátorom, kde na konkrétnych príkladoch
nám radil pri dokumentácii na výletoch a exkurziách, ochrane učiteľa, priestupkoch
a trestných činoch.
Vzdelávaj sa a aktívne využívaj svoj voľný čas, hraj sa a tvor – koordinátor Mgr. Zuzana
Kapráliková a Helena Čeledová
Jesenné obdobie. Žiaci ŠKD tvorili z prírodného materiálu a to z gaštanov zvieratká, otláčali
jesenné listy a vytvárali rôzne obrazce, podieľali sa na jesennej výzdobe ŠKD a školy.
Zúčastnili sa „Šarkaniády“, kde sa mnohí prezentovali vlastnými výrobkami. Obdobie
ukončili Halloweensku diskotékou a vyrezávaním strašidiel z tekvíc. Zimné obdobie. Žiaci
ŠKD sa podieľali, hlavne dievčatá prípravou – tanečnou na programe, ktorým si spríjemnili
vianočnú besiedku. V rámci tvorivých dielní vyrábali vianočné ozdoby, pozdravy a spolu
s rodičmi piekli sladké pečivo. Obdobie ukončili prípravami masiek na maškarný ples.
Jarné obdobie sa nieslo v duchu ochrany prírody. Poznaj a chráň. V rámci turistických
vychádzok si deti utvrdili učivo z prírodovedy, zahrali sa rôzne ekologické hry, zúčastnili sa
čistenia studničky pod Ostrým vrchom, založili si herbár z jarných kvetiniek a zahrali kvíz
„Čo do prírody nepatrí.“ Pripravili z papiera zaujímavé darčeky pre budúcich prváčikov
a mnohí aj chlapci sa naučili háčkovať pestré prestieranie. Letné obdobie bolo zamerané na
fyzickú zdatnosť, odolnosť a zručnosť. Deti dobre zvládli orientačný beh s plnením rôznych
úloh. Zahrali si minigolf na Dutafe a turnaj medzi oddeleniami klubu vo florbale a vybíjanej.
Na MDD ukázali akí sú zdatní pri skákaní na švihadle, hode loptičkou na cieľ, v skákaní vo
vreci a pod. Počas školského roku žiaci II. odd. absolvovali program „Ruka v ruke v klube“
na podporu prosociálneho správania. Do programu boli zapojení aj rodičia detí. Po
vyhodnotení dotazníkov sa ukázalo, že program mal pozitívny vplyv na správanie detí,
eliminoval agresivitu, upevnil zdvorilostné návyky a podporil žiaduce správanie u detí. Záver
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v klube sme ukončili letným táborom v hoteli František na Čertove. Pobyt sa vydaril, 30 detí okrem
zaujímavých športových, spoločenských a prírodovedných aktivít sa naučili a zdokonalili v plávaní.
Spokojnosť bola aj na strane rodičov. Deti sa učia využívať svoj voľný čas počas školského roka, ale
aj prázdnin aktívne a zmysluplne.

B) Krátkodobé
1. Zo štrukturálnych fondov bol škole prijatý projekt " Rozvoj prírodovedných predmetov v
modernej škole". Projekt oficiálne začal 1.10.2009 a mal trvať do júla 2011. Nakoľko však
obsahovo i technicky nebolo možné tento projekt naplniť na podmienky školy, museli sme
požiadať riadiaci orgán o určité zmeny. Zmenili sme agentúru, ktorá projekt manažovala
a posunuli sme termín ukončenia na neskoršie. Projekt sme ukončili 30.6.2012. Celkové
náklady na projekt boli 135 980,11 eur.
2. Finančná gramotnosť bola realizovaná v spolupráci s Akadémiou vzdelávania Bratislava
projektom Moja família. Formou internetovej komunikácie sa do nej 232 žiakov školy.
3. Pozitívna energia pre šport 2012. Do projektu sme sa zapojili na podporu rozvoja
športových aktivít žiakov a to hlavne vo florbale. V projekte sme boli úspešní, získali sme
finančné prostriedky na florbalové mantinely.
4. Revitalizácia MŠ 2012: Dopravné ihrisko. Projekt sme podali, čakáme na vyjadrenie
vyhlasovateľa MŠVVaŠ SR.
5. Sme rovnakí a zároveň rozdielni. Medzinárodný projekt na zdokonaľovanie v anglickom
jazyku. Projekt vyhlasovateľom nebol vybraný.
6. Nadácia SPP pre budúcnosť. Projekt na získanie mantinelov na hokejbal. Neboli sme
vybraní.
§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti
1. Štátna školská inšpekcia – ŠIC Trenčín
Dňa 6.10.2011 bola vykonaná tematická inšpekcia: Stav a úroveň uplatňovania výchovy
k ľudským právam v základnej škole. Z hodnotenia vyplýva, že škola venovala problematike
ľudských práv dostatočnú pozornosť. Koncepčné zámery školy boli prispôsobené
regionálnym podmienkam. V dokumentácii školy boli zapracované úlohy a aktivity zamerané
na túto problematiku. Neboli uložené žiadne opatrenia.
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2. Krajský školský úrad Trenčín
Dňa 16.11.2011 sa uskutočnila kontrola na výkon štátnej správy riaditeľom základnej školy.
Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Preto
sa protokol na odstránenie nedostatkov nevypracoval.
3. Hlavný kontrolór mesta Dubnice nad Váhom
V decembri 2011 prebehla kontrola Zriaďovacej listiny školy, Školského poriadku,
nájomných zmlúv, čerpanie sociálneho fondu a účtovných dokladov. Zistené nedostatky
v jednej nájomnej zmluve, ďalej zachovanie trvalosti účtovných dokladov a uvádzanie čísla
zmlúv na krycom liste boli v termíne odstránené.

Materiálno-technické podmienky
Využívali sme 16 tried ako kmeňové triedy, 2 triedy na delenie jazykov- moderné učebne
s interaktívnymi tabuľami, mix pultom a slúchadlami podľa najnovších trendov jazykových
učební. Ďalej odbornú učebňu chémie, fyziky, hudobnej výchovy, multimediálnu učebňu a 2
učebne s výpočtovou technikou. Využívali sme dve telocvične a ihriská s umelohmotným
povrchom počas hodín Tv, krúžkov i v činnosti ŠKD i MŠ. K dispozícii mali žiaci aj školskú
knižnicu. Nové pomôcky postupne zakupujeme z projektu „Rozvoj prírodovedných
predmetov na škole“ a ďalšie pomôcky sme získali od Rady rodičov.
Pre novootvorenú prvú triedu sa zakúpili lavice a stoličky ( 1 649 eur). V decembri sme vymenili troje
vstupné dvere do školy v celkovom náklade 12 570 eur. Počas vianočných prázdnin, sme zabezpečili
nákup bojlerov na teplú vodu v celom objekte základnej školy a školskej jedálne. Celkové náklady na
výrobu a rozvod teplej vody bol 6 122,43. V mesiacoch júl a august 2012 sme sa venovali hlavne

údržbe školy. Pokračovalo sa vo vymaľovaní chodieb, uložilo sa nové linoleum. Počas
prázdnin prebehlo výberové konanie na zateplenie strechy v severnom krídle a nad školskou
jedálňou, s tým, že oprava v celkovom náklade 26 355,49 €, začne v septembri. Do ŠJ sa
zakúpili 4 ks. antikorových stolov za 1 676 eur. Rastú náklady na prevádzku multifunkčných
ihrísk, pretože už 3x neznámy páchateľ odcudzil ochranné siete, ktoré sme museli dokúpiť za
viac ako 300 eur. Na ihriskách sa bude musieť urobiť aj generálna oprava plochy a osvetlenia.
Už druhý rok požadujeme vymeniť okná, ktoré vypadávajú z rámov, netesnia, zatepliť fasádu
a odstrániť opadávanie omietky na deti i dospelých. Od júla 2012 už mala začať prvá etapa
realizácie. Poslanci MsZ svojim rozhodnutím zatiaľ práce zastavili , kým sa nepreverí
správnosť verejného obstarávania. Je predpoklad, že ďalšiu zimu budú musieť deti, žiaci
a zamestnanci školy vydržať v týchto nepríjemných podmienkach. Zároveň budú stále vysoké
náklady za teplo. Z rozpočtu školy sme museli uhradiť náklady za prenájom zimného
štadióna v Trenčíne v septembri 2011, keď v Dubnici nebol ľad. Náklady boli vo výške 7 000
eur. Ďalej je potrebné vytvoriť kultúrne prostredie pre učiteľov zlepšením vybavenia
kabinetov. Vymeniť staré tabule, zestetizovať chodby. Pre rozvoj športu na škole vybudovať
tartanovú atletickú dráhu, hokejbalové ihrisko a upraviť školský areál s možnosťou učenia sa
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vonku (altánok). Vo vnútornom átriu školy vybudovať dopravné ihrisko. Je potrebné dokúpiť
stoly a stoličky - nastaviteľné do 4 tried ZŠ, laboratórny nábytok pre odbornú učebňu fyziky
a chémie. Treba získať aspoň 3 interaktívne dataprojektory a 25 notebookov pre učiteľov,
ktoré by využívali na vyučovacích hodinách a zapisovanie známok na webovú žiacku knižku.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho a mestského rozpočtu na žiakov v členení:
MŠ

61 171 707,62

62 562,-

63

59 857,-

64

435,-

Spolu 294 561 € ( v min .šk. roku 260 177 eur)
ŠKD

61 17 471,62

6 391,-

63

3 008,-

64

0,-

Spolu 26 870 € ( v min. šk. roku 25 360)
ŠJ

61 29 833
62 11 134
63 23 108
64

0

Spolu 64 075 € (min. šk. rok 49 193)
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Ihriská 61 2 376
62

22

63

3 576

64

0

Spolu

5 974 € (min. šk. rok 5 194)

OK spolu 391 480 €

( min. šk. rok 339 924)

61 245 311
62

90 759

63 122 630
64

310

PK Spolu 459 010 € (min. šk. rok 397 341)

Poznámka : Dotácia na predškolákov pre MŠ 8 579 eur (minulý šk.r. 6 091 eur).
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 0
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa
financovaných aktivít: VP 8 380 € použité v členení - materiál 4 180 € a 4 200 € dohody
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 0
(Získané finančné prostriedky sú v účtovníctve RR)
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
0
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§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa
Hlavným cieľom , ktorým sme sa riadili, bola realizácia základnej filozofie školy - vytvoriť
otvorenú školu, kde žiaci, učitelia a rodičia tvoria komunitu, ktorá sa podstatne častejšie
stretáva a spolu rieši problémy. Mimoškolskú činnosť sme orientovali na prepojenie k náplni
projektov školy - propagovali sme zdravú školu, environmentálne aktivity, využili mliečny
program dotovaný štátom, vyhlásili sme týždeň proti drogám, fajčeniu. Mesačne sme
pripravili jeden netradičný deň: Drogová olympiáda, Halloween, Deň Zeme, Olympijský deň
a pod. Zvýšil sa počet krúžkov. K výmene informácii medzi žiakmi a učiteľmi napomohol
Žiacky parlament a schránka dôvery.
Nakoľko sme škola so športovými triedami, v jarných mesiacoch sme organizovali
medzitriedne športové súťaže, ktoré vyvrcholili Olympijským dňom. Za tieto aktivity, sme
získali čestné uznanie od prezidenta SOV. Spolu so žiakmi sme v priestoroch školy spoločne
pozerali v televízii Majstrovstvá sveta v hokeji.
Nové pomôcky pre I. stupeň a prírodovedné predmety na II. stupni umožňujú uplatňovať vo
väčšej miere nové vyučovacie metódy a lepšia je aj situácia s vyučovaním za pomoci
interaktívnej techniky (dataprojektory a interaktívne tabule)
Monitorovali sme zmeny v správaní detí ohrozovania mravného vývinu sme bezodkladne
riešili problémy v súčinnosti s príslušnými orgánmi. V tejto oblasti bol prínosom školský
pedagóg, zlepšila sa práca s integrovanými žiakmi.
V hodnotení súťaží sme oproti minulým rokom boli úspešnejší nielen v športových súťažiach
ale aj vo vedomostných i umeleckých.
Na zlepšenie komunikácie medzi žiakmi a učiteľmi prospela schránka dôvery, do ktorej žiaci
dávali lístky s návrhmi čo by sme mali na škole zmeniť, aké aktivity by škola mala vyvíjať ale
nebáli sa pripomienkovať čo sa im nepáči. Na škole začal pracovať Žiacky parlament, ktorí
tvorili predsedovia tried. Parlament pomáhal pri organizácii hlavne mimoškolských aktivít ale
i pri tematickým podujatiam ako Protidrogová olympiáda, Deň Zeme, Športový deň a pod.
Oživila sa webová stránka školy, všetci učitelia majú školské mailove adresy, čím sa urýchlila
komunikácia. Zaviedla sa webová žiacka knižka.
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§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: šport, mimoškolské aktivity, umelecké
súťaže
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
- príprava žiakov na Testovanie v 5. a 9. ročníku
-prírodovedné predmety
-zapojenie sa do náročných olympiád v chémii, fyzike, biológii a to hlavne žiakov
z nešportových tried
Návrh opatrení:
- v 8.a 9. ročníku maximálne hodinovo dotovať ŠkVP na SJ a M, ako podmienka na úspešné
Testovanie 9
- viac pozornosti venovať problematike „ Čítanie s porozumením“
- projektom Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole zvýšiť záujem žiakov o tieto
predmety
- vybudovať jazykovú učebňu pre I. stupeň s audiovizuálnou technikou
- vytvárať podmienky aby v športových triedach okrem hokejistov, futbalistov, stolných
tenistiek boli aj žiaci, ktorí sa venujú atletike či iným športom. Vytvoriť podmienky, aby
športová trieda bola už na I. stupni
-skvalitniť web stránku školy s dôrazom na aktuálnosť
- pokračovať organizovaním netradičných školských i mimoškolských podujatí
- pre výuku DOV vybudovať dopravné ihrisko v areáli školy
- v koncepcii rozvoja školy na roky 2013 – 2014 pripraviť alternatívne zameranie školy,
v prípade zániku športových tried na škole
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§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín vedúci krúžku
21
Mgr. Ľ. Bašnárová
Športové hry
11
Mgr. Čellárová
Počítačový
16
Mgr. Chromiakova
Gymnastický II
24
Mgr. I. Bašnárová
Tanečný I.stupeň
Tanečný II.stupeň
Cudzí jazyk zábavne

17
18

Mgr. I. Bašnárová
Mgr. Škundová

Výtvarný

14

Mgr. Čellárová

Florbal 3. – 5. ročník
Florbal 5. – 7. ročník

12
13

Mgr. Letko
Mgr. Letko

Práca s počítačom I

12

Mgr. Strnadová

Práca s počítačom II
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Mgr. Jurč

Matematický krúžok

27

Mgr. Bujnová

Šachový krúžok

14

Ľ. Tomaníková

Stolno-tenisový krúžok

14

Mgr. Haluza

Pozemný hokej I

62

3

Mgr. Bača

Pozemný hokej II

43

2

Robo Gálik

Školowiny

9

Mgr. Brunovský

Na krúžkovú činnosť sa využívali vzdelávacie poukazy. Z 302 vydaných poukazov sa v škole
využilo 293. Celkom bolo 17 krúžkov, ktoré navštevovalo 336 detí (niektorí žiaci chodili do
dvoch krúžkov).

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca školy a rodičov bola veľmi dobrá. Rodičia sa aktívne zapájali do činnosti školy.
Organizačne i finančne pomáhali napr. pri akcii Deň detí, športových súťažiach, pri
kultúrnych podujatiach. Úspešná bola aj rodičovská zábava. Plánované rodičovské združenia
sa uskutočnili. Pripomienky rodičov z nich boli riešené. Častejšie sme sa stretávali s rodičmi
žiakov hokejistov, kde sme spolu hľadali riešenia na zladenie potrieb školy a hokeja v meste.
RR poskytla finančné prostriedky na zastrešenie súťaží po krajské kolá, pomoc pri poplatku
na plavecký výcvik detí, školy v prírode, lyžiarsky výcvik a pri odmeňovaní najúspešnejších
žiakov. Z príspevku sme vyriešili úrazové poistenie všetkých detí . Zakúpili sa pomôcky pre
prvákov. Organizačne i finančne sa podieľali na rôznych mimoškolských aktivitách.
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§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti
Dobrá spolupráca bola so zriaďovateľom školy Mestom Dubnica nad Váhom, ktorý škole
poskytol aj nadnormatívne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školy. Škola a deti
školy sa zapojili do všetkých akcií poriadaných mestom - Memoriál Marty Herdovej, Deň
Zeme, privítanie jari, stavanie májov, vianočné koledy a zapaľovanie sviečok, Deň detí, veľa
iných akcií poriadaných spoločne s CVČ. Na základe družby medzi mestami Dubnice
a Otrokovíc sme s družobnou školou s Otrokovíc pripravili spoločné stretnutie zástupcov škôl.

Záver
Vypracoval: Mgr. Ferdinand Brunovský
V Dubnici nad Váhom, 6. októbra 2012
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 8. 10 2012
Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa : 15.10.2012

Vyjadrenie zriaďovateľa:
Mesto Dubnica nad Váhom, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II č. 87, v súlade
s § 5 ods.7) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s c h v a ľ u j e Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 – Základná škola s materskou
školou Pavla Demitru Centrum II 87 v Dubnici nad Váhom.

