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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Ružindol a školských zariadení  

 

Správa je vypracovaná v súlade s § 1 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva školstva SR č. 

9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení.  

V zmysle s § 5 ods. 7  písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve uvedenú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach (ďalej len „správa“) predkladá riaditeľ školy zriaďovateľovi na schválenie a 

rade školy na vyjadrenie.  

 

a) Identifikačné údaje školy  

 

Názov a sídlo školy: Základná škola s materskou školou Ružindol 

Adresa školy:                     919 61 Ružindol č. 3 

Adresa materskej školy:  919 61 Ružindol č. 318  

Kontakt:    

telefón:   škola     – 033/5549 402  

  materská škola   – 033/5549 185 

  školská jedáleň  – 033/5549 010 

  fax:        – 033/5549 402 

  e-mail: skola@zsruzindol.edu.sk ; riaditel@zsruzindol.edu.sk  

  Internetová stránka školy: www.skolaruzindol.edupage.sk     

Právna forma:  rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ:     Obec Ružindol 

  Obecný úrad Ružindol 

  919 61  Ružindol č. 130 

IČO školy:  36090344 

Vedenie školy: 

 
Riaditeľ školy: Ing. Ján Morong  

Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Ľudmila Kloknerová  

(zástupca štatutára) 

Zástupca riaditeľa školy pre MŠ: Ľubica Dubovská  

mailto:skola@zsruzindol.edu.sk
mailto:riaditel@zsruzindol.edu.sk
http://www.skolaruzindol.edupage.sk/
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Predseda rady školy:          Ing. Ingrid Vajcziková, PhD. – zástupca rodičov MŠ 

 

Členovia rady: Svetlana Szudová – zástupca zriaďovateľa  

Erika Čáliková – zástupca zriaďovateľa  

Ing. Ladislav Vysoký – zástupca zriaďovateľa 

Pavol Drobný – zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Anna Pokrývková – zástupca PZ ZŠ 

Bc. Beáta Morongová  – zástupca PZ MŠ 

Emília Tibenská – zástupca nepedag. zamestnancov 

Miriam Šalgovičová – zástupca rodičov ZŠ 

Ing. Denisa Moncmanová – zástupca rodičov ZŠ 

Silvia Palová  – zástupca rodičov ZŠ 

 

Predseda rady rodičov:            MUDr. Lucia Pecková             

 

Vychádzajúc z Plánu výchovno – vzdelávacej činnosti školy za uplynulý školský rok, 

ako aj prijatej Koncepcie rozvoja školstva v obci Ružindol, prijatej a schválenej obecným 

zastupiteľstvom na obdobie piatich rokov, boli výsledky činnosti školy nasledujúce: 

 

b) Počet žiakov  

V školskom roku 2013/2014 (k 15. septembru) navštevovalo školu 165 žiakov, z toho 6 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v materskej škole bolo zapísa-

ných 69 detí. Vyšší počet detí v MŠ bol prerokovaný radou školy a odsúhlasený zriaďova-

teľom. Nižší počet žiakov v ZŠ je na druhom stupni, pričom tento problém je viacročný 

a potrvá ešte 4 roky. Naším prioritným cieľom je preto zvýšenie počtu žiakov školy. Pred-

poklad je cca 240 žiakov do roku 2019. Na dosiahnutie tohto cieľa boli prijaté konkrétne 

opatrenia a to vytvorenie spoločného školského obvodu s obcami Biely Kostol, Borová 

a skvalitňovanie podmienok výučby v samotnej škole – materiálnych aj personálnych.  

Nárast počtu žiakov školy za posledných päť rokov vyjadrený graficky svedčí o rastúcom 

záujme rodičov o našu školu. Považujeme to za veľmi dôležitý signál pre našu prácu: 

Školský rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Počet žiakov 

školy 
105 131 150 165 183 
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c) Počet zapísaných žiakov 

Do prvého ročníka MŠ bolo zapísaných a prijatých 22 detí, do ZŠ bolo spolu zapísaných 

35 žiakov z toho majú odklad povinnej školskej dochádzky 4 žiaci a jeden žiak nastúpil 

do inej školy. Do prvého ročníka nastúpi 30 žiakov. Z tohto počtu prvákov je z Bieleho 

Kostola 5 žiakov a Borovej 3 žiaci. V histórii školy ešte v našej škole nebolo 11 tried ako 

v tomto školskom roku. V 2 ročníkoch boli dve paralelné triedy, a to v prvom ročníku 

triedy  I.A a I.B a v druhom ročníku triedy II.A a II.B. Bolo to spôsobené aj školským zá-

konom, ktorý stanovil nižší počet žiakov v triedach na 1.stupni základnej školy. Rastúci 

počet tried nám začína spôsobovať priestorové problémy. 

d) Prijatie žiakov na SŠ 

Na stredné školy boli prijatí z našej školy všetci žiaci tak ako sa hlásili.  

V školskom roku 2013/2014 končilo školskú dochádzku v 5. ročníku 0 žiakov, v 8. ročníku 0 

žiakov a v 9. ročníku 10 žiakov. 

 

Rozmiestnenie žiakov:      9. ročník:  

Gymnázium        2 

SOŠ         7 

SOU s maturitou       0 

SOU – 3. ročné        1 

OU         0 

Nezaradený         0 

 

Je to spôsobené aj tým, že na stredných školách je stále viac voľných miest v prvých 

ročníkoch ako je počet končiacich žiakov na ZŠ. Konkurencia je nízka a na SOŠ 

a gymnáziá sa hlásia a sú prijímaní aj žiaci s priemernými a slabšími výsledkami. Stále 

pretrváva u žiakov malý záujem o odborné vzdelávanie a učebné odbory o ktoré je na trhu 

práce najvyšší záujem. 

 

e) Výsledky hodnotenia 

V školskom roku 2013/2014 boli dosiahnuté tieto výsledky: 

P.č. Trieda 
Počet 

žiakov 
Chlapci Dievčatá 

Prospech 
Priemer 

triedy 
PV PVD P N 

1 1.A 16 6 10 16 - - - 1,13 

2 1.B 13 6 7 13 - - - 1,07 

3 2.A 14 4 10 14 - - - 1,08 

4 2.B 15 6 9 12 3 - - 1,15 

5 3 25 15 10 18 6 1 - 1,34 

6 4 20 9 11 12 7 1 - 1,31 
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7 5 8    7 - 1 1,33 

8 6 20   5 7 5 3 1,21 

9 7 13 3 10 5 4 4 - 1,43 

10 8 10 7 3 1 6 3 - 2,45 

11 9 10 3 7 2 5 3 - 1,9 

 Opravné skúšky v auguste neurobil jeden žiak - ..Selič Peter, 6. trieda 

Z celkového počtu 164 žiakov prospelo s vyznamenaním 99 žiakov, prospelo veľmi 

dobre 45 žiakov, prospelo 17 žiakov, neprospeli 3. Zameškané hodiny celkom 5814, na 

žiaka to bolo 35,45 (v minulom šk. roku to bolo  48,10 na žiaka) z toho neospravedlne-

ných  hodín bolo 9/ 0,055 na žiaka.  Bolo udelených 19 pochvál, väčšinou za prospech 

vzorné, správanie a reprezentáciu školy a len 2 pokarhania, dvojka zo správania bola jed-

na. Trojka nebola vôbec. Je to veľké zlepšenie oproti minulému roku. Stojí za zamyslenie 

či ide o rapídne zlepšenie správania sa žiakov alebo o väčšiu benevolentnosť triednych 

učiteľov. 

f) Poskytované vzdelanie 

Škola poskytovala predprimárne vzdelanie v materskej škole a základné vzdelanie, 

ktoré sa členilo na primárne vzdelanie, ktoré získal žiak na prvom stupni základnej školy 

alebo nižšie stredné vzdelanie, ktoré získal žiak na druhom stupni základnej školy. 

g) Údaje o zamestnancoch školy 

Na Základnej škole s materskou školou pôsobilo v školskom roku 2013/2014 celkom 

34 zamestnancov, z toho bolo 10 nepedagogických zamestnancov. V ZŠ pôsobilo celkom 

24 pedagogických zamestnancov z toho 3 vychovávateľky, 3 učitelia boli na kratší pra-

covný úväzok, všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. V materskej škole 

pôsobilo celkom 6 učiteliek, ktoré tiež spĺňajú kvalifikačné predpoklady z toho 1 bola na 

absolventskej praxi. Jedna pedagogická zamestnankyňa ZŠ a jedna v MŠ je na rodičov-

skej dovolenke. V ZŠ je 5 nepedagogických zamestnancov a v MŠ traja nepedagogickí 

zamestnanci. Na škole pôsobil v školskom roku 2013/2014 na skrátený úväzok aj školský 

psychológ. 

h) Vzdelávanie PZ 

Pedagogický zamestnanci v uplynulom roku sa zapojili do vzdelávania nasledovne:  

 1 vyučujúca ročníkov 1. – 4.  si doplnila vzdelanie v oblasti  vyučovania cudzích jazy-

kov,  

 3 vyučujúce sa vzdelávali v rámci projektu modernizácia vyučovacieho procesu, 

 2 PZ absolvovali funkčné resp. inovačné funkčné vzdelávanie, 

 Všetci PZ školy (okrem dôchodcov) sa prihlásili v závere šk. roka na vzdelávanie 

v oblasti IKT(interaktívna tabuľa v edukačnom procese). 
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         Zapojením sa do národného projektu „Škola na dotyk“ škola získala dvadsať table-

tov, dve interaktívne tabule, dva notebooky a dva dataprojektory, ktoré je možné využívať 

vo vyučovacom procese v ZŠ a MŠ. Očakávame ponuky vzdelávania pre učiteľov pri vy-

užívaní tabletov pri vyučovaní.  

i) Aktivity školy a prezentácia na verejnosti 

V uplynulom školskom roku sa naša škola zúčastnila okresného kola Pytagoriády, 

geografickej olympiády, súťaže „Hollého pamätník“ a okresnej súťaže „Putujeme za ľu-

dovou piesňou“, Mladí záchranári, literárnej súťaže „Šaliansky Maťko“, okresnej súťaže 

„Slávik Slovenska“. V priebehu roka sme sa zúčastnili viacerých divadelných predstavení 

napr.: „O hlúpej žene“, „Meštiak šľachticom“, „Dlhý, široký a bystrozraký“, „Zlatý kľú-

čik“, „Macko Pu“ v Trnave a Bratislave, ale i priamo v KD v obci. Výchovné koncerty 

boli na tému Vianoce a Médiá. Žiaci našej školy pripravili kultúrne programy na stretnutie 

s Mikulášom, stretnutie s dôchodcami, vianočnú besiedku, stavanie mája a záverečnú aka-

démiu ku Dňu matiek. 

Športová činnosť: 

V priebehu roka sme pripravili mnohé športové aktivity pre našich žiakov – turnaj vo 

vybíjanej, v dievčenskom futbale, školské kolo midicool volley, šachový turnaj, Štefanský 

šachový turnaj, futbalový turnaj o pohár starostu Ružindolská míľa a iné. Vyvrcholením 

bola príprava majstrovstiev SR vo vybíjanej ZŠ v rámci Kalokagatie 2014.  

Domáce podujatia:  

Na jar to bol zasa Deň Zeme, ktorý sa niesol v znamení úpravy okolia školy, detských 

ihrísk, parkov a úpravy dolinky v spolupráci s poľovníckym združením, súčasťou bola 

aj ochutnávka bylinkových čajov spojená s prednáškou o liečivých bylinách. Taktiež pre-

biehalo sadenie skalky na školskom dvore a okrasných tují a kvetov v MŠ. 

V mesiaci máj sa konal detský karneval, ktorý sme zorganizovali v spolupráci so 

ZRPŠ. V spolupráci s obcou, firmou Rupos a firmou Gašparík sme uskutočnili ďalší roč-

ník Ružindolských olympijských hier, ktorý mal 3 časti a to: 

 Ružindolská olympijská míľa, 

 futbalový turnaj o pohár starostu obce,  

 Olympijské hry pre materské školy. Olympijských hier pre ZŠ sa zúčastnilo 5 

ZŠ z okolia a pre MŠ 3 materské školy a to Borová, Biely Kostol  a Ružindol. 

Na konci školského roka a jeho priebehu sa uskutočnila škola v prírode pre žiakov 1. 

stupňa v stredisku Repište pri Žiari nad Hronom i výlety do Smoleníc, Piešťan, Rajeckých 

Teplíc a na Dobrú Vodu a Červený Kameň.  

Vo februári sa uskutočnil LVK v chate v Jasenskej doline pri Martine. 

 

Škola sa zapojila do systému súťaží SAŠŠ, podujatí v rámci OFDMS i vlastných pod-

ujatí. Z množstva akcií treba spomenúť: Súťaž mladých záchranárov v Kamennom Mlyne 

v Trnave, Bežecké podujatia v Trnave a okolí, turnaj v malom futbale v Horných Oreša-

noch, turnaj vo vybíjanej vo Voderadoch. Žiaci boli v rámci predmetu Technika na viace-

rých exkurziách – EBO Jaslovské Bohunice, bioplynová elektráreň v Ružindole, návšteva 

hvezdárne v Hlohovci a Bratislava. Na jar a na jeseň škola zorganizovala tradičný zber 

papiera, získané peniaze išli žiakom do triednych fondov, ďalej to bol Deň jablka, Deň 

vody, zapojili sme sa do Dňa narcisov,  

 

j) Projekty - Škola je zapojená do zamestnaneckého projektu Slovenských elektrární cez 

nadáciu Pontis „Zelená škola a mladí prírodovedci“ a na základe výzvy MŠ SR podala 



 7 

škola projekt Inovovanie obsahu a metód vzdelávania v ZŠ Ružindol. Škola sa zapojila do 

národného projektu „Škola na dotyk“. 

 

k) Údaje o inšpekciách - Na  škole bola v 25. marca 2014 tematická inšpekcia ŠŠI zameraná 

na kontrolu školského vzdelávacieho programu. Boli zistené nedostatky v troch oblas-

tiach, ktoré sa týkali: 

1. doplnenia chýbajúcich učebných osnov predmetov v niektorých ročníkoch, 

2. doplnenia rozsahu vyučovania niektorých predmetov v UO podľa učebného plánu 

školy, potreby doplniť počty hodín k tematickým celkom, 

3. rozpracovania UO podľa príslušných vzdelávacích štandardov t.j. vymedziť obsah 

resp. stanoviť očakávané vzdelávacie výstupy žiaka, t.j. spôsob hodnotenia žiaka. 

Na odstránenie zistených nedostatkov prijal riaditeľ školy opatrenia o čom informoval 

ŠIC Trnava, a zistené nedostatky je potrebné odstrániť do 15. septembra a následne informo-

vať ŠIC Trnava o splnení prijatých opatrení. 

l) Materiálno – technické podmienky školy 

Materská škola je po komplexnej rekonštrukcii, ktorá bola ukončená v minulom roku. 

Podmienky sú v nej veľmi dobré a vážnejšie technické problémy sa tu nevyskytli. Nedos-

tatkom v MŠ je chýbajúca jedáleň. Základná škola má 9 tried, z toho tri triedy sa využívali 

na činnosť ŠKD, budova je zateplená, sú vymenené všetky okná a opravená strecha. Ďalej 

má škola jazykovú učebňu, učebňu na vyučovanie informatiky, školské dielne, učebňu 

chémie, ktorá však nespĺňala všetky kritéria na bezpečnosť a ochranu zdravia a preto bola 

v priebehu roka 2011 prestavaná a upravená na interaktívnu učebňu pre prírodovedné 

predmety. Škola má opravenú telocvičňu po rekonštrukcii a k dispozícii má i miestne 

ihrisko a ihrisko z umelým trávnikom. V uplynulom školskom roku bola v ZŠ vykonaná 

komplexná rekonštrukcia elektrickej inštalácie a osvetlenia. Staré hliníkové rozvody boli 

vymenené za medené. Vymenené a doplnené boli aj hlavné a podružné rozvádzače na  1. 

poschodí a v podkroví. V rozvádzačoch sú silnejšie ochrany, čo súvisí s rastom spotrebi-

čov v škole a stabilitou prevádzky siete. Doplnená bola aj ochrana proti atmosférickému 

prepätiu. V IKT učebni bol urobený rozvod internetu metalickými rozvodmi a zásuvkami 

ku každému PC. V celej škole, aj na dvore,  je možné bezdrôtové pripojenie na Internet 

pomocou Wi-fi signálu.   

Škola získala zapojením sa do projektu MŠ SR „Škola na dotyk“ dve interaktívne ta-

bule s dataprojektorm, dva notebooky a 20 ks tabletov, ktoré budú môcť učitelia využívať 

v ktorejkoľvek učebni na škole podľa svojho uváženia.   

Zapojením sa do výzvy Slovenských elektrární cez nadáciu Pontis s projektom „Zele-

ná škola a mladí prírodovedci“ škola získala financie na prírodnú učebňu, ktorú bude 

môcť využívať aj na rôzne iné účely. 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  

údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to:  

- dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov – prenesené kompetencie, 

- príspevky z výnosu daní – originálne kompetencie 
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- o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením ško-

ly od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,  

- o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 

členení podľa financovaných aktivít,  

- o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finanč-

ných aktivít,  

-  iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,  

 

 

Doplnený prehľad nárastu finančných prostriedkov za posledných päť rokov vyjadre-

ný graficky dáva škole aj zriaďovateľovi možnosť koncepčne riadiť rozvoj školy v ďalších 

rokoch. Považujeme to za veľmi dôležitý signál pre stabilitu školy: 

 

Školský rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Rozpočet školy 179 814 233 900 263 780 290 689 297 796 

 

Príjmy šk. rok 2013/2014 9. až 12. 2013 1. až 8. 2014 Celkom v € 

prenesené kompetencie 90235,- 200454,- 290689,- 

originálne kompetencie 50340,- 76488,- 126829,- 

vzdelávacie poukazy ZŠ 1890,- 2866,- 4756,- 

vzdelávacie poukazy MŠ 1248,- 2495,- 3743 

hmotná núdza strava 19,- 127,- 146,- 

hmotná núdza pomôcky 16,60,- 16,60,- 33,20,- 

dopravné 1869,- 4152,- 6021,- 

školné MŠ 1899,- 2721,- 4620,- 

školné ŠKD 2510,- 3650,- 6160 

ostatné príjmy 3259,- 1008,- 4267,- 

stravné RN 3294,- 4624,- 7919,- 

úroky 13,- 25,- 38,- 

ÚPSVAR /chránená dielňa/ 1321,- 1358,- 2678,- 

ÚPSVAR /§50 i/ 308,- 0 308,- 

ÚPSVAR Projekt XX. 1826,- 2739,- 4565,- 

Projekt Zelená škola 0 574,- 574,- 

CELKOM 160050,- 309698,- 469748,- 
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 Škola dosahuje dobré výsledky najmä v oblasti športu a priemerné výsledky 

v prírodovedných predmetoch, najmä matematike. Škola pripravuje v tejto oblasti zmeny 

koncepčného charakteru. 

 Cieľ, ktorý si škola stanovila je postupne zlepšiť výsledky v celoslovenskom testovaní 

žiakov 9. ročníkov oproti minulosti, keď sme dosiahli úroveň zodpovedajúcu slovenské-

mu priemeru, ale pri nízkom počte žiakov v triedach mohol byť výsledok lepší. 

Z výsledkom môžeme byť spokojný len zo Slovenského jazyka a literatúry. V matematike 

sa nám nepodarilo dosiahnuť trvalý nárast zlepšenia výsledkov. Minulý rok testovanie de-

viatakov na našej škole dopadlo nasledovne:  

Výsledky externých meraní – Testovanie 9 – 2013/2014 

 
predmet počet žiakov 

priemerná 

známka 

úspešnosť v 

% 
percentil 

 SJL 10 2,8 70,4 87,5 

 MAT 10 2,6 46,5 28,2 

 

Doplnený prehľad výsledkov testovania T9 za posledných päť rokov. V školskom ro-

ku 2011/2012 sa testovanie na škole nekonalo, pretože na škole chýbala 9. trieda. 

Testovanie T9 – matematika: 

Školský rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Matematika 

- percentil 
51 nebol 9.roč. 30 18 28 
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Testovanie T9 – slovenský jazyk: 

Školský rok 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 Slovenský jazyk - 

percentil 52 nebol 9.roč. 6 37 88 

 

 

Percentil vyjadruje poradie škôl v rámci celej SR. Je to percentuálne vyjadrenie počtu škôl, 

ktoré skončili pri testovaní z daného predmetu za našou školou. Najlepšia škola na Slovensku 

má teda percentil 100 a posledná má percentil 0. 

 V školskom roku 2013/2014 opustilo našu školu 10 žiakov z 9. ročníka, ktorí boli prijatí 

na SŠ tak ako sa prihlásili. 

 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole boli v školskom roku 

2013/2014 dobré. Po viacročnej snahe zo strany vedenia školy a zriaďovateľa sa prikroči-

lo k potrebnej rekonštrukcii sociálnych zariadení v starej budove školy, ktoré boli 
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v havarijnom stave. Rekonštrukcia bude prebiehať aj po začiatku nového školského roka, 

predpoklad je do konca septembra. 

 Krúžková činnosť:   Hádzaná  –Mgr. Maříková, Tanečný – Mgr. Čambálová, Tvorivé 

dielne – Schrimplová, Dramatický – Mgr. Sučáková, Krúžok SJ – PaedDr. Pániková,  Hra 

na flautu – Mgr. Peciarová, Spevácky – Mgr. Mária Peciarová, Krúžok FJ – Mgr. Galgó-

ciová, Šachový 1 – Ing. Morong, Šachový 2 – Mgr. Holický, Šikovné ruky – Bc. Michaela 

Turoňová. V materskej škole prebiehal krúžok anglického jazyka pod vedením lektorky 

Marianny Židovej.  

 Spolupráca s rodičmi bola dobrá. Združenie rodičov prispelo na zakúpenie interaktívnej 

tabule pre 1. stupeň, zorganizovalo detský karneval, rodičia prispeli žiakom na LVK, po-

dieľali sa na zakúpení odmien pre žiakov na konci školského roka, zakúpili deťom darče-

ky na Mikuláša. 

  Škola spolupracovala pri organizovaní rôznych podujatí s Obcou Ružindol, firmou Rupos 

s.r.o., firmou Gašparík, s Telovýchovnou jednotou Ružindol a Poľovníckym združením 

Ružindol. 

n) Hlavný cieľ z koncepcie rozvoja školy v uplynulom roku 

V oblasti Infraštruktúra bolo pre školský rok 2013/2014 hlavným cieľom z koncepcie 

rozvoja školy udržať rast počtu žiakov školy a začatie komplexnej rekonštrukcie el. inšta-

lácie a osvetlenia v základnej škole s využitím dotačných finančných prostriedkov získa-

ných obcou z MŠ SR, keďže sa jednalo o havarijný stav. Rekonštrukcia bola začatá 

v priebehu mesiaca február 2014 a v priebehu jarných prázdnin 2014. Stavebné úpravy na 

ZŠ budú pokračovať podľa dohody s obcou aj ďalej a to rekonštrukciou sociálnych zaria-

dení školy v auguste 2014 a podľa zvyšovania počtu žiakov aj prípravou podkrovia na vy-

tvorenie nových učební.  

V oblasti Obsah a Ľudia prebieha vzdelávanie učiteľov podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania a postupne sa s prebiehajúcou reformou školstva dopĺňa a skvalitňuje ŠkVP, 

aj na základe poznatkov získaných z inšpekcií. 

Pre ďalší rozvoj školy má veľký význam zvýšenie počtu žiakov základnej školy a sku-

točnosť, že sa škola po čase opäť stala plnoorganizovanou školou, t.j. má v každom roční-

ku aspoň jednu triedu. Prínosom pre školu je školský autobus, v spolupráci so zriaďovate-

ľom plánujeme jeho výmenu za novší. Zvýši sa tým bezpečnosť prepravovaných detí. 

 

 


