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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 

Mgr. Anna Pišková  – zástupca PZ MŠ 

Emília Tibenská – zástupca nepedag. zamestnancov 

Miriam Šalgovičová – zástupca rodičov ZŠ 

Eva Široká – 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 2009/2010 navštevovalo školu 105 žiakov, z toho 3 žiaci so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a v materskej škole bolo zapísaných 70 detí. Vyšší po-

čet detí v MŠ bol odsúhlasený ŠŠI. Nižší počet žiakov v ZŠ bol spôsobený jednou chýba-

júcou triedou a to 9. ročník, pričom tento problém malého počtu žiakov je viacročný. Na-

ším prioritným cieľom je preto zvýšenie počtu žiakov školy aspoň na 150 žiakov do roku 

2014. Na dosiahnutie tohto cieľa boli prijaté konkrétne opatrenia a to vytvorenie spoloč-

ného školského obvodu s obcou Biely Kostol a skvalitňovanie podmienok výučby 

v samotnej škole – materiálnych aj personálnych. 

c) Počet zapísaných žiakov 

Do prvého ročníka MŠ bolo zapísaných a prijatých 24 detí, do ZŠ bolo spolu zapísaných 

33 žiakov z toho má odklad povinnej školskej dochádzky 6 žiakov a do prvého ročníka 

nastúpi 27 žiakov. Z tohto počtu prvákov je z Bieleho Kostola 8 žiakov a Borovej 1 žiak. 

Po dlhej dobe, cca 40 rokov, budú v našej škole v  ročníku dve paralelné triedy, a to 

v prvom ročníku triedy  I.A a I.B. 

d) Prijatie žiakov na SŠ 

Na stredné školy neboli prijatí z našej školy žiadni žiaci, pretože na škole neboli v tomto 

školskom roku 2010/2011 deviataci. 

e) Výsledky hodnotenia 

V školskom roku 2010/2011 z celkového počtu 105 žiakov prospelo s vyznamenaním 59 

žiakov, prospelo veľmi dobre 24 žiakov, prospelo 17 žiakov, neprospeli 2 žiaci z 1 pred-

metu a 2 žiaci z 2 predmetov, 1 žiak nebol klasifikovaný. Zameškané hodiny na žiaka -  

48,10 na žiaka z toho neospravedlnené hodiny boli 0,26 na žiaka. Dvojky zo správania bo-

li dve a trojky zo správania boli taktiež dve. 
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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 2010/2011 celkom 25 

zamestnancov, z toho bolo 8 nepedagogických zamestnancov. V ZŠ pôsobilo celkom 12 

pedagogických zamestnancov z toho 2 vychovávateľky, všetci zamestnanci spĺňajú kvali-

fikačné predpoklady. V materskej škole pôsobilo celkom 5 učiteliek, ktoré tiež spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady. Jedna pedagogická zamestnankyňa ZŠ je na rodičovskej dovo-

lenke. V ZŠ je 5 nepedagogických zamestnancov a v MŠ traja nepedagogickí zamestnan-

ci. 

h) Vzdelávanie PZ 

Pedagogický zamestnanci v uplynulom roku sa zapojili do vzdelávania nasledovne:  

 3 vyučujúce ročníkov 1. – 4.  si dopĺňali vzdelanie v oblasti  cudzích jazykov,  

 3 vyučujúce sa vzdelávali v rámci projektu modernizácia vyučovacieho procesu, 

 2 PZ absolvujú funkčné resp. inovačné funkčné vzdelávanie.  

         Zapojením sa do národného projektu vzdelávania škola získala šesť PC, štyri note-

booky a dva dataprojektory, ktoré je možné využívať vo vyučovacom procese.   

i) Aktivity školy a prezentácia na verejnosti 

Škola sa zúčastnila okresného kola Pytagoriády, súťaže Hollého pamätník a Putujeme 

za ľudovou piesňou. V priebehu roka sme sa zúčastnili filmových a divadelných predsta-

vení v Trnave a Bratislave, ale i priamo na škole. Výchovné koncerty boli na tému mo-

dernej piesne a druhy na tému boja proti šikanovaniu, ktorý bol spojený i s rôznymi prak-

tickými činnosťami k tejto problematike. Žiaci našej školy pripravili kultúrne programy 

na stretnutie s Mikulášom, vianočnú akadémiu, Noc kostolov, stavanie mája  a Záverečnú 

akadémiu. 

V októbri pri príležitosti Dňa športu sme pripravili mnohé športové aktivity pre našich 

žiakov. Na jar to bol zasa Deň Zeme, ktorý sa niesol v znamení úpravy okolia školy, det-

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

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

prebiehalo sadenie ovocných stromov v školskom sade 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 5. ročník 

Ružindolských olympijských hier, ktorý mal 3 časti a to: 

 Ružindolská olympijská míľa, 

 futbalový turnaj o pohár starostu obce,  
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 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 uskutočnili výlety do Smoleníc, Piešťan, 

Rajeckých Teplíc a na Dobrú Vodu a Červený Kameň.  

Vo februári sa uskutočnil LVK v Chate pod Hrbom, žiaci prvého stupňa boli v škole 

v prírode pri Trenčianskych Tepliciach. 

 

Športová činnosť: 

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, Zavare, Dolnej Krupej, Dobrej Vode, Chtelnici, 

Špačinciach, Turnaj v malom futbale v Horných Orešanoch a Zavare, Turnaj vo vybíjanej 

vo Voderadoch, Vianočnú športovo-zábavnú šou v Trnave 

Domáce podujatia:  

LVK v Chate pod Hrbom, Majstrovstvá školy v stolnom tenise, malom futbale, vo vy-

bíjanej a cezpoľnom behu, futbalové turnaje a stretnutie s olympionikmi a reprezentantmi, 

Zimné hry škôlkarov a Olympijský deň v Trnave.  

  

j) Projekty - Škola je zapojená do projektu Infovek a na základe výzvy MŠ SR podala škola 

projekt Inovovanie obsahu a metód vzdelávania v ZŠ Ružindol. 

 

k) Údaje o inšpekciách - Na  škole bola následná inšpekcia z inšpektorátu práce, ktorá kon-

štatovala odstránenie všetkých nedostatkov zistených pri kontrole v júni 2010. 

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. Základ-

ná škola má 9 tried, dve triedy sa využívali na činnosť ŠKD, jazykovú učebňu, učebňu na 

vyučovanie informatiky, školské dielne, učebňu chémie, ktorá však nespĺňala všetky krité-

ria na bezpečnosť a ochranu zdravia a preto bola v priebehu školského roka prestavaná 

a upravená na interaktívnu učebňu. Škola má opravenú telocvičňu po rekonštrukcii 

a k dispozícii má i miestne ihrisko a ihrisko z umelým trávnikom.  

V závere školského roku 2010/2011 bola začatá rozsiahla rekonštrukcia starej budovy 

ZŠ za finančnej pomoci obce a s použitím dotačných prostriedkov z Ekofondu. Rekon-

štrukcia sa týka zateplenia celej budovy, výmeny krytiny na starej budove, zateplenie rov-

ných striech na novej budove a školskej kuchyni, zateplenie povaly na starej budove, do-

končenia výmeny okien a všetkých vchodových dverí, výmeny bleskozvodov, zvodov 

dažďovej vody  a prípravy podkrovia na jeho prípadné využívanie. Následne boli uprave-

né stany po výmene okien z vnútornej strany a prevedené maliarske práce. Súčasťou re-

konštrukcie je aj osadenie regulačných termohlavíc na všetky radiátory. Týmito staveb-

nými úpravami sa má zlepšiť ekonomika prevádzky budovy školy. 

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,  

 

 V školskom roku 2010/2011 bola začatá komplexná rekonštrukcia ZŠ za finančnej pomo-

ci obce a s použitím dotačných prostriedkov z Ekofondu. 

 Škola dosahuje dobré výsledky najmä v oblasti športu a priemerné a slabšie 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. Minulý 

rok testovanie deviatakov na škole nebolo, pretože sme nemali 9. ročník. 

 V školskom roku 2009/2010 neopustili našu školu žiadni žiaci z 9. ročníka z vyššie uve-

deného dôvodu. 

 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole boli v školskom roku 

2010/2011 dobré.  

 Krúžková činnosť:   Atletický –Mgr. Szabo, Stolnotenisový –Mgr.  Szabo, Loptové hry – 

Mgr. Kloknerová, Tanečný – Mgr. Čambálová, Matematický – Mgr. Pokrývková, Taneč-

Príjmy šk. rok 2010/2011 9. až 12. 2010 1. až 8. 2011 Celkom v € 

prenesené kompetencie 68 654,00 119 880,00 188 534,00 

originálne kompetencie 36 385,00 70 698,54 107 083,54 

vzdelávacie poukazy ZŠ 1 176,00 1 764,00 2 940,00 

vzdelávacie poukazy MŠ 1 954,00 2 538,00 4 492,00 

hmotná núdza strava 410,97 534,68 945,65 

dopravné 546,00 1 428,00 1974,00 

školné MŠ 1 121,80 2 911,20 4 033,00 

školné ŠKD 762,00 2 110,00 2872,00 

ostatné príjmy 79,50 900,00 979,50 

stravné RN 1436,40 2 410,56 3846,96 

úroky 7,33 18,27 25,60 

ÚPSVAR /chránená dielňa/ 2 060,68 2 010,70 4 071,38 

ÚPSVAR /§50 i/ 858,42 6 221,01 7079,43 

CELKOM 115 452,10 213 424,96 328 877,06 
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ný – zumba - PaedDr. Majtánová, Novinársky – PaedDr. Pániková, Hra na klavír – Mgr. 

Tajcnarová, Hra na flautu – Mgr. Peciarová, Prírodovedno-turistický – Mgr. Pokrývková 

a Mgr. Munková, Šikovné ruky a Varenie – Mgr. Holkovičová, Šachový – Ing. Morong. 

V materskej škole prebiehal krúžok anglického jazyka pod vedením lektorky Marianny 

Židovej.  

 Spolupráca s rodičmi bola dobrá. Združenie rodičov zakúpilo škole školské lavice pre 1 

triedu, zorganizovalo detský karneval, rodičia prispeli žiakom na LVK, podieľali sa na 

zakúpení odmien pre žiakov na konci školského roka, zakúpili deťom darčeky  na Mikulá-

ša. 

  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 2010/2011 hlavným cieľom z koncepcie 

rozvoja školy začatie komplexnej rekonštrukcie základnej školy s využitím dotačných fi-

nančných prostriedkov získaných obcou z Ekofondu a vlastného úveru obce. Rekonštruk-

cia bola začatá v priebehu mesiaca august 2011 a predpokladané ukončenie prác je 

v priebehu októbra 2011. Stavebné úpravy na ZŠ budú pokračovať podľa dohody s obcou 

aj ďalej a to rekonštrukciou sociálnych zariadení školy a podľa zvyšovania počtu žiakov aj 

prípravou podkrovia na vytvorenie nových učební.  

V oblasti Obsah a Ľudia prebieha vzdelávanie učiteľov podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania a postupne sa s prebiehajúcou reformou školstva dopĺňa ŠkVP. 

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. 

 

 


