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I.  

a) Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy: Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, 

Vrbové 

Adresa školy: Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 9, 922 03 Vrbové 

Telefónne a faxové číslo: 

mobil CŠPP 

033/7792324,  0917412316, fax - 033/7792324 

0903/792324 

Webové sídlo: spojenaskolavrbove.edupage.org 

E-mailová adresa: spojenaskola.vrbove@gmail.com 

Zriaďovateľ: Okresný úrad, Kollárova 8, Trnava 

 

Vedúci zamestnanci školy, ich funkcie: 

Mgr. Darina Babničová riaditeľka školy  od roku 2009 

Mgr. Silvia Kleinová zástupkyňa  riaditeľky školy od roku 2009 

Mgr. Marcela Šimurková zástupkyňa  riaditeľky školy pre CŠPP            od roku 2011 

 

Údaje o rade školy a poradných orgánoch školy 

 

Údaje o rade školy 

Rada školy pri Spojenej škole Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové bola ustanovená v zmysle § 

24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 13. 10. 2014 na 

štvorročné funkčné obdobie. Nové funkčné obdobie začala 15. 10. 2018 do 14. 10. 2022. 

 

Zloženie rady školy 

Meno Funkcia Voľby/delegovanie 

Mgr. Katarína Gajdošová predseda za PZ ŠZŠ MB a PŠ 

Mgr. Alica Chudá člen za PZ ŠMŠ 

Anna Kováčová člen za NPZ 

Mgr. Beáta Nebylová člen za rodičov ŠMŠ 

Mária Strečanská člen za rodičov ŠZŠ MB 

Petra Valková člen za rodičov ŠZŠ MB 

Blažena Zruttová člen za rodičov ŠZŠ MB a PŠ 

Mgr. Ľubica Jakabovičová člen za zriaďovateľa 

Mgr. Henrieta Gromanová člen Za zriaďovateľa 

PhDr. Viera Sakmárová člen za zriaďovateľa 

PaedDr. Alexandra Thomová člen za zriaďovateľa 
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Činnosť rady  

Zasadnutia RŠ v školskom roku 2018/2019 boli dve –  3. 9. 2018 a 15. 10. 2018.  

3. 9. 2018 – členovia rady školy pripravovali voľby do Rady školy pri Spojenej škole, Nám. sv. 

Cyrila a a Metoda 9, Vrbové na nové funkčné obdobie 2018 – 2022. 

15. 10. 2018 – ustanovujúce zasadnutie novej rady školy, prerokovanie a odporúčanie na 

schválenie zriaďovateľovi Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti 

Spojenej školy, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové v školskom roku 2017/2018, prerokovala 

školský poriadok ŠMŠ a ŠZŠ MB a PŠ, vzdelávacie programy školy a oboznámila sa so správou 

o hospodárení školy, informovaná bola o aktivitách školy. 

 

Údaje o predmetových a metodických združeniach – poradných orgánoch riaditeľa školy 

V školskom roku 2018/2019 v škole pracovali: 

Metodické združenie pre ŠMŠ a I. stupeň ŠZŠ MB A variant,  I. a II. stupeň B, C variant a pre 

deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím. 

Predmetová komisia pre II. stupeň ŠZŠ A variant a PŠ. 

 

Činnosť MZ bola zameraná v ŠMŠ na: 

• realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti formou hier, využívať bábku a ľahko ovládateľné 

nástroje Orffovho inštrumentária, 

• podporu denného rozvíjania pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou 

realizáciou pohybových a relaxačných cvičení a pobytu vonku, 

• rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti aktívnym počúvaním a porozumením s ohľadom 

na schopností detí,  

• využívanie digitálnych technológii ako didaktických pomôcok s dôsledným rešpektovaním 

vývinových osobitostí detí predškolského veku, podnecovanie deti k tvorivému 

sebavyjadreniu prostredníctvom rolových hier.  

 

v ŠZŠ  MB na: 

• skvalitnenie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, monitorovanie úrovne 

vzdelávacích výsledkov detí, žiakov a analýzu zistení, 

• realizáciu monitoringu zameraného na prevenciu a odhaľovanie šikanovania, 

• vytváranie priaznivej sociálnej klímy v triede, 

• identifikovať príčiny neúspešnosti žiakov a navrhovať riešenia,  

• účasť na kontinuálnom vzdelávaní, 

• uplatňovanie zážitkového učenia, 

• úlohy vyplývajúce z POP na príslušný školský rok (viď plán MZ), 

Činnosť PK bola zameraná na: 
• monitorovanie vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonať analýzu zistení, navrhovať 

riešenia, 
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• účasť na kontinuálnom vzdelávaní, 

• venovanie pozornosti ochrane žiakov pri používaní internetu – aktivitami, 

• venovanie sa  jazykovej kultúre žiakov na vyučovacích hodinách, 

• zapojenie žiakov do pohybových aktivít, 

• plnenie úloh vyplývajúce z POP na príslušný školský rok a plánu školy (viď plán PK). 

 

Vo všetkých vyučovacích predmetoch a pri práci s triedou do výchovných cieľov vyučovacích 

hodín boli zapracované témy zamerané na predchádzanie sociálno-patologických javov, 

šikanovaniu, užívaniu toxických látok a alkoholu. 

 

Metodické združenie a Predmetová komisia pracovali pod jedným vedením, ale mali 

vypracované dva samostatné plány. Zasadania sa realizovali 4 x v školskom roku (8. 10. 2018, 

7. 1. 2019, 4. 2. 2019, 6. 2. 2017, 27. 5. 2019) a podľa potreby pracovali aj sekcie, napr. pre 

žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. 

Z každého zasadnutia je vyhotovená zápisnica. 

 

Výchovný poradca 

Činnosť v školskom roku 2018/2019 zameraná hlavne: 

• zabezpečiť poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakm a ich zákonným 

zástupcom o možnostiach na OU a Praktickej škole, 

• sledovať školské výsledky, dochádzku a správanie žiakov – vyhodnocovať a navrhovať 

riešenia, 

• účasť na kontinuálnom vzdelávaní, 

• prípravu prijímacieho konania na stredné školy.  

Dlhodobá PN výchovného poradcu zapríčinila obmedzenú činnosť aj napriek tomu, že 

aktivity výchovného poradcu prevzali metodické orgány školy. 

 

b) Údaje o počtoch žiakov školy v školskom roku  2018/2019 

b1) Počet deti ŠMŠ 

Stav k 15. 9. 2018        7 

Zmeny v stave žiakov – prihlásení      1 

odhlásení                                                    1 

Stav k 30. 6. 2019                          7 

Počet tried                     1 

b2) Počet žiakov ŠZŠ MB 

Stav k 15. 9. 2018                  55  

Zmeny v stave žiakov – prihlásení      0 

odhlásení               0 

Stav k 30. 6. 2018                    55 

Počet tried                                                                                                  9 
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3 triedy  A variant  

1 trieda A a  B variant  

1 trieda B variant 

1 trieda C variant 

3 triedy AUT 

 

V deviatich triedach boli spojené ročníky: 

I. trieda –  prípravný, 1. ročník  A variant a 2. ročník B variant, 

II. trieda – 2. ročník  A variant, 

III. trieda – 3. a 4. ročník A variant, 

IV. trieda – 6., 7., 8. ročník A variant, 

V. trieda – 6.,7.,9.,10. ročník B variant,  

VI. trieda – prípravný, 1.,3., 6., 7.  ročník C variant, 

VII. trieda – prípravný, 1., 3. ročník AUT,  

VIII. trieda – 1., 4., 6., 9. ročník AUT, 

IX. trieda – 2., 3., 5., 9., ročník AUT. 

 

Ročník Trieda Počet žiakov Z toho dievčat 

prípravný ročník A  1 1 

 1. ročník  2 0 

 2. ročník B 1 2 2 

 2. ročník A 1 6 1 

 3. ročník A  5 2 

 4. ročník A 1 4 1 

 6. ročník A  3 1 

 7. ročník A  3 1 

 8. ročník A 1 3 1 

 6. ročník B  3 1 

 8. ročník B  2 0 

 9. ročník B  1 1 

10. ročník B 1 1 1 

prípravný ročník C  2 0 

3. ročník C  1 1 

6. ročník C  1 0 

7. ročník C 1 3 1 

prípravný ročník AUT  2 0 

1. ročník AUT  1 0 

3. ročník AUT 1 1 0 

1. ročník AUT  1 0 

5. ročník AUT  1 0 
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6. ročník AUT  1 1 

9. ročník AUT 1 1 0 

2. ročník AUT  1 1 

3.ročník AUT  1 0 

5. ročník AUT  1 1 

9.ročník AUT 1 1 1 

Spolu 9 55 19 

 

b3) Počet žiakov PŠ 

Stav k 15. 9. 2018       7   

Zmeny v stave žiakov            0 

Stav k 30. 6. 2016 7 

Počet tried 1      

V triede boli spojené ročníky – 1., 2. a 3. ročník. 

b4) Počet oddelení ŠKD a počet žiakov v ŠKD 

oddelenie          1 

priemerný počet žiakov za školský rok              12 

 

b5) CVČ a počet členov ZÚ 

oddelenie        1 

10 záujmových útvarov a 63 členov (viď tabuľku v ďalšej časti správy). 

 

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

a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na OU 

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ŠZŠ Mórica Beňovského 

 

dievčatá: 0 A variant      0 B variant      0 AUT 

chlapci: 2                0                       2 

Spolu:   2                       0                       2 

Celkom spolu:   4 žiaci 

 

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium v PŠ a  umiestnenie končiacich žiakov 

 

V  školskom roku 2018/201í  ukončilo školskú  dochádzku 4 žiaci. 

Ukončilo školskú dochádzku:  8. ročník A variant 1 žiačka 

                                                9. ročník AUT          2 žiaci 

         10. ročník B variant            1 žiačka 

Umiestnenie končiacich žiakov: Praktická škola – SŠ Vrbové 2 žiaci 

    Nepokračujú   2 žiaci 
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V školskom roku 2018/2019 v Praktickej škole ukončili štúdium traja žiaci. 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov na konci školského roka 

2018/2019 podľa poskytovaného stupňa vzdelania  

e1)Prospech a správanie žiakov 

Ročník Prospeli Neprospeli Neklasifiko-

vaní 

Správanie 

1 2 3 4 

Prípr.  - 4. roč. A  18 0 0 18 0 0 0 

Prípr. - 4. roč. B 2 0 0 2 0 0 0 

Prípr. - 4. roč. C 2 0 0 2 0 0 0 

Prípr. - 4. roč. AUT 7 0 0 7 0 0 0 

Spolu 29 0 0 29 0 0 0 

5. - 9. roč. A 9 0 0 8 1 0 0 

5. - 10. roč. B 7 0 0 7 0 0 0 

5. - 10. roč. C 5 0 0 5 0 0 0 

5. - 10. roč. AUT 5 0 0 5 0 0 0 

Spolu  26 0 0 25 1 0 0 

1.- 3. ročník PŠ 7 0 0 7 0 0 0 

Spolu 62 0 0 61 1 0 0 

Spolu celkom                                                     62 62 

Jedna žiačka mala zníženú známku zo správania na druhý stupeň z dôvodu 

neospravedlnených vyučovacích hodín. 

 

e2) Dochádzka  žiakov 

 

Ročník Ospravedlnené Priemer na 

žiaka 

Neospravedlnené Priemer na 

žiaka 

Prípr.  - 4. roč. A  3235 179,72 57 3,17 

Prípr. - 4. roč. B 389 194,50 0 0,00 

Prípr. - 4. roč. AUT 847 121,00 0 0,00 

Spolu 4471 165,59 57 2,11 

5. - 9. roč. A 1353 150,33 89 9,89 

5. - 10. roč. B 434 62 0 0,00 

prípravný - 10. roč. C 491 70,14 0 0,00 

5. - 10. roč. AUT 837 167,40 0 0.00 

Spolu  3115 112,25 89 3,17 

1.- 3. ročník PŠ 1428 204 16 2,29 

Spolu 9014 204 16 2,29 

Celkom za školu 9014 147,77 162 2,66 
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Porovnanie: 

Školský rok Ospravedlnené 

hodiny 

Neospravedlnené 

hodiny 

Spolu 

2016/2017 9 613 400 10 013 

2017/2018 9 470 74 9 544 

2018/2019 9 014 162 9 176 

 

e3) Škola v prírode 

Účasť žiakov v škole v prírode v termíne od 3. 6. 2019 – 7. 6. 2019 – penzión „ Kremenisko“ 

13871/1, Banská Štiavnica. 

Školy v prírode sa zúčastnilo 21 zdravotne znevýhodnených žiakov a 8 pedagogických 
zamestnancov. 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v Spojenej škole, Nám. sv. Cyrila 

a Metoda 9, Vrbové v školskom roku 2018/2019 

 

• iŠVP – Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne 

vzdelávanie č. 2017 – 2127/20564:14-10G0, platný od 1. 9. 2017 

• iŠVP–Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím pre 

primárne vzdelávanie č. 2016 – 14674/20270:9-10F0, platný od 1. 9. 2016 

• iŠVP – Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie č. 2016-

14674/20264:6-10F, platný od 1. 9. 2016. 

iŠVP platili pre prípravný ročník, prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, šiesty, siedmy a ôsmy 

ročník. 

• iŠVP pre Praktickú školu pre nižšie stredné odborné vzdelávanie č. 2016-

14674/20290:18-10F0, platný od 1. 9. 2016. Platil pre prvý, druhý a tretí ročník. 

• ŠVP – Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím ISCED 1 – 

primárne vzdelávanie, č. CD-2008-18550/39582-1:914, platný od 1. 9. 2009. Platil pre 

deviaty ročník A variantu a desiaty ročník B, C variantu. 

• ŠVP – vzdelávací program pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED 1, 4. CD-2008-18550/39582-

1:914, platný od 1. 9. 2009. Platil pre deviaty ročník. 

• Výchovné programy ŠKD a CVČ. 
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

 

Zamestnanci školy Počet Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

Pedagogickí zamestnanci 20 17 3 

učitelia ŠMŠ 1 1 0 

učitelia SŽŠ MB  11 8 2 

učitelia PŠ 1 1 0 

vychovávatelia 2 1 1 

asistenti učiteľa 5 5 0 

Odborní zamestnanci 3 3 0 

Psychológ 1 1 0 

Špeciálny pedagóg (0, 8)  1 1 0 

Logopéd (0, 8) 1 1 0 

Nepedagogickí zamestnanci 6 - - 

rehabilitačný pracovník 1 1 0 

ekonómka 1 1 0 

administratívny pracovník 1 1 0 

upratovačky 2 - - 

školník - údržbár 1 - - 

Spolu 29 - - 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov bola 85 %. 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa realizovalo v súlade s plánom kontinuálneho 

vzdelávania školy pre rok 2018/2019. 

 

Forma vzdelávania   Počet vzdelávaných Začalo Ukončilo Pokračuje 

adaptačné 2 2 2 0 

Funkčné - inovačné 1 1 1 0 

aktualizačné 4 4 4 0 

kvalifikačné 3 0 0 3 

prípravné atestačné 2 2 2 0 

vykonané atestácie 1 0 0 0 

interné 16 16 16 0 

 

Interné vzdelávanie 

• Možnosti využívania plánu aktivít pri práci s dieťaťom s PAS I. (10. 10. 2018) 

• Možnosti využívania plánu aktivít pri práci s dieťaťom s PAS II. (24. 10. 2018) 
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• VOKS – I. II. III. (4. 12. 2018, 12. 12. 2018, 23. 1. 2019) 

i) Údaje o aktivitách a  prezentácii školy na verejnosti 

i1) Záujmová činnosť – Centrum voľného času 

 V školskom roku 2018/2019 činnosť Centra voľného času bola zameraná na pravidelnú, 

príležitostnú a prázdninovú činnosť. 

 

Pravidelná činnosť 

Záujmový útvar Počet členov Oblasť 

Terapie 2 telesná a športová 

Gombíček 4 esteticko-kultúrna 

Šikovníček 6 esteticko-kultúrna 

Športový krúžok 9 telesná a športová 

Tanečný krúžok 6 spoločensko-vedná 

Šikovné ruky 7 esteticko-kultúrna 

Pán Zelený 7 prírodno-environmentálna 

Kolovrátok 9 esteticko-kultúrna 

Počítačový krúžok 7 pracovno-technická 

Cestovateľ 6 spoločensko-vedná 

Spolu 63 členov 

 

Príležitostná činnosť 

Príležitostná činnosť sa realizovala v spolupráci so školou formou celoškolských aktivít. 

Názov aktivity Dátum realizácie 

Pre Vás babka a dedko (kultúrny program pre dôchodcov DDS) 24. 10. 2019 

VI. školský ples (ples pre žiakov školy) 30. 11. 2019 

Mikuláš (mikulášska slávnosť v spolupráci s ZR) 06. 12. 2018 

Vianočná besiedka (kultúrny program žiakov pre zákonných zástupcov) 21. 12. 2018 

Fašiangový karneval 22. 02. 2019 

Celoslovenský XIX. výtvarný salón znevýhodnených detí 2019 16. 04. 2019 

MDD 31. 05. 2019 

Deň krivých zrkadiel 19. 06. 2019 

Koncoročný výlet (návšteva zoo parku v Bojnej, opekanie, hry) 21. 06. 2019 

 

Prázdninová činnosť 

Názov aktivity Tematická oblasť výchovy Počet hodín ZČ 

Prázdninová činnosť I. Spoločensko-vedná 42 

Prázdninová činnosť II. Esteticko-kultúrna 15 
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Centrum voľného času je súčasťou školy a činnosť zabezpečovali: 1 pedagogický 

zamestnanec CVČ, 7 pedagogických zamestnancov organizačnej zložky ŠZŠ Mórica 

Beňovského  školy a 1 zamestnanec CŠPP. 

 

i2) Údaje o aktivitách organizovaných školou  

 

Špeciálna materská škola 

Názov aktivity Dátum realizácie 

Návšteva farmy Etelka - Prašník 19. 10. 2018 

Balóny šťastia pri príležitosti Deň materských škôl na Slovensku 06. 11. 2018 

Morena – pozdrav jari 20. 03. 2019 

Kanisterapia 02. 04. 2019 

Pasovanie za rytierov – rozlúčka s predškolákmi 14. 06. 2019 

Koncoročný výlet 20. 06. 2019 

 

Primárna prevencia drogových závislostí 

Názov aktivity Dátum realizácie 

Týždeň zdravých zúbkov (aktivita zameraná na zdravý životný štýl) 15. 10. – 19. 10. 2019 

Základné pravidlá slušného správania  22. 10. – 26. 10. 2019 

Kyberšikana (preventívna aktivita v spolupráci s CŠPP) 15. 11. 2018 

Alkohol a my (preventívna aktivita v spolupráci s CŠPP) 13. 12. 2018 

Neznalosť zákona neospravedlňuje (beseda s políciou) 19. 02. 2019 

Polícia očami detí (výtvarná súťaž) 30. 05. 2019 

Tajomstvo dobrého slová 17. 04. 2019 

Pohybom ku zdraviu  10. 05. 2019 

 

Environmentálna výchova 

Názov aktivity Dátum realizácie 

Medzinárodný deň hudby  01. 10. 2018 

Guinnessová kniha rekordov (vytvorenie školskej knihy rekordov) 12. 11. – 16. 11. 2018 

Týždeň jarného upratovania 01. 04. – 05. 04. 2019 

Deň slnka (aktivita zameraná na zdôraznenie významu a potreby slnka) 03. 05. 2019 

Svetový deň hygieny rúk (aktivita – význam a dôležitosť umývania rúk)  06. 05. 2019 

Deň piknikov (aktivita piknik  školskom dvore, zážitkové učenie) 18. 06. 2019 

 

Škola podporujúca zdravie 

Názov aktivity Dátum realizácie 

Svetový deň bez mobilov (deti sa museli zaobísť bez mobilov, výhody 
a nevýhody mobilných telefónov, komukácia) 

06. 02. 2019 

Svetový deň bez vody  
Svetový deň zdravého spánku 

22. 03. 2019 
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(zážitkové učenie o význame a potrebe vody a dôležitosti spánku pre 
zdravie človeka) 
Deň učiteľov ( rozhlasový príhovor žiakov k učiteľom, odovzdanie 
kvetov 

28. 03. 2019 

Medzinárodný deň Rómov (zvyky, obyčaje, pečenie rómskeho chleba) 08. 04. 2019 

Deň narcisov (preventívna aktivita + zbierka) 11. 04. 2019 

Festival pohybu, zdravia a zdravej výživy – prednáška, pohybové 
a tanečné aktivity a ochutnávka jednoduchých jedál, ktoré si pripravili 
žiaci školy 

23. 05. 2019 

 

Výchova k ľudským právam 

Názov aktivity Dátum realizácie 

Deti sveta (prezentácia, triedenie obrázkov, puzzle, pexeso) 22. 11. 2018 

Som jedinečný (aktivita súvisela Svetového dňa ľudí s postihnutím) 05. 12. 2018 

Valentínske srdce (valentínske pozdravy pre kamarátov) 20. 02. 2019 

MDŽ (zhotovenie darčekov pre mamičky, babičky, tety a pod.) 08. 03. 2019 

Október – mesiac úcty k starším (zhotovovanie darčekov a výstavka 
detských prác) 

26. 10. 2019 

 

i3) Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila 

• Účasť na divadelnom predstavení – Rozprávkový hrniec – divadlo Portál (25. 9. 2018) 

• Účasť na divadelnom predstavení – Začarovaný les –Boučkovo loutkové divadlo BOĎI 

Jaroměř (26. 3. 2019) 

• Účasť na divadelnom predstavení – Polepetko – divadlo Portál (20. 5. 2019) 

• Účasť na filmovom predstavení – Psie veličenstvo (3. 4. 2019) 

• Účasť na projekte Deti deťom – Aj my sa vieme zabaviť (20. 11. 2018) 

• Trenčiansky slávik (11. 4. 2019) 

• Príď aj Ty medzi nás – súťažná prehliadka tvorivosti žiakov špeciálnych škôl trnavského 

kraja (24. 4. 2019) 

• Tanec bez hraníc – tanečná súťaž (21. 5. 2019) 

• Gaňová Tarnava – celoštátna súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy špeciálnych 

základných škôl (21. 5. 2019) 

• Tancujeme pre radosť – tanečná prehliadka špeciálnych základných škôl (29. 5. 2019) 

i4) Ocenenia – žiaci 

Výtvarná súťaž „Deti deťom“, Piešťany: 
Nina Haluzová, 2. roč. „Ježko“ – 3. miesto 
Kolektívna práca žiakov z PŠ „Dúha“ – 1. miesto 
Výtvarná súťaž „Aj ja som záchrannár“, okresné kolo: 
Matúš Damaškovič, 9. roč. – 2. miesto 
Celoslovenský XVIII. výtvarný salón zneváhodnených detí 2018: 
Vanesa Mišinová, 4. roč. „Najlepší kamarát“ – 2. miesto v kategórii mladší žiaci 
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Eduard Candrák, prípravný roč. „V knihe ti rozpoviem, koho milujem“ – Cena riaditeľky SŠ 
Vrbové  
Trenčiansky slávik – spevácka súťaž, Trenčín: 
Ivan Daniel Kušnirák, 2. roč. – Cena poroty 
Príď aj ty medzi nás - krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy, Trnava: 
Lucas Ján Kadlečík, 2. roč. pš – 1. miesto v kategórii III v prednese poézie 
Gaňova Tarnava – IX. ročník celoštátnej súťažnej prehliady v prednese poézie a prózy 
špeciálnych základných škôl 
Viktória Ročkárová – 2. roč.  
Tanec bez hraníc – krajská tanečná súťaž, Piešťany: 
V kategórii 1. stupeň – moderný tanec - 2. miesto - žiaci A, B variantu a žiaci s autizmom 

z tried prípravného, 1. a 2. ročníka, „choreografia Do školy od Mira Jaroša 

V kategórii 1. stupeň – ľudový tanec – 3. miesto - žiaci 2. ročníka „Šošovička, hrášok, 

fazuľka.“ 

V kategórii 2. stupeň – ľudový tanec - 3. miesto žiačky spevácko-tanečného krúžku 

Kolovrátok - Dedina od skupiny Ščamba 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená 

• Škola podporujúca zdravie 

• Ovocie v škole 

• Celosvetová kampaň „Rozsvieťme to na modro,“  organizovaná k celosvetovému Dňu 

povedomia o autizme (v škole sme boli všetci v modrých tričkách, rozhlasová relácia, 

modrá kocka na chodníku) (2. 4. 2019) 

 

Školské projekty 

• Baterky na správnom mieste –  zber druhotných surovín 

• Triedime odpad – pokračovanie v separovaní odpadu a zbere druhotných surovín, každá 

trieda má svojpomocne vyrobené nádoby na triedený odpad 

• Radi jeme jablko – čítanie rozprávky, poznávanie odrôd, ochutnávka, výtvarné 

spracovanie, téma jablká využívaná na vyučovacích predmetoch – 22. 10. 2018   

• Prikrmovanie vtáčikov v zime – cielený školský projekt (zhotovenie kŕmidla pre vtáčiky, 

zhotovovanie lojových guliek na kŕmenie a pravidelná starostlivosť – december 2018 – 

marec 2019  

• Móricko sa zoznamuje so slovenskými spisovateľmi – projekt zameraný na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti (september 2018 – jún 2019), zapojená i materská škola 

• Tri groše – projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti (september 2018 – jún 

2019) 

 

Počas školského roka bolo organizovaných ešte veľa iných výchovno-vzdelávacích aktivít, 

pripomenutí si rôznych výročí a významných, či zaujímavých dní, ktoré vyplývali z ročného 

plánu školy (školské literárne a výtvarné súťaže,  výchovný koncert, triedne výlety, exkurzie, 

návštevy hradov, knižníc v Piešťanoch, Chtelnici, vo Vrbovom a pod.) 
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Škola spolupracovala s Mestským úradom vo Vrbovom pri organizovaní kultúrnych podujatí, 

súťaží a výstav v rámci mesta Vrbové, s Mestskou knižnicou vo Vrbovom,  Gymnáziom Jána 

Baltazára Magina vo Vrbovom, s Mestským kultúrnym strediskom v Piešťanoch a so ZŠ na 

Školskej ulici, Vrbové. 

 

Poznámka: O všetkým aktivitách sú vedené písomné správy. Fotografie z jednotlivých 

aktivít si môžete pozrieť na webovom sídle školy. 

 

Škola vydáva úspešný školský časopis (občasník) – MAJÁK. V školskom roku 2018/2019 bolo 

vydané jedno číslo. 

 

Činnosť CŠPP v školskom roku 2018/2019 

 

Činnosť CŠPP bola zameraná na poskytovanie poradenských, psychologických, 

logopedických, špeciálnopedagogických a rehabilitačných služieb pre deti a žiakov, učiteľov 

špeciálnych a základných škôl, ako i rodičov našich klientov. Pracovali sme so 646 aktívnymi 

klientmi.  

O spokojnosti s poskytovanými službami svedčí bohatá klientela našej poradne a pozitívne 

referencie okolia. 

 

Výkony v číslach: 

Individuálna činnosť klient A   3168 

Individuálna činnosť klient B   1887 

Individuálna činnosť klient C   3798 

Metodická a nepriama činnosť  6447 

Celkový počet výkonov             15300  

  

Depistáže v MŠ 

MŠ Prašník (3. 10. 2018), MŠ Dolné Dubové (17. 10. 2018), MŠ Dechtice (24. 10. 2018), MŠ 

Košariská (7. 11. 2018), MŠ Veľké Kostoľany, MŠ Kátlovce (21. 11. 2018, MŠ Očkov (12. 12. 

2018), MŠ Šterusy (23. 1. 2019), MŠ Súkennícka, Vrbové (6. 2. 2019), MŠ 9. mája, Vrbové (13. 

2. 2019), MŠ Dolný Lopašov (13. 3. 2019), MŠ Súkennícka, Vrbové (30. 3. 2019). 

 

Účasť na zápisoch do I. ročníka 

ZŠ Dolný Lopašov, ZŠ  Školská ulica, Vrbové, ZŠ Komenského, Vrbové. 

 

Metodické návštevy v školách 

II. ZŠ Vrbové, ZŠ Rakovice, ZŠ Krakovany, ZŠ Dobrá Voda, I. ZŠ Vrbové, ZŠ Dolný Lopašov. 
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Kontinuálne vzdelávanie odborných zamestnancov v školskom roku 2018/2019 

 

Forma vzdelávania  Počet vzdelávaných Začalo Pokračuje Ukončilo 

iné 3 3 0 3 

funkčné - inovačné 1 1 0 1 

aktualizačné 2 2 2 0 

vykonaná atestácia 1 0 0 0 

interné 1 1 0 1 

 

Pracovné stretnutia 

• Pracovné stretnutie pre pedagógov  MŠ – Starostlivosť o klientov v predškolskom veku 

(priestory školy, apríl 2019) 

• Pracovné stretnutie pre pedagógov ZŠ – Starostlivosť o klientov v školskom veku 

(priestory školy, marec 2019) 

Spolupráca so školou 
Zamestnanci CŠPP aktívne spolupracovali pri príprave a realizácii školských aktivít,  pri vedení 

záujmového útvaru a poskytovali pedagogickým zamestnancom metodicko-odbornú činnosť.  

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

 

V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná Štátnou školskou inšpekciou – Školské 

inšpekčné centrum Trnava,  žiadna inšpekčná činnosť. 

Bola realizovaná kontrola Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v 

Piešťanoch – 20. 5. 2019,  bez vážnych nedostatkov. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

 

V školskom roku 2018/2019 priestorové vybavenie školy bolo dostačujúce, každá trieda mala 

svoju miestnosť, ktorá vyhovovala hygienickým podmienkam. ŠKD využíval spoločné 

priestory s triedou. CVČ malo samostatnú miestnosť na svoju činnosť. 

Materiálne vybavenie školy je na dobrej úrovni, priebežne sa dopĺňajú učebné pomôcky, 

školské potreby, vybavenosť dielne, bola ukončená výmena starého nábytku za nový 

v triedach. Školský dvor bol obohatený o cvičisko. V priebehu školského roku a počas letných 

prázdnin sme vymaľovali chodbu na prízemí, dielňu, počítačovú miestnosť a po zatečení 

priestory upratovačiek. Opravilo sa odpadnuté keramické obloženie vo WC dievčatá a chlapci 

na I. poschodí, opravila sa poškodená strecha budovy.  

Škola má bezbariérový vstup do školy i v priestoroch školy a výťah slúži žiakom 

s viacnásobným postihnutím. 
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy 

 

Príjmy z viacerých zdrojov 

ZDROJE 1. 9. – 31. 12. 2018 

v EUR 

1. 1. - 31. 8. 2019 

v EUR 

Normatívne fin. prostriedky 54 245,00 502 657,00 

Finančné prostriedky za VP 486,00 902, 00 

Príspevky od rodičov ŠMŠ 77,00 105,00 

Príspevky od rodičov ŠKD 147,00 216, 00 

Príspevky CVČ 75,00 126,00 

Strava – hmotná núdza 14,00, 18,00 

Školské potreby – hmotná núdza 16,60 16,60 

Dopravné 1 911,00 1 443,00 

Príspevok na výchovu 5. r. detí ŠMŠ 224,00 449,00 

Asistent učiteľa 16 800,00 39 960, 00 

Odchodné 00,00 6 255,00 

Škola v prírode - príspevok 00, 00 300, 00 

 

Použitie finančných prostriedkov 

Použitie Suma v EUR 

Činnosť záujmových útvarov 1 195, 00 

ŠKD 363, 00 

Športové vybavenie 193, 00 

 

n) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský    

  rok 2018/2019 

Úlohy z koncepčného rozvoja školy boli splnené. Škola si drží vysokú kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov, veľmi dobrú prípravu detí predškolského veku na primárne 

vzdelávanie i na zvládnutie ďalšieho štúdia v OU alebo v PŠ, kvalitnú psychosociálnu klímu 

školy, dobrý imidž školy. Dôsledkom toho je neklesajúci stav deti a žiakov. Začíname sa však 

pasovať s nedostatkom priestorov potrebných na výchovno-vzdelávací proces a jeho 

skvalitňovanie. 

Výchovno-vzdelávací proces 

• Vytvoriť podmienky pre získavanie a upevnenie profesijných kompetencií pedagogických 

a odborných zamestnancov. PZ a OZ účasť na kontinuálnom a školskom vzdelávaní –(viď. 

tabuľku KV PZ a OZ v texte správy). Splnené 

• Ponuka CVČ rozšírená o záujmové útvary a prázdninovú činnosť(viď v správe). Splnené 
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Využívanie IKT  

Školský rok 2017/2018 Školský rok 2018/2019 

Vyučovanie INV, INF 132 hodín Vyučovanie INV, INF 66 hodín 

Iné predmety 119 hodín Iné predmety 92 

Záujmové útvary 3 hodiny Záujmové útvary 8 

ŠMŠ PC 5 hodín ŠMŠ PC  

iPad 28 hodín iPad 365 

Interaktívna tabuľa (3) 281 Interaktívna tabuľa (3) 318 

 

PC miestnosť bola najviac využívaná (okrem predmetov INV,INF) v predmetoch PEP,PPA. 

Interaktívna tabuľa najviac v predmete NAV, RVA, MAT, VEU, RGZ, OBN, HUV. 

 

Materiálne vybavenie 

• Nákup pomôcok pre deti ŠMŠ a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami, obohatenie školského dvora o cvičisko – relaxačné náradie na 

skvalitnenie pohybových aktivít. Splnené. 

Prezenčná oblasť 

• Účasť na súťažiach, vydávanie školského časopisu (viď v texte správy), kultúrne 

vystúpenia našich žiakov pri rôznych príležitostiach – V DDS Klas Vrbové, školské aktivity, 

aktivity pre mesto a pod. Informácie o aktivitách boli zverejňované na webovom sídle 

školy a v periodikách na úrovni mesta a okresu (iď správu a web sídlo školy). Splnené. 

 

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

Silné stránky Slabé stránky 

vysoká špeciálno-pedagogická odbornosť 

zamestnancov  

osobnostné kompetencie PZ 

dobré podmienky pre vzdelávanie deti 

a žiakov s autizmom 

priestorové podmienky začínajú byť 

nedostatočné (pre ŠMŠ, CVČ, ŠZŠ MB) 

individuálny prístup k žiakom  

výhodou je komplexná starostlivosť o deti 

a žiakov od materskej školy po praktickú školu 

 

pozitívna klíma v škole,  veľmi dobré 

medziľudské vzťahy 

 

vlastné priestory školy a CŠPP a dobré 

materiálne vybavenie 

 

CŠPP  - práca s klientom na veľmi dobrej 

úrovni, záujem o poradenské služby 

 

prezentácia školy na verejnosti  

získavanie finančných prostriedkov z iných  
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zdrojov 

Príležitosti Rizika  

zvyšovanie právneho povedomia riadiacich 

zamestnancov (od TU) 

nepriaznivý demografický vývoj 

získavanie mimorozpočtových zdrojov nedostatok finančných prostriedkov 

zamerať pozornosť TU na zlepšenie dochádzky 

žiakov do školy a obmedzenie rizika 

záškoláctva 

zlá školská dochádzka 

vytvárať podmienky pre celoživotné 

vzdelávanie PZ a OZ 

zvyšovanie administratívnej záťaže 

učiteľov a vedenia školy 

 

II. 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka detí ŠMŠ, žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a so žiakmi B, C variantu. Zákonní zástupcovia 

pravidelne komunikujú o výchovných a  vzdelávacích problémoch s triednym učiteľom, 

prípadne školským psychológom, logopédom či špeciálnym pedagógom. U ostatných žiakov 

je na dobrej úrovni. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí pomáhajú škole materiálne. 

U rodičov rómskych žiakov spolupráca nie je vždy bez problémov. Vzdelanie ich detí nie je 

prioritou, najmä ďalšie štúdium na strednej škole. Rodičovské združenie pre rómskych 

zákonných zástupcov realizujeme v obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Všetky prostriedky 

spolupráce s rodičmi týchto žiakov sa doposiaľ ukázali účinné len na veľmi krátky čas. 

Vzniknuté problémy TU riešili ihneď, ak je potrebné aj za prítomnosti vedenia školy. Škola 

spolupracuje s CŠPP, s  ÚPSVaR v Piešťanoch a v Novom Meste nad Váhom – oddelenie 

Sociálno-právnej ochrany detí a Sociálnej kurately, obecnými úradmi v obciach, z ktorých 

dochádzajú žiaci do školy, pediatrami,  políciou, prípadne inými odborníkmi.  

 

 

Správu vypracovala: Mgr. Darina Babničová 

 

 

         Mgr. Silvia Kleinová 

          riaditeľka školy 

 

 

Vrbové, 23. 8. 2019 


