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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2018/2019 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, 

internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok 90201 

Adresa školy Kupeckého 74, Pezinok 902 01 

Telefón +421033 6403768 

E-mail skola@zsjanakupeckeho.sk 

WWW stránka kupeckeho.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Pezinok 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Katarína Volanková     skola@zsjanakupeckeho.sk 

ZRŠ PaedDr. Dagmar Boreková     skola@zsjanakupeckeho.sk 

ZRŠ Ing. Alţbeta Rajnerová     skola@zsjanakupeckeho.sk 

ZRŠ PaedDr. Katarína Čuvalová     skola@zsjanakupeckeho.sk 

Rada školy 

Rada školy pri ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku 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. Funkčné obdobie Rady školy je od 10.10.2016 do 9.10.2020.  

V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili štyri zasadnutia rady školy. Na svojom prvom stretnutí v 

septembri členovia prerokovávali a následne schválili Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti základnej školy v školskom roku 2017/2018 a Školský vzdelávací program na školský 

rok 2018/2019. Prítomní boli informovaní o pedagogicko-organizačnom a technicko-materiálnom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu školského roka.  

Po voľbách do mestského zastupiteľstva boli do rady školy delegovaní traja noví členovia.  



Na februárovom zasadnutí bola rada školy oboznámená s výsledkami testovania 5 a s dosiahnutými 

výchovno-vzdelávacími výsledkami za prvý polrok školského roka.  

Na zasadnutí 27.marca 2019 členovia jednomyseľne schválili Správu o hospodárení školy za kalendárny rok 

2018 a Výročnú správu o činnosti rady školy za rok 2018. 

Predmetom rokovania rady v júni 2019 boli výsledky testovania 9, pripravované organizačné opatrenia pre 

školský rok 2019/2020 a počet prijatých ţiakov do 1.ročníka.  

Členovia rady školy boli na svojich zasadnutiach pravidelne riaditeľkou školy informovaní o dosiahnutých 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch a spoločne diskutovali o aktuálnych problémoch školy. 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Bc. Haško Peter peter@hasko.org 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Eva Čapkovičová evca@zsjanakupeckeho.sk 

  Mgr. Ingrid Valachová inva@zsjanakupeckeho.sk 

      

ostatní zamestnanci Mgr. Ivica Grančičová ivgr@zsjanakupeckeho.sk 

      

zástupcovia rodičov Ing. Peter Bíţ mr.peter.biz@gmail.com 

  Ing. Miroslav Jakubec, PhD miroslav.jakubec@value4you.sk 

  Mgr. Eva Weinberger eva.weinberger@gmail.com 

      

zástupca zriaďovateľa Matej Farbula farbulamatej@gmail.com 

  Ing. Jozef Chynoranský jozef.chynoransky@gmail.com 

  Mgr. Branislav Machač branislav.machac@gmail.com 

  JUDr. Roman Mács roman@macs.sk 

Poradné orgány školy 

Úlohy MZ a PK 

- prerokovať, zabezpečiť a realizovať výchovné vyuţitie učiva v jednotlivých predmetoch, ako aj výchovné 

vyuţitie jednotlivých výročí, pamätných dní a pod. 

- starať sa o sústavné odborno-metodické vzdelávanie učiteľov, vyuţívanie odbornej literatúry a časopisov 

vo výučbe a príprave na výučbu 

- sledovať, propagovať a v praxi vyuţívať najprogresívnejšie metódy modernizácie vyučovacieho procesu 



- kontrolovať plnenie učebných osnov 

- koordinovať a riadiť prácu jednotlivých vyučujúcich v rámci svojej PK 

- podporovať tímovú prácu učiteľov 

- sledovať úroveň vedomostí ţiakov v jednotlivých triedach a predmetoch, zjednocovať kritériá hodnotenia 

ţiaka 

- vo všeobecnosti dbať o neustále zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu 

- starať sa o vyuţívanie modernej didaktickej techniky pri vyučovaní jednotlivých predmetov a o materiálne 

vybavenie odborných učební 

- na začiatku školského roka vypracovať konkrétny plán činnosti MZ/PK, v ktorom sa odrazia všetky 

uvedené úlohy vyplývajúce z plánu práce školy 

- na pravidelných stretnutiach vyhodnocovať svoju činnosť 

Predmetové komisie pracujú: 

- formou pravidelných zasadnutí 

- formou konzultácií - denná vzájomná výmena skúseností 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

PK - SJL Mgr. Magdaléna Červenková SJL   

PK - CUJ Ing. Jana Regulová ANJ, NEJ, RUJ   

PK - MAT - INF Mgr. Angelika Vojtaníková MAT, INF   

PK - CHEM - BIO Ing. Jana Cmarková CHEM, BIO   

PK - FYZ - TECH RNDr. Marcela Voštiarová FYZ, TECH   

PK - DEJ - GEO - OBN Mgr. Jaroslava Babirátová DEJ, OBN, GEO   

PK - ETV - NAV Mgr. Ľudmila Wittlingerová ETV, NAV   

PK - TSV Mgr. Andrej Tichý TSV   

PK - VYV - VYU - HUV Mgr. Mariana Šusteková VYV, HUV, VYU   

MZ - 1. stupeň Mgr. Eva Čapkovičová     

MZ - ŠKD Darina Matonogová     

 

 



§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet ţiakov školy: 757 

Počet tried: 33 

Podrobnejšie informácie: 

Pôvodná trieda 1.A - p. Kováčiková Beatrix - bola prerozdelená do zvyšných štyroch paralelných tried 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33 

počet žiakov 76 98 89 91 106 72 87 70 68 757 

z toho ŠVVP   3 5 5 8 5 5 8 6 45 

z toho v ŠKD 74 93 77 57           301 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o 

počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium 

na stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 15. máju 2019: 125/ počet dievčat 69 

Skutočný počet ţiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat 

Počet detí s odloţenou školskou dochádzkou: 8/  

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019 

K 30.6.2019 na škole ukončilo dochádzku 68 ţiakov 9. ročníka. 

 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov   7     7 68 82 

 

 

 



§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o 

počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
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§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO CMAT CSJ DEJ ETV FYZ GEO HUV CHEM ITC INV INF ILI MAT 

1.A                             1,25 

1.B                             1,29 

1.C                             1,14 

1.D                             1,14 

2.A                             1,29 

2.B                             1,28 

2.C                             1,21 

2.D                             1,22 

3.A 1,13                           1,21 

3.B 1,74               1       1   1,58 

3.C 1,64                           1,5 

3.D 1,45                           1,18 

4.A 1,18                           1,55 

4.B 1,74                           2,04 



4.C 1,38                           1,75 

4.D 1,67                           1,62 

5.A 1,4 1,92     1,84     1,76 1,24       1,16   2 

5.B 1,22 1,44     1,16     1,33 1       1,04   1,67 

5.C 1,46 1,75     1,67     1,92 1,21       1,21   2,33 

5.D 1,27 1,42     1,54     1,54 1       1,04   1,46 

6.A 2,08 2,38     1,79   1,88 1,33 1,04       1,04   2,75 

6.B 2,25 2,25     1,96   1,92 1,5 1       1,13   2,25 

6.C 2,46 2,92     2,08   2,13 2,58 1,04       1,17   2,29 

7.A 1,67 1,79     1,21   1,25 1,21 1 1,5     1   1,79 

7.B 1,65 1,75     1,33   1,63 1,25 1 1,63     1,21   2,5 

7.C 2,04 1,65     1,74   1,78 1,22 1 1,65     1,23   1,74 

7.D 3 3,13     2,06   2,56 1,94 1 2,56     2,25   3,06 

8.A 1,75 1,67 1 2 1,44   1,83 1,16 1 1,54     1,04   1,83 

8.B 1,79 1,96 1,25 2 1,63   1,88 1,83 1 2,17     1,17   2,29 

8.C 1,67 1,43 1,5 2 1,48   2,29 1,52 1 2,1     1,19   2,33 

9.A 1,91 2,23   2,09 1,86   2,36 1,32   2,36         2,5 

9.B 2,05 1,91   2,23 2,27   2,27 1,23   2,23         2,73 

9.C 1,91 2,32   2,09 2,43   1,27 1,48   2,45         2,68 

 

Trieda NBV NEJ OBN PCV PC PRI PRV REV RŠF RUJ SJL Spr SVP TECH TSV 

1.A             1,13       1,31 1       

1.B             1,24       1,59 1       

1.C             1,09       1,27 1       

1.D             1,05       1,24 1       

2.A             1,17       1,52 1       

2.B             1,25       1,42 1       

2.C             1,42       1,75 1       



2.D             1,22       1,48 1       

3.A           1,04         1,25 1       

3.B       2   1,42         2 1     2 

3.C           1,5         1,64 1       

3.D           1,45         1,36 1       

4.A           1         1,41 1       

4.B           1,7         1,95 1       

4.C           1,42         1,54 1       

4.D           1,43         1,71 1,05       

5.A                     2 1   1   

5.B                     1,28 1   1   

5.C                     1,88 1,08   1   

5.D                     1,85 1,04   1,04   

6.A   2 1,04             1,55 2,58 1   1   

6.B   2,05 1,08             1,75 2,29 1,08   1   

6.C   2,31 1,38             2,1 2,92 1,04   1,04 1 

7.A   1,42 1,04             1,4 1,67 1   1   

7.B   1,67 1,08             1,22 1,88 1   1   

7.C   1,71 1             1,4 2,26 1   1 1 

7.D   2,6 2             2,5 2,88 1,06   1,44   

8.A   1,5 1             1,8 1,96 1   1   

8.B   2,1 1,25               2,33 1   1   

8.C   2,18 1,19             1,17 2,5 1   1   

9.A   2,11 1,45             1,67 2,5 1       

9.B   2 1,05             1,29 2,23 1       

9.C   2,58 1             1,8 2,48 1       

 

 



Trieda TEV TKC TPPZ VLA VČA VUM VYV 

1.A               

1.B               

1.C               

1.D               

2.A               

2.B               

2.C               

2.D               

3.A       1       

3.B       1,15     2 

3.C       1,32       

3.D       1,32       

4.A       1,18       

4.B       1,57       

4.C       1,33       

4.D       1,81       

5.A             1,16 

5.B             1 

5.C             1 

5.D             1 

6.A             1,08 

6.B             1,08 

6.C             1,17 

7.A             1 

7.B             1 

7.C             1 

7.D             1 



8.A             1 

8.B             1 

8.C             1 

9.A           1   

9.B           1   

9.C           1   

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 15 15 1 0 

1.B 17 17 0 0 

1.C 22 22 0 0 

1.D 21 21 0 0 

2.A 25 25 0 0 

2.B 25 25 0 0 

2.C 24 23 1 0 

2.D 24 23 0 0 

3.A 24 24 0 0 

3.B 19 18 0 0 

3.C 22 22 0 0 

3.D 23 22 0 0 

4.A 22 22 0 0 

4.B 24 23 0 0 

4.C 24 24 0 0 

4.D 21 21 0 0 

5.A 25 25 0 0 

5.B 27 27 0 0 

5.C 27 24 0 0 



5.D 26 26 0 0 

6.A 25 23 1 0 

6.B 24 24 0 0 

6.C 24 24 0 0 

7.A 24 24 0 0 

7.B 24 24 0 0 

7.C 23 23 0 0 

7.D 16 16 0 0 

8.A 25 25 0 0 

8.B 24 24 0 0 

8.C 21 20 1 0 

9.A 23 22 0 0 

9.B 22 22 0 0 

9.C 23 23 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

1.A 15 648 40,50 648 40,50 0 0,00 

1.B 17 1210 71,18 1210 71,18 0 0,00 

1.C 22 1541 70,05 1541 70,05 0 0,00 

1.D 21 1072 51,05 1072 51,05 0 0,00 

2.A 25 1334 54,11 1334 54,11 0 0,00 

2.B 25 1414 56,56 1414 56,56 0 0,00 

2.C 24 866 36,08 866 36,08 0 0,00 

2.D 24 1864 81,04 1864 81,04 0 0,00 

3.A 24 1322 55,08 1322 55,08 0 0,00 

3.B 19 1476 82,00 1476 82,00 0 0,00 

3.C 22 939 42,68 938 42,64 1 0,05 



3.D 23 1042 47,36 1042 47,36 0 0,00 

4.A 22 663 30,14 663 30,14 0 0,00 

4.B 24 1203 52,30 1203 52,30 0 0,00 

4.C 24 1085 45,21 1085 45,21 0 0,00 

4.D 21 1332 63,43 1318 62,76 14 0,67 

5.A 25 1911 76,44 1911 76,44 0 0,00 

5.B 27 1531 56,70 1531 56,70 0 0,00 

5.C 27 1930 80,42 1927 80,29 3 0,13 

5.D 26 2568 98,77 2548 98,00 20 0,77 

6.A 25 1827 76,13 1827 76,13 0 0,00 

6.B 24 1842 78,24 1833 77,85 9 0,38 

6.C 24 2227 92,79 2215 92,29 12 0,50 

7.A 24 2177 90,71 2177 90,71 0 0,00 

7.B 24 2895 120,63 2895 120,63 0 0,00 

7.C 23 2690 116,96 2203 95,78 487 21,17 

7.D 16 1727 107,94 1569 98,06 158 9,88 

8.A 25 2457 100,22 2457 100,22 0 0,00 

8.B 24 2158 89,92 2158 89,92 0 0,00 

8.C 21 2000 95,24 2000 95,24 0 0,00 

9.A 23 2624 119,27 2600 118,18 24 1,09 

9.B 22 1799 81,77 1799 81,77 0 0,00 

9.C 23 2812 125,31 2812 125,31 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov 
Počet 

žiakov 

Úspešnosť v 

% 

rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru 

Testovanie 5 SJL  94 65,2% + 5,8% 

Testovanie 5 

MAT  
94 66,7% + 7,4% 



Testovanie 9 SJL 66 69,1% + 6,8% 

Testovanie 9 

MAT 
65 70,3% + 7,2% 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33 

Nepovinné predmety 

Škola neposkytuje vzdelávanie formou nepovinných predmetov. 

Škola poskytuje vzdelávanie formou povinne voliteľných predmetov: 

ETV - NAV 

NEJ - RUJ - CSJ - CMAT 

Rozširujúce hodiny 

Disponibilné hodiny boli určené na zopakovanie a upevnenie učiva. 

Vo 4. ročníku sme vytvorili predmet -Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. Základom bola prierezová 

téma a jej rozvinutie v novom obsahu učiva. 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni 

1.stupeň 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Anglický jazyk 2 

1.stupeň 2.A, 2.B, 2.C, 2.D Anglický jazyk 2 

    Matematika 1 

1.stupeň 3.A, 3.B, 3.C, 3D Slovenský jazyk a literatúra 1 

    Matematika 1 

1.stupeň 4.A, 4.B, 4.C, 4.D Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 1 

2. stupeň 5.A, 5.B, 5.C, 5.D Anglický jazyk 1 

    Matematika 1 

    Telesná a športová výchova 1 



2. stupeň 6.A, 6.B, 6.C Anglický jazyk 1 

    Druhý cudzí jazyk / voliteľný predmet 1 

    Matematika 1 

2. stupeň 7.A, 7.B, 7.C, 7.D Slovenský jazyk a literatúra 1 

    Druhý cudzí jazyk / voliteľný predmet 1 

    Matematika 1 

2. stupeň 8.A, 8.B, 8.C Anglický jazyk 1 

    Druhý cudzí jazyk 1 

    Matematika 1 

    Dejepis 1 

    Etická/náboţenská výchova 1 

    Praktické cvičenia z prírodovedných predmetov 1 

2. stupeň 9.A, 9.B, 9.C Anglický jazyk 1 

    Druhý cudzí jazyk 1 

    Matematika 1 

    Chémia 1 

    Geografia 1 

    Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 1 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 4 76 0 

Bežných tried 29 681 45 

        

spolu 33 757 45 

 

 



§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

odborní 

zamestnanci 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 66 1 18 1 1 

DPP     3   1 

Znížený 

úväzok 
16   3 1 1 

ZPS 2   1 1 1 

Na dohodu 5   6 1 1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 48 48 

vychovávateľov 1 11 12 

asistentov učiteľa 0 6 6 

        

spolu 1 65 66 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

predmety odborne neodborne 

Slovenský jazyk a literatúra 100 % 0 % 

Anglický jazyk 100 % 0 % 

Matematika 100 % 0 % 

Informatika 81,5 % 18,5 % 

Fyzika 94,7 % 5,3 % 

Chémia 100 % 0 % 



Biológia 100 % 0 % 

Dejepis 52,2 % 47,8 % 

Geografia 91,7 % 8,3 % 

Občianska náuka 100 % 0 % 

Etická výchova  50 % 50 % 

Náboženská výchova 100 % 0 % 

Technická výchova 55,6 % 44,4 % 

Hudobná výchova 100 % 0 % 

Výtvarná výchova 92,9 % 7,1 % 

Výchova umením 100 % 0 % 

Telesná a športová výchova 93,3 % 6,7 % 

Nemecký jazyk 100 % 0 % 

Ruský jazyk 100 % 0 % 

1. stupeň 100 % 0 % 

ŠKD 91,66 % 8,33 % 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Meno a priezvisko učiteľa Názov vzdelávania Poznámka 

Mgr. Monika Bacigálová Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

Mgr. Eva Čapkovičová Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

PaedDr. Monika Fintorová Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

Mgr. Renáta Migrová Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

Mgr. Iveta Kapraňová Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

Mgr. Dana Kaščáková Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

Mgr. Karin Kišová Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

PaedDr. Natália Kvasničková Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

  Vyuţitie akvarelovej maľby vo výtvarnej výchove ukončené 



Beatrix Kováčiková Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

Mgr. Hana Máleková Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

PaedDr. Soňa Milčíková Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

Mgr. Mária Noskovičová Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

PaedDr. Jana Šmahovská PhD Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

PaedDr. Lenka Šestáková Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

  1. atestácia ukončené 

Mgr. Ľudmila Wittlingerová 2. atestácia ukončené 

Mgr. Miroslava Múčková Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie ukončené 

  Technika hrou ukončené 

  Pouţitie digitálnych mobilných zariadení ukončené 

RNDr. Katarína Horváthová Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie ukončené 

  Pouţitie digitálnych mobilných zariadení ukončené 

Mgr. Oľga Jeloková Fenomény sveta ukončené 

  Konferencia: Učíme sa pre ţivot ukončené 

Mgr. Ingrid Valachová IHB Bratislava - konferencia ukončené 

  Webinár ukončené 

Mgr. Anna Juráková Konferencia: Učíme sa pre ţivot ukončené 

  IHB Bratislava - konferencia ukončené 

Mgr. Angelika Vojtaníková Konferencia: Učíme sa pre ţivot ukončené 

  Prednáška autorov PZ Bero - Berová ukončené 

Mgr.Miriam Molnárová Prednáška autorov PZ Bero - Berová ukončené 

Ing. Katarína Kľučárová Technika hrou ukončené 

  Dopĺňanie vzdelania na DPŠ prebieha 

Ing. Jana Cmarková Dopĺňanie predmetu Fyzika  prebieha 

Mgr. Jaroslava Babirátová 2. atestácia ukončené 

  Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie ukončené 



Mgr. Monika Rigasová 2. atestácia  ukončené 

Mgr. Katarína Volanková Funkčné inovačné ukončené 

PaedDr. Dagmar Boreková Funkčné inovačné ukončené 

  Vyučovanie matematiky metódou profesora Hejného prebieha 

PaedDr. Katarína Čuvalová Funkčné vzdelávanie prebieha 

Ing. Alžbeta Rajnerová Funkčné inovačné prebieha 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže okr. kolo kraj. kolo SR medzinár. kolo 

1. stupeň          

Slávik Slovenska 
3.m - Katarína 

Smolková 
      

Hviezdoslavov Kubín 
3.m - Mária 

Reichbauerová 
      

Ypsilon     1.m - Lukáš Lukáč   

Všetkovedko     7 úspešných riešiteľov   

Matematický klokan     
17 úspešných 

riešiteľov 
  

Maksík     7 úspešných riešiteľov   

I-Bobor     7 úspešných riešiteľov   

Môj najobľúbenejší 

predmet - VYV 
1.m - Petra Grusová       

Kupeckého svet 3.m - Eliška Čmiková       

          

Slovenský jazyk a literatúra         

Olympiáda v SJL 
3.m - Stanislava 

Porubanová 
      

Hviezdoslavov Kubín 1.m - Laura Slamková 
1.m - Laura 

Slamková 

strieborné pásmo - 

Laura Slamková 
  

  2.m - Ján Letz       



  3.m - Emma Hollanová       

Návraty poézie Andreja 

Sládkoviča 
3.m - Laura Slamková       

          

Anglický jazyk         

Olympiáda v ANJ 2.m - Kristián Meluš       

  2.m - Vladimír Drobný       

Novodobo so Shakespearom 1.m - Matúš Kealoha       

  
2.m - Ema Lea 

Marková 
      

          

Nemecký jazyk         

Aj pán Goethe by mal 

radosť 

1.m - Izabela Mária 

Hašková 
      

  1.m - Nina Koleníková       

  1.m - Laura Slamková       

          

Matematika - Informatika         

Pytagoriáda 
3.m - Simona 

Bochničková 
      

  2 úspešní riešitelia       

Matematická olympiáda 2.m - Matúš Mikloš 
9.m - Vladimír 

Drobný 
    

  3.m - Nina Koleníková       

  
6.m - Zoran 

Martinovský 
      

  1.m - Vladimír Drobný       

  4 úspešní riešitelia       

Maksík     7 úspešných riešiteľov   

Sezamko     
7.m - Kristína 

Toporová 
  



      
14.m - Nina 

Koleníková 
  

I-Bobor     9 ţiakov - 100 %   

      
98 úspešných 

riešiteľov 
  

FLL-First Lego League     7.m - celkovo team   

      5.m - Robot game   

      6.m - Robot design   

      6.m - Team work   

Expert geniality     
21 úspešných 

riešiteľov 
  

Náboj   7.m - team     

          

Chémia         

Festival 4 živly 1.m - team       

          

Dejepis         

Dejepisná olympiáda 3.m - Nina Smolková       

          

Geografia         

Geografická olympiáda 
2.m - Zoran 

Martinovský 

14.m - Zoran 

Martinovský 
    

Medzníky 2. svetovej vojny 4.m - team       

          

Náboženská výchova         

Biblická olympiáda 3.m - team       

          

Biológia         

Biologická olympiáda 2 úspešní riešitelia       



          

Telesná a športová výchova         

Atletika - dievčatá 
3.m.-diaľka - Alexandra 

Paladi -  
      

  
2.m - 300 m - Chiara 

Radičová 
      

  
2.m - kriket - Simona 

Sagálová 
      

  Alexandra Verešová       

  
2.m - guľa - Simona 

Sagálová 
      

  
2.m -- 800 m -Natália 

Vitková 
      

  
3.m - 800 m - Nina 

Koleníková  
      

  2.m - druţstvo       

Atletika - chlapci 
3.m - 60m - Lukáš 

Lošonský 
      

  
3.m - 300m - Erik 

Slimák 
      

  3.m - štafeta 4x60m       

  
3.m - 1000m - Šimon 

Peter Šipoš 
      

  1.m -druţstvo       

Basketbal - chlapci 1.miesto 3. miesto     

Futbal - Školský pohár SFZ 1.miesto 5. miesto     

Orientačný beh - dievčatá 3.m - team 4.m - Lucia Šipošová 4.m - Lucia Šipošová   

Orientačný beh - chlapci 2.m - team 3.m - team     

  
1.m - Šimon Peter 

Šipoš 

2.m - Šimon Peter 

Šipoš 
    

Cezpoľný beh - chlapci 
2.m - Šimon Peter 

Šipoš 
      

Cezpoľný beh - dievčatá 1.m - team 5.m - team     



  
1.m - Veronika 

Behalová 
      

Midi - volejbal - dievčatá 1.miesto 3.miesto 6.miesto   

Hľadáme nových 

olympionikov 
  1.m - team     

    
4.m - 600m - Nina 

Koleníková 
    

    2.m - 1000m     

    
2.m - Matek 

Knapčok 
    

Volejbal - dievčatá 1.miesto 5.miesto     

Volejbal - chlapci 3. miesto - team       

Florbal - chlapci 3.miesto       

Šach - dievčatá 
1.miesto - Simona 

Bochničková 
      

Šach 1.m druţstvo       

          

Detská atletika         

Spajkyho pohár   1.m - team     

Detský štafetový kros     10.m - team   

Detská P-T-S   2.m - team 14.m - team   

Detská štafetová liga   1.m - team 10.m - team   

Beh Pezinkom 1.m- 3.m       

Platinový putovný pohár 

STU 
  1.m - 3.m     

Senecký beh okolo jazier     1.m - 3.m   

Vajnorský maratón     1.m - 3.m   

Zo školských lavíc do 

atletickej haly Elán 
  2x - 1.-3.m      

M-SRv cezpoľnom behu     6.m- Matej Knapčok   

      
28.m - Veronika 

  



Behalová 

Atletický piatok   1. - 3. m     

M - Bratislavského kraja   2.m - Matej Knapčok     

    3.m - Matej Knapčok     

    
3.m - Lukáš 

Lošonský 
    

Mládežnícky AZB Elán 

predprogram 
  1. - 3.m     

Majcichovská desiatka     1.m - Matej Knapčok   

      3.m - barora Nosáľová   

Mládežnícky AZB míting   1. - 3.m     

ČSOB maratón     3.m - Matej Knapčok 
6.m - Matej 

Knapčok 

Čokoládová tretra     2.m - Matej Knapčok   

      
3.m - Veronika 

Bobovská 
  

Letný pohár družstiev     1. -3.m   

          

Hudobná výchova         

Slávik Slovenska 
3.m - Katarína 

Smolková 
      

          

Výtvarná výchova         

Kupeckého svet 3.m - Eliška Čmiková       

  1.m - Zuzana Pittnerová       

  2.m - Natália Slezáková       

  2.m - Alexandra Paladi       

 

 

 



Aktivity a prezentácia na verejnosti 

predmet aktivity 

SJL Deň Jána Kupeckého 

  Šaliansky Maťko 

  Hviezdoslavov Kubín 

  Prečo mám rád Slovensko 

  Ypsilon 

  O cenu primátora 

  
Exkurzie: Bzince pod Javorinou, Košariská - Brezová pod Bradlom, Tajov - Banská Bystrica, 

Uhrovec, Martin 

  záverečná slávnostná akadémia 

  projekty o autoroch a prečítaných knihách 

CUJ Európsky deň jazykov - návšteva Trnavy, aktivity na vyučovaní 

  Filmový festival - Meet Harry Potter 4 

  Halloween 

  Olympiáda v ANJ 

  Posedenie pri samovare 

  Puškinov pamätník 

  Vianoce pre Hestiu 

  Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

  Novodobo so Shakespearom 

  Návšteva pamätného miesta - Slavín 

  Intenzívny jazykový pobyt v Anglicku 

  Testovanie piatakov - tvorba jazykových skupín 

  Slávnostná školská akadémia 

FYZ - TECH pokusy pre 1. ročník 

  Návšteva SOŠ v Pezinku 

  Vedecký veľtrh 



  Gabčíkovo 

  Technické múzeum - Viedeň 

  Malokarpatský festival vedy v Modre 

ETV - NAV Exkurzia Velehrad 

  Príprava ţiakov na 1. sv prijímanie 

  Púť prvoprijímajúcich detí do Marianky 

  Vypni telku - zapni seba 

  Exkurzia - Nitra 

  Projekt UNPUGGED 

  Vianoce pre Hestiu 

  Vianočná pošta pre seniorov 

  Projekt K2 - spolupráca s Trnavskou univerzitou 

GEO - DEJ - 

OBN 
Exkurzia Velehrad 

  Exkurzia Sereď 

  Hvezdáreň Hlohovec 

  Historický deň 

  Prednášky - Finančná gramotnosť, drogy 

  Kriminalita mládeţe - trestné práva - verejné právo 

  Prednáška - Medzníky 2. sv vojny 

  Exkurzia - Nitra 

  Zapojenie sa do aktivity - " Pamätníky" 

  Exkurzia - Brezová pod Bradlom, Topoľčianky,  

HUV zabezpečenie výchovných koncertov 

  školské kolo a okresné kolo Slávik Slovenska 

  rozlúčka ţiakov 9. ročníka so školou 

  vystúpenie ku Dňu učiteľov 

  príprava programu na záverečnú akadémiu 



VYV Deň Jána Kupeckého 

  Kupeckého svet 

  tvorba plagátov a pútačov ku akciám školy 

  spolupráca s Malokarpatským múzeom 

  účasť na rôznych výtvarných súťaţiach 

TSV organizácia OK cezpoľný beh 

  organizácia OK atletika 

  príprava ţiakov na KK atletika 

  Beh mesta Pezinok 

  Plavecký maratón 

  jednotlivé kolá volejbal dievčatá 

  jednotlivé kolá basketbal chlapci 

  jednotlivé kolá midivolejbal 

  jednotlivé kolá orientačná liga 

  lyţiarsky kurz 

  plavecký kurz 

  Vistareal cup 

  Coca Cola cup 

  McDonald cup 

  Detská atletika 

  účelové cvičenie 

MAT - INF školské okresné kolá matematickej olympiády 

  Pytagoriáda 

  IBobor 

  Sezamko 

  Expert Geniality 

  Maks 



  Zelený objektív 

  Kodu cup 

  Kengura 

  vedecký veľtrh 

  prednáška - finančná gramotnosť 

  LEGO - FLL  

  Istobot 

BIO - CHEM jednotlivé kolá olympiád 

  Zdravá škola 

  Čas premien 

  NP Dunajské Luhy 

  Týţdeň vedy a techniky 

  Deň Zeme 

  Deň vody 

1. stupeň Jesenné tvorivé dielne 

  Vianočné dielne 

  Vítanie Mikuláša 

  Vianočné besiedky s rodičmi 

  Vianočné trhy 

  Veľkonočné dielne 

  Malokarpatská kniţnica - vzdelávacie programy 

  Malokarpatské múzeum - interaktívne programy 

  I-Bobor 

  Všetkovedko 

  Klokanko 

  Maksík 

  Pytagoriáda 



  Deň Jána Kupeckého 

  Exkurzia Marius Pedersen 

  Anglické divadlo 

  Výstava ľudské telo 

  Rozprávková noc v škole 

  Imatrikulácia prvákov 

  Otvorené hodiny pre MŠ 

  Otvorené hodiny - matematika metódou prof. Hejného 

  Letný pohár druţstiev 

  Atletický míting 

  Detská štafetová liga 

  Detská PTS 

  Čokoládová tretra 

  Karneval 

  Detské dopravné ihrisko Trnava 

  Ručná výroba papiera 

  Výlet loďou na Devín 

  výtvarné súťaţe v MK 

  výtvarné súťaţe celoslovenské 

  SND - Čarovná flauta 

  Bábkové divadlo Bratislava 

  Hviezdoslavov Kubín 

  Slovenský slávik 

  Deň Zeme 

  Historický deň 

  Škola v prírode 

  Interaktívny kurz 



  Záverečná akadémia - program 

  Druţba s Mladou Boleslavou  

  Učitelia bez hraníc 

  Skoky pre zdravie 

  Deň otvorených dverí 

  Besedy so spisovateľmi - Mario Kopcsay, Ruţena Smatanová - Sláviková 

  Čitateľský maratón 

  Bibliotéka 

  Korčuliarsky kurz 

  Vybíjaná 

  Noc v škole - rozlúčka so školou 

  Astronyx 

  Roppeskipping day 

  Olympiáda z ANJ 

  Boni fructi - exkurzia 

  Viem sa brániť  

  Deň bezpečnosti 

  Návšteva plavárne 

  Vianočný program pre seniorov 

ŠKD kreslenie na asfalt 

  Svetový deň mlieka 

  Maškrtné jazýčky 

  Športová súťaţ - Traf to! 

  Origami 

  Deň klobúkov 

  Deň šarkanov 

  Záchranné zloţky 



  Tanečný maratón 

  Jesenné tvorivé dielne 

  Vedomostné súťaţe 

  Čitateľský maratón 

  Pexeso turnaj 

  Malý kuchárik - vafle 

  Divadelné predstavenie 

  Kreatívne výtvarné techniky - jeseň 

  Lego stavby 

  Vianočné tvorivé dielne 

  Vianočný stromček 

  Prvá pomoc 

  Tvorivo z cesta 

  MISS striga 

  Drôtovanie - vianočná hviezda 

  Ovocné maškrty 

  Prekáţková dráha 

  Hýb sa 

  Vyrobme si sendviče 

  Sneţné stavby 

  Súťaţ v speve ľudových piesní 

  Silák - pretláčanie nohou 

  Malý kuchárik - toasty 

  Turnaj - dáma 

  Tvorivé dielničky - spracovanie odpadového materiálu 

  Rozprávková kniţnica 

  Kniha a ja 



  Čitateľská štafeta 

  Prírodovedná súťaţ 

  Malý kuchárik - čokoládové fodue 

  Deň Zeme 

  Veľkonočné tvorivé dielne 

  Jazda zručnosti- kolobeţky 

  Poznáš svoje mesto? 

  Maľovanie trochu inak 

  Moja mamička - tvorivé dielne 

  Futbalový turnaj 

  Zábavné popoludnie k MDD 

  Dopravný kvíz 

  Bublinkáči 

  Školy v prírode 

  Interaktívne kurzy 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

Záverečná správa koordinátora prevencie 

Školský rok : 2018 / 2019 

Koordinátor : Šusteková Mariana, Mgr. 

V šk. roku 2018 / 2019 som sa zúčastnila na dvoch stretnutiach v CPPPaP v PK. 

V mesiaci máj sme boli na exkurzii v Diagnostickom centre v BA, kde sme mali prednášku o zariadení a 

klientoch. Po prednáške sme si prezreli DC a vyučovanie v triedach - rôzne typy hodín. 

UPSVaR usporiadal 2 pracovné stretnutia :  

1. Multidisciplinárne pracovné stretnutie  

2. Multidisciplinárne vzdelávanie - Identifikácia a moţnosti odhaľovania šikany. 

Uskutočnené akcie sú zhrnuté v tabuľke č.1 

 



Záverečná správa o činnosti správcu webovej stránky v školskom roku 2018/2019 

Web stránka - www.zskupeckeho.eu, kupeckeho.edupage.org 

- august/september 2018 - aktualizácia údajov v novom školskom roku (učitelia, jedáleň, 

archivácia údajov, …) 

- vytvorenie nového design-u kupeckeho.edupage.org 

- prepájanie stránok edupage.org.sk a zskupeckeho.eu 

- jeden krát mesačne pridanie akcií školy 

- pridávanie rôznych oznamov 

- prezentácia školy pomocou časopisu Informáčik 

- prezentácia akcií, fotodokumentácia 

- zaloţenie youtube kanálu a jej prepojenie s existujúcimi stránkami 

Zodpovedná za obsah a výzor stránky: Mgr. Daniela Ondovčíková 

Vyhodnotenie práce OZ ŠKOLÁK 

Dňa 17.9.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaţdenia Občianskeho zdruţenia Školák, na ktorom 

bolo zvolené nové predstavenstvo v zloţení : 

1. Monika Bacigálová 

2. Ivica Grančičová 

3. Anna Juráková 

4. Mária Noskovičová 

5. Alţbeta Rajnerová 

6. Jana Regulová 

7. Zuzana Stehlíková 

Za predsedu OZ bola zvolená Jana Regulová a za podpredsedu Monika Bacigálová. 

Zároveň došlo k zvoleniu revíznej komisie v zloţení :Mariana Šusteková 

1. Darina Matonogová 

2. Dana Kaščáková 

3. Mariana Šusteková 



Pri zmene predsedníctva, dňa 24.9.2018 vykonala revízna komisia fyzickú kontrolu stavu pokladne a účtu. V 

pokladni predstavovala suma čiastku : 996,39 eur a na účte v banke sa nachádzali prostriedky v sume 4 

092,10 eur. 

V decembri sa vykonala finančná uzávierka za kalendárny rok 2018. 

Prenos financií z roku 2017: 

Banka : 873,60 eur pokladňa : 1 105,20 eur 

Výdavky: 

Príjem v priebehu roka: 

Banka : 3574,59 eur (2% z daní) pokladňa : 408,60 eur(zber papiera) - 

408,60 - prevod z pokladne za zber papiera 

BANKA: 3 983,19 pokladńa : 1 105,20 

VÝDAJE : 

Banka : 1 130,14 eur pokladňa : 858,38 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ZOSTATOK k 1.1.2019 :  

BANKA : 3 726,65 eur pokladňa : 246,82 eur 

Urobili sme prevod 1000 eur z banky do pokladne a v máji nám pribudla do poklade suma za zber papiera : 

466 eur. Z toho sme podporili : Biblickú olympiádu, Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň, Slávik Slovenska, 

Novodovo so Shakespearom, zaplatili sme stravu Rigovcom, podporili sme finančnou čiastkou 60 eur 

Gabrielu Vadovičovú, projekt Vypni telku, zapni seba. Spolu sme z pokladne minuli : 404,25. K dispozícii 

máme : 1 308,57 eur v pokladni. 

Z účtu sme sumou 844,80 sa dokúpili koše do tried a sumou 201,16 pomôcky na techniku. 

Ku dnešnému dňu je zostatok v banke ( po odrátaní bankových poplatkov) 1716,21 eur. 

Dňa 10.5.2019 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené vyúčtovanie 2 % z daní za rok 2016, ktoré OZ 

prijalo r. 2017 a malo minúť do konca roka 2018. Jedná sa o sumu: 4317,77 eur. 

Peniaze boli pouţité na : 

1. Poskytovanie sociálnej pomoci : 50 eur ( príspevok na školu v prírode) 

2. Podpora vzdelávania : 1380,19 eur ( organizovanie školských kôl súťaţí a predmetových olympiád, 

skvalitnenie vyučovacieho procesu) 

3. Ochrana a tvorba ţivotného prostredia : 2 713,25 eur ( koše na triedenie odpadu a stoly do školskej 

jedálne) 

4. Bankové poplatky a notársky poplatok : 174,33 eur 

Jana Regulová, predseda OZ ŠKOLÁK 



S p r á v a o činnosti školského žiackeho parlamentu za školský rok 2018 / 2019 

Školský ţiacky parlament je dobrovoľným zdruţením ţiakov 5. - 9. ročníka ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku 

bez rozdielu národnosti, vierovyznania, sociálneho pôvodu. Prioritnou činnosťou členov školského 

parlamentu je pomáhať pri zabezpečovaní školských a mimoškolských aktivít, vhodne formulovať a 

predkladať poţiadavky ţiakov a učiteľov, zastupovať všetkých ţiakov ZŠ na Kupeckého ulici v súlade s 

princípmi humanizmu a demokracie, vyhľadávať problémové okruhy a pomáhať pri ich riešení.  

V tomto školskom roku 2018/2019 bol školský parlament zloţený zo ţiakov, ktorí mali aktívny záujem o 

prácu v parlamente a chceli sa podieľať na chode školy. Zloţený bol spolu z 39 ţiakov, 1 pedagóga a 1 

školského špeciálneho pedagóga. Členovia školského parlamentu sú volení svojimi spoluţiakmi na začiatku 

školského roka. Svoju funkciu zastávajú v príslušnom školskom roku, v prípade nutnosti môţu byť odvolaní 

a na ich miesto je zvolený iný triedny zástupca. Tento školský rok najaktívnejšími členmi boli deviate 

ročníky, najmenej aktívnymi boli šieste ročníky.  

Školský ţiacky parlament sa stretával podľa schváleného plánu, zvyčajne jedenkrát do mesiaca (prvý 

pondelok v mesiaci), alebo podľa potreby. Na zasadnutiach sme prehodnocovali aktivity z uplynulého 

obdobia a plánovali aktivity na budúci mesiac, prípadne sme sa venovali tvorivej činnosti. Spoločných 

zasadnutí bolo celkovo 7, posledné vyhodnocovacie stretnutie sa uskutočnilo slávnostným ukončením 

činnosti parlamentu za tento školský rok, kde boli pozvaní najaktívnejší členovia parlamentu.  

Parlament sa aj v tomto školskom roku podieľal na organizácii rôznych podujatí a aktivít pre ţiakov školy.  

Tretím rokom pokračujeme podľa ohlasov v obľúbenej rubrike „Deti radia deťom“- otázky, ktoré sme 

poloţili ţiakom sa týkali ich bezprostredného ţivota, témy sme vymýšľali spoločne a odpovede, ktoré boli 

najvýstiţnejšie boli odmenené. Anketové otázky s odpoveďami si nakoniec mohli ţiaci prečítať na nástenke 

parlamentu. Tento rok sme prezentovali 2 témy: prvá téma sa týkala dňa pozitívneho myslenia a druhá 

filmového umenia.  

V septembri sme sa zamysleli v rámci dňa Pozitívneho myslenia anketovou otázkou v rubrike „Deti radia 

deťom“, v októbri sme oslávili Svetový deň úsmevu formou lístkov s „usmievačikmi“, ktoré rozdávali 

ţiakom členovia parlamentu.  

23. novembra sme strávili v škole deň ako ozajstní dţentlmeni a ozajstné dámy, kedy sme sa v rámci 

Medzinárodného suit up dňa obliekli do formálneho oblečenia ako sú obleky, kravaty, blúzky, sukne a rôzne 

vkusné doplnky.  

Aj tento školský rok sme pomáhali s organizáciou podujatia pre ţiakov prvého stupňa- Zasvietenie 

vianočného stromčeka- Mikuláš. Ţiaci 8. a 9. ročníkov sa prezliekli do kostýmov Mikuláša, anjelov a čertov, 

rozdávali deťom sladkosti a spolu s prváčikmi rozsvietili vianočný stromček.  

Aktívne sme sa podieľali na zbierke pre naše adoptované deti Patricka a Floru z Ugandy a urobili na ich 

podporu informačnú nástenku.  

Záver kalendárneho roka 2018 ukončila akcia vianočných pezinských trhov- Zbierame pre Plamienok, kedy 

výťaţok z predaja občerstvenia a výrobkov našich detí, učiteliek i rodičov bol venovaný a odovzdaný 

priamo riaditeľke neziskovej organizácii Plamienok.  

V januári sa parlament pod vedením p. uč. Bodţárovej podieľal na organizácii Fašiangovej diskotéky.  

Pri príleţitosti dňa Svätého Valentína vo februári, sme pre ţiakov zorganizovali Valentínsku poštu, 

prostredníctvom ktorej si mohli ţiaci ako kaţdý rok vymeniť pozdravy s vyznaniami. 



21. marec bol dňom dvoch zaujímavých udalostí: išlo o Svetový deň zdravého spánku- pyţamový deň a 

Svetový deň podpory deťom s Downovým syndrómom. Tento deň sme celá škola strávili v pyţamách a na 

znak oslavy ľudskej jedinečnosti sme si obuli dve rozdielne ponoţky.  

Parlament pomohol aj so zbierkou pri príleţitosti Dňa narcisov, ktorý sa tento rok konal 11. apríla. 

Poslednou akciou školského roka 2018/2019, ktorú organizoval parlament, bol Farebný týţdeň, ktorý 

prebiehal od 3. júna do 7. júna 2019, prostredníctvom ktorého sme si chceli spríjemniť a rozveseliť upršané 

dni a urobiť tak ţivot veselší a farebnejší.  

Prácu školského parlamentu hodnotíme pozitívne. Ţiaci k úlohám pristupovali zodpovedne, mnohí s 

nadšením a aktívne. Cieľom koordinátoriek bolo podporiť samostatnosť ţiakov a pocit zodpovednosti. 

Snaţili sme sa ich podporovať v aktívnej činnosti, podporiť ich úlohu prostredníkov medzi učiteľmi a 

ţiakmi školy. V tomto školskom roku sme ako komunikačný kanál naďalej pouţívali nástenku a písomné 

spracovanie jednotlivých zasadnutí s úlohami, ktoré daní členovia potom prezentovali vo svojich triedach a 

informovali tak svojich spoluţiakov o prebiehajúcich akciách a aktivitách našej školy. 

Úlohy a nápady, ktoré sa nám nepodarilo dokončiť, alebo splniť si nechávame na ďalší školský rok a 

chystáme aj novinky, ktoré dúfame, ţe úspešne aj zrealizujeme.  

Mgr. Anna Juráková, pedagóg 

Mgr. zuzana Martinovská, špec. pedagóg 

Adopcia na diaľku 

Naďalej pokračujeme aj v tomto školskom roku v realizácii projektu Adopcia na diaľku. Ako škola sme si 

adoptovali k 1.12.2015 dve deti z Ugandy - Patricka a Floru. Dnes majú deti 12 a 13 rokov. Adopciu 

zastrešuje Slovenská katolícka charita. Finančne podporujeme deťom vzdelávanie, oblečenie, 1x denne teplú 

stravu, pitný reţim a zdravotnú starostlivosť, Mesačne podpora predstavuje 20 eur na dieťa. Platíme 1x 

ročne v mesiaci december. Aj tento rok sa nám podarilo vyzbierať 700 eur, čím sme opäť prispeli na 

dostavbu centra pre vzdelávanie starších dievčat - krajčírska dielňa. Financie sme nezbierali do pokladničky, 

ale osvedčil sa nám predaj obrazov, ktoré maľovali deti. Tento rok sme ešte pridali rôzne výrobky ku 

Vianociam. Sme veľmi radi, ţe aj takouto cestou nám pomáhajú rodičia budovať u detí spolupatričnosť. 

Fotky z výroby a maľby obrazov a následne ich predaj sme opäť poslali do Slovenskej katolíckej charity a 

stanú sa súčasťou buletinu, ktorý vychádza raz ročne. Aj tento rok sme dostali z centra vysvedčenia detí, 

nové fotografie a deti nám napísali ďakovný list. Okrem toho sme dostali ako poďakovanie za spoluprácu od 

Slovenskej katolíckej charity vyrezaný betlehem z červeného dreva. Určite aj v ďalšom roku budeme v 

tomto projekte pokračovať. 

PaedDr. Dagmar Boreková  

Mgr. Zuzana Martinovská 

Družba so 6. základnou školou a materskou školou v Mladej Boleslavi v šk. roku 2018/19 

Uplynulý školský rok priniesol mnoho zaujímavých a cenných aktivít v partnerskej spolupráci našich 

spriatelených škôl.  

Októbrové výročie zaloţenia spoločnej republiky Čechov a Slovákov priviedlo do Pezinka skupinu českých 

deviatakov, ktorí spoločne s našimi deťmi uctili pamiatku spoluzakladateľa prvej republiky M.R.Štefánika 

poloţením kytice vo farbách trikolóry na Bradle, návštevou múzea v Brezovej pod Bradlom a letného sídla 

našich spoločných prezidentov v Topoľčiankach. Ţiaci si spoločne pozreli aj celovečerný film Dubček v 

kultúrnom centre.  



V novembri sme so 7.B navštívili Mladú Boleslav a s partnerskou triedou 8.A sme absolvovali bohatý 

program: IQ-landia v Liberci, výstup na Ještěd, Múzeum Škoda, účasť na hodinách rôznych predmetov, AZ-

kvíz so spoločným prespaním v škole. 

Krásny a zmysluplný projekt Učitelia bez hraníc aj tento rok v marci hojnou účasťou pedagógov z oboch 

strán znamenal prehĺbenie a upevnenie profesijných aj osobných vzťahov. Uţ kmeňovú skupinu našich 

učiteľov doplnila aj nová kolegyňa M. Hajtmanová. Naši kolegovia z Mladej Boleslavi boli našimi hosťami 

na slávnostnej pedagogickej rade ku Dňu učiteľov. 

Do výtvarnej súťaţe Kupeckého svet sa úspešne zapojili aj mladí výtvarníci z Mladej Boleslavi. 

Rovnako sa zapojili naši ţiaci do výtvarnej súťaţe, ktorú usporiadala partnerská škola pri príleţitosti 50. 

výročia jej zaloţenia. 

Výmenou listov a adries začali rozvíjať priateľstvo prváci p. uč. Milčíkovej. 

Veľmi aktívnu druţbu zatiaľ korešpondenčne rozvíjajú druhé ročníky - B., C., D. V budúcom roku plánujú 

návštevu budúci tretiaci z 3.B a C.  

Druháci p. uč. Kapraňovej si posielali darčeky, videonahrávky a fotografie a uskutočnili videohovory. 

V treťom ročníku má svoju druţobnú triedu p. uč. Noskovičová, zatiaľ výmenami listov. 

Na druhom stupni nadviazala korešpondenciu p. uč. Popróčiová so svojou 6.A s perspektívou spoločných 

návštev. 

Tento jedinečný projekt uţ má na pevných základoch vybudované tri poschodia s perspektívou nekonečného 

mrakodrapu.  

Mgr. Ingrid Valachová 

Deň Jána Kupeckého 

Deň Jána Kupeckého sme na škole realizovali 30.apríla 2019. Pre ţiakov 2.stupňa bol pripravený bohatý 

program v časovom harmonograme piatich vyučovacích hodín. 

Na hodinách sa zoznámili bliţšie s osobou Jána Kupeckého, barokovým obdobím, historickými 

súvislosťami tohto obdobia, s geografickou ţivotnou cestou Jána Kupeckého, s módou a hygienou , 

vyskúšali si športové schopnosti aj výtvarné zručnosti. Ţiaci 8.B a 9.A triedy navštívili hrad Červený 

Kameň. Ţiaci 9.B a 9.C absolvovali interaktívny program v Galérii mesta Bratislavy, s barokovou 

tematikou. Výzdoba školy bola prispôsobená tomuto dňu. 

Opäť nás navštívila skupina historického tanca Galthilion , programu sa zúčastnili piataci. 

Mgr. Mária Hrivnáková 

Výtvarná súťaž v maľovaní portrétov - Kupeckého svet 

Základná škola Jána Kupeckého v spolupráci s Mestom Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku 

zorganizovala tento rok uţ 6. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaţe Kupeckého svet. 

Zapojiť sa mohli ţiaci základných škôl , reálnych gymnázií, ZUŠ z malokarpatského regiónu a našej 

druţobnej školy v Mladej Boleslavi. Ich diela mali byť spracované technikou kresby, maľby alebo grafiky 

na ľubovoľnom formáte. Súťaţili v 8 .kategóriách.  



Do súťaţe sa prihlásilo viac ako 290 prác. Slávnostná vernisáţ s vyhodnotením sa konala 6.6.2019 v 

priestoroch ZŠ Jána Kupeckého. Výstava trvala aţ do 28.6. 2019. Stále rastie nielen záujem o súťaţ v 

kvantitatívnom zmysle, predovšetkým kvalitatívna úroveň prác. Porota v zloţení: Mgr. Art. Oliver Solga- 

garant súťaţe, Mgr. Mária Wagingerová - viceprimátorka mesta Pezinok, Mgr. Vanda Královičová, PhD 

Mgr. Katarína Volanková - riaditeľka ZŠ Jána Kupeckého, Mgr. Eva Trilecová, ArtD. - teoretička umenia z 

Malokarpatského múzea v Pezinku, Mgr. Zuzana Martinovská vyberala víťazov koncom mája. Bolo 

udelených aj niekoľko špeciálnych cien ( viď. Príloha- výsledková listina). 

Informácie o súťaţi sú k dispozícii aj na sociálnej sieti Facebook pod profilom Kupeckého svet: 

https://amzler.smugmug.com/Skola/20190606-kupeckeho-svet/n-

5TQbp6/?fbclid=IwAR3bDT13ssWWsfAGnKYYjXQ8fCznWsuXjhK-H66SN8Soq8-x48xPQVEDVq8 

https://www.facebook.com/1689411091362671/photos/pcb.2110314679272308/2110314362605673/?type=

3&theater 

https://www.tvpezinok.sk/2019/sutaz-kupeckeho-svet-ma-

vitazov/?fbclid=IwAR2iFxGq6QbpZ7p9F2OodMz8m5HqpMgBflZLB_PQh8dPwKJD9fnhsK9hu1I 

Výsledky súťaţe sú v tabuľke - Príloha č. 2 

Mgr. Mária Hrivnáková 

Hodnotiaca správa v školskom roku 2018/ 2019 - Škola podporujúca zdravie 

Školský koordinátor : Mgr. Miriam Molnárová 

Aj v školskom roku 2018 / 2019 bola naša škola zapojená do celonárodného projektu na podporu zdravia. V 

rámci tohto projektu je zdravie chápané ako súhrn telesných, duševných a spoločenských vplyvov vrátane 

vplyvu ţivotného prostredia. Cieľom projektu je dosiahnutie zdravého ţivotného štýlu pre všetkých, ktorí 

školu navštevujú alebo v nej pracujú a váţenie si vlastnej fyzickej i psychickej pohody. 

V rámci vyučovacích hodín sa na prírodovedných predmetoch venujeme témam zdravia, zdravému 

ţivotnému štýlu, správnemu pitnému reţimu, škodlivosti fajčenia, škodlivosti pitia alkoholu či uţívania 

drog. Zameriavame sa na prevenciu rizikového správania sa počas dospievania. Počas školského roka sme 

zorganizovali rôzne besedy , prednášky i športové aktivity : ( Prednáška a športové aktivity s SOŠ PZ „ 

Zober loptu nie drogu“ pre 8.a 9. ročník, prednáška Čas premien, dievčatá 7.ročník, Zdravý ţivotný štýl pre 

6.ročník, Príprava na manţelstvo a rodičovstvo pre 7., 8. a 9. ročník, Partnerské vzťahy pre ôsmakov, 

Interaktívna prednáška „ O mŕtvom dreve v lese“ pre 5. ročník . Naši ôsmaci boli súčasťou projektu 

UNPLUGGED, pravidelne sa venujeme prevencii šikanovania anonymnými dotazníkmi. Piataci absolvovali 

biologickú vychádzku v Rakúsku- ORTH, pre siedmakov a ôsmakov prebiehal Ekotopfilm. Nielen na 

hodinách biológie sme si pripomenuli Deň vody a Deň Zeme. S veľkým úspechom sa aj tohto školského 

roku organizoval interaktívny týţdeň pre 8. ročník. 

Na hodinách telesnej výchovy vedieme ţiakov k športu a pohybu či uţ prostredníctvom výcvikov: 

pravidelný lyţiarsky výcvik ( tento šk. rok dokonca 2 termíny pre veľký záujem ţiakov ), plavecký výcvik a 

mnoţstvo turnajov (hokejbalový turnaj o pohár primátora, školská basketbalová liga VISTA REAL, 

vybíjaná, pezinská liga orientačného behu, cezpoľný beh, volejbalový turnaj MIDI volejbal, futbal cup, 

atletika , detská atletická súťaţ - Bavme deti športom a Detská atletická súťaţ PTS). Naši ţiaci boli súčasťou 

Plaveckého maratónu a hýbali sme sa aj počas Atletického piatka, ktorý nám zorganizovali naši telocvikári. 

To, ţe sa naši ţiaci radi hýbu, svedčia mnohé ocenenia, diplomy a víťazné poháre. 

Zdravie sme upevňovali i prostredníctvom turistických vychádzok do prírody. V septembri a v júni sme 

fyzickú a psychickú zdatnosť našich ţiakov preverili na didaktických hrách a účelovom cvičení. 



Ako škola sme sa zapojili do kampane Deň narcisov, Medzinárodný deň tanca a predajom medovníčkov do 

projektu Vianoce pre Hestiu. 

Aj na 1. stupni uskutočnili učiteľky a vychovávateľky v školskej druţine mnohé zaujímavé aktivity ako: 

hneď v septembri Týţdeň športu v ŠKD, Svetový deň mlieka, zber jabĺk a ovocia v Bonifructi, ovocné a 

zeleninové maškrty, desiatové variácie so zeleninou, príprava čokoládových fondue, príprava toastov a waflí 

: súťaţ - Malý kuchárik , Tvorivo z cesta, súťaţ o najkrajšiu tekvicu a k svetovému dňu mlieka miešali 

mliečne koktaily. Nových malých olympionikov hľadali aj počas jarnej olympiády, ţiaci svoju zručnosť 

predviedli na kolobeţkách aj prekáţkovej dráhe a silu zasa v pretláčaní nohou. 

Tretiaci absolvovali exkurziu v Petmase - poučili sa o triedení odpadu a druháci sa cez rozprávky dozvedeli 

o ekologických problémoch. 

Najočakávanejšou akciou bola samozrejme škola v prírode v malebných prostrediach Slovenska, kde 

turistickými vychádzkami na čerstvom vzduchu a rôznymi aktivitami podporovali zdravie a psychickú 

pohodu. Niektoré triedy mali interaktívne týţdne. 

Ani v školskej jedálni nezaostávajú za zdravým ţivotným štýlom. Ochutnávame nové recepty,1 - 2 -krát do 

týţdňa dostávajú ţiaci k obedu ovocie, 1 - 2 -krát do týţdňa zeleninové šaláty podporované „Školským 

programom Európskej únie„ s finančnou podporou EU. Počas horúcich dní je zabezpečený pitný reţim, 

taktieţ fungujú programy školská šťava a mlieko.  

Zamestnanci našej školy sa stali súčasťou celonárodného programu : Do práce na bicykli. Vytvorili 4 

druţstvá a celý máj prichádzali do práce pešo, alebo na bicykli. V Pezinku tak získali prvenstvo ako 

Spoločnosť s najväčším počtom registrovaných účastníkov ( 13 zamestnancov ). Dúfame, ţe budúci rok nás 

bude ešte viac. 

Technika hravo a prakticky - PaedDr. Katarína Čuvalová 

Prioritou tohto projektu bolo vzbudiť záujem ţiakov o predmet technika hravým spôsobom. 

Vďaka finančnej podpory Nadácie Volkswagen sme zakúpili alternatívne učebné pomôcky ( elektronická 

stavebnica, IQ puzzle, balančné drôtiky ). Ţiaci si prostredníctvom týchto učebných pomôcok precvičili 

manuálne a rovnováţne zručnosti, priestorovú predstavivosť, získali základné vedomosti o elektrotechnike. 

V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty: 

Cieľom projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v našej základnej škole“ 

je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšiť študijné výsledky ţiakov v oblasti 

čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Hlavné aktivity projektu budú realizované počas 

výchovno-vzdelávacieho procesu (experimenty, pokusy, videá, vizualizácie, pracovné listy a pod.), ako aj 

formou mimoškolských aktivít (Ekokrúţok, Počítačový krúţok, Legokrúţok, krúţok Čitateľský oriešok). 

Formou vzdelávaní a štúdiom zakúpenej odbornej literatúry projekt prispeje k rozvoju kľúčových 

kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.  

Hlavná aktivita projektu „Spolu to zvládneme“ je podpora inklúzie prostredníctvom členov inkluzívneho 

tímu. Vytvorením nových pracovných miest školského psychológa a špeciálneho pedagóga chceme ţiakom 

so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami uľahčiť ţivot v školskom prostredí, aby mali aj oni pocit 

úspešnosti a sebauplatnenia. Cieľom je zlepšenie študijných výsledkov ţiakov ohrozených neúspechom. Od 

realizácie projektu očakávame napredovanie týchto ţiakov, zníţenie vedomostného a sociálneho rozdielu v 

porovnaní s intaktnými ţiakmi a uľahčenie ich začlenenia v beţných triedach. 

Projekt „Spolu to zvládneme„ je plynulým pokračovaním projektu „Zvýšenie inkluzívnosti výchovno-

vzdelávacieho procesu prostredníctvom asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených ţiakov so 



špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“, v rámci ktorého od septembra 2018 pracujú s 

integrovanými ţiakmi štyri asistentky učiteľa.  

 

Tabuľka č.1 

Dátum trieda téma subjekt 

november 9.ročník finančná gramotnosť OA 

1. polrok 8. ročník nPrevention - 4 lekcie Šusteková 

11.2.2019 6.A šikanovanie CPPPaP 

18.2.2019 6.B šikanovanie CPPPaP 

19.2.2019 6.C šikanovanie CPPPaP 

24.5.2019 6.C   MsP - p. Korytárová 

28.5.2019 6.B   MsP - p. Korytárová 

29.5.2019 6.C   MsP - p. Korytárová 

29.5.2019 6.B   MsP - p. Korytárová 

16.5.2019 5.C šikanovanie CPPPaP 

17.5.2019 5.A šikanovanie CPPPaP 

30.5.2019 5.B šikanovanie CPPPaP 

6.6.2019 5.D šikanovanie CPPPaP 

  8.A závislosti MsP - p. Korytárová 

  8.B závislosti MsP - p. Korytárová 

  8.C závislosti MsP - p. Korytárová 

17.6.2019 1. stupeň 
Deň bezpečnosti a prevencie 

kriminality 
Hasičský zbor 

      Dopravná výchova - MsP 

      Kyberšikana 

      Mladý záchranár 

18.6.2019 2.stupeň 
Deň bezpečnosti a prevencie 

kriminality 
  

  5. ročník   Hasičský zbor 



      Dopravná výchova - MsP 

      Ukáţka práce polície 

      Prvá pomoc 

  6. ročník   SOŠ policajného zboru 

  7. ročník   Ukáţka práce polície 

      Alkohol a závislosť 

      Sexuálna výchova 

      
Topopgrafia - práca s mapou - 

orientačný beh 

  8. ročník   Ukáţka práce polície 

      Prvá pomoc 

      Právne povedomie - UPSVaR 

      
Drogová zácvislosť - p. 

Schlessinger 

  9. ročník   Policajné múzeum 

        

        

Tabuľka č. 2       

1. kategória Boris Gonci ZŠ s MŠ Orešie   

  Dominika Padičová ZŠ Slovenský Grob   

  Eliška Čmiková ZŠ Jána Kupeckého Pezinok   

        

Cena ZŠ Jána Kupeckého Nikolai Dano ZŠ Slovenský Grob   

Cena Malokarpatského 

múzea 
Nicolas Burian ZŠ s MŠ Orešie   

Cena mesta Pezinok Emma Gubricová ZŠ Fádlyho Pezinok   

Cena mesta Pezinok Karel Pavlík ZŠ s MŠ Mladá Boleslav   

        

2. kategória Zuzana Pittnérová ZŠ Jána Kupeckého Pezinok   



  Natália Slezáková ZŠ Jána Kupeckého Pezinok   

  Peter Khandl ZŠ Slovenský Grob   

        

Cena SZPB Štefan Javorka ZŠ Fándlyho Pezinok   

Cena mesta Pezinok Emma Jantová ZŠ s MŠ Orešie   

        

3. kategória Lívia Peniaţková ZŠ Vajanského Modra   

  Radek Boček ZŠ s MŠ Mladá Boleslav   

  Tatiana Illavská ZŠ Fándlyho Pezinok   

  Bronislava Krušinská ZŠ Na bielenisku Pezinok   

        

Cena ZŠ Jána Kupeckého Dominika Goliášová ZŠ Jána Kupeckého Pezinok   

Cena mesta Pezinok Lara Taškárová ZŠ s MŠ Orešie   

Cena mesta Pezinok Lilly Ann Kovačičová ZŠ Vajanského Modra   

        

4. kategória 
Matilda Nicol 

Kovácsová 
ZŠ Fándlyho Pezinok   

  Alexandra Paladi ZŠ Jána Kupeckého Pezinok   

  Anita Gulášová ZŠ Slovenský Grob   

        

Cena Malokarpatského 

múzea 
Jakub Březina ZŠ s MŠ Mladá Boleslav   

Cena mesta Pezinok Natália Jurkovičová ZŠ s MŠ Orešie   

Cena mesta Pezinok Lucia Javorková ZŠ Fándlyho Pezinok   

Cena mesta Pezinok Karin Horváthová ZŠ Vajanského Modra   

        

5. kategória Samuel Koštival Gymnázium Modra   

  Stella Steinhublová Gymnázium Modra   



  Veronika Virgovičová Gymnázium Modra   

        

Cena ZŠ Jána Kupeckého Matúš Torok     

        

6. kategória 
Barbora Gocíková 

Repčíková 
Gymnázium Modra   

  Paulína Fitzová Gymnázium Modra   

  Agáta Polonská Gymnázium Modra   

        

Cena ZŠ Jána Kupeckého Mária Staňová Gymnázium Modra   

Cena mesta Pezinok Adela Patáková Gymnázium Modra   

        

7. kategória Lenka Rečlová ZUŠ Pezinok   

  Matej Kučera ZUŠ Pezinok   

  Sofia Kremlerová ZUŠ Pezinok   

        

Cena Malokarpatského 

múzea 
Samuel Zápraţný ZUŠ Pezinok   

        

8. kategória Romana Ševčíková ZUŠ Pezinok   

  Nina Miková ZUŠ Pezinok   

  Zuzana Jurášová ZUŠ Pezinok   

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná inšpekčná činnosť.  

 

 

 



§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

Dobrá ekonomická situácia umoţňuje škole zabezpečovať priaznivé materiálno-technické vybavenie učební, 

modernizovať budovu aj výchovno-vzdelávací proces. 

Počas letných prázdnin v roku 2018 boli z finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR a Mesta Pezinok 

zrekonštruované veľká a malá telocvičňa. Mesto zrealizovalo nákup niekoľkých nových nerezových stolov, 

drezov a mraziaceho boxu do školskej kuchyne.  

Z finančných prostriedkov školy boli zrekonštruované chodby na prízemí. Nový vzhľad chodieb, estetika a 

myšlienka prispievajú k spríjemneniu pobytu detí aj zamestnancov v škole. Zrekonštruovali sa telocvičné 

náradie, lavičky v areáli , nakúpili nový nábytok do tried, nové, moderné učebné pomôcky, mapy, učebnice, 

knihy do školskej kniţnice, športové, kancelárske potreby a drobný materiál a náradie pre školníka. 

Najväčšiu časť výdavkov tvorí údrţba, opravy tlačiarní a multifunkčných zariadení a nákup novej IKT. 

V záujme skvalitňovania podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu bude v budúcnosti potrebné v 

spolupráci so zriaďovateľom hľadať finančné a priestorové moţnosti na budovanie chýbajúcich odborných 

učební a dovybavenie odbornej učebne biológie novými učebnými pomôckami.  

Nevyhnutnou investíciou v budúcich rokoch bude oprava asfaltovej plochy v celom areáli školy.  

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov - 1 242 629, 0 € 

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich pouţitia v členení podľa financovaných 

aktivít -  

22 182,0 € 

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

ŠKD - 29 300,06 € 

prenájmy telocviční - 17 611,42 € 

Bliţšie informácie viď Správa o hospodárení. 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

Prvoradým cieľom vedenia školy je poskytovanie kvalitného vzdelávania a výchovy ţiakov kvalitnými, 

skúsenými pedagógmi v estetickom a bezpečnom prostredí. Tomuto sú prispôsobené úlohy jednotlivých 

oblastí Koncepčného zámeru rozvoja školy. Môţeme konštatovať, ţe aj v školskom roku 2018/2019 sa 

vedeniu školy podarilo splniť väčšinu vytýčených úloh. 



Vedenie školy podporuje odborný rast svojich zamestnancov a umoţňuje im rôzne formy vzdelávania. Za 

veľmi účinnú povaţujeme výmenu skúseností organizovaním otvorených hodín, ako aj spoluprácu s 

druţobnou základnou školou. Všetky učiteľky 1.stupňa a časť učiteliek matematiky 2.stupňa sa uţ dlhodobo 

zúčastňujú vzdelávania v oblasti výučby matematiky metódou H-Mat podľa Prof. Milana Hejného. Darí sa 

nám zadávaním skupinových projektov učiť ţiakov spolupráci, vzájomnej komunikácii a prezentácii 

získaných poznatkov. Osobitnú pozornosť venujeme ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Škole boli schválené tri projekty. V projekte „V základnej škole úspešnejší“, na škole od začiatku 

školského roka 2018/2019 pracujú štyria asistenti učiteľa. V rámci projektu " Spolu to zvládneme" bude od 

septembra 2019 inkluzívny tím školy doplnený o pozíciu školský psychológ a ďalšiu špeciálnu pedagogičku.  

Škola bola úspešná pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov aj v projekte " Zvýšenie čitateľskej , 

matematickej a prírodovednej gramotnosti v našej základnej škole ".  

Vysoko hodnotíme spoluprácu s rodičmi . Väčšina rodičov úzko spolupracuje s triednymi učiteľkami ako aj 

s vedením školy a podporuje naše ciele. V ekonomickej oblasti kladne hodnotíme spoluprácu s Mestom 

Pezinok. Škola spolupracuje s rôznymi regionálnymi inštitúciami a osobnosťami, z ktorých treba 

vyzdvihnúť predovšetkým činorodú spoluprácu s Malokarpatským múzeom a Malokarpatskou kniţnicou. 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Silné stránky školy: 

• Záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie 

• Zavádzanie moderných foriem do vyučovania 

• Kvalitné materiálno-technické vybavenie 

• Pozitívna pracovná klíma 

• Vysoká odbornosť vyučovania 

• Demokratický štýl riadenia 

• Vyučovanie cudzích jazykov od 1.ročníka 

• Úspechy ţiakov 

• Rešpektovanie osobnosti ţiaka 

• Začlenenie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

• Rozvoj talentu nadaných ţiakov 

• Mimovyučovacie a mimoškolské aktivity 

• Rôznorodá ponuka krúţkov 

• Pestrý výchovný program Školského klubu detí 

• Spolupráca a výmena skúseností s druţobnou školou 



• Aktívna spolupráca s Radou rodičov a Radou školy 

• Otvorená komunikácia s rodičmi  

• Esteticky podnetné prostredie 

• Bezpečnosť ţiakov - signalizácia, hlásnik počas uzatvorenia budovy, vytvorenie pracovnej pozície - 

vrátnička 

• Nízke prevádzkové náklady 

• Dobrá poloha školy 

• Občianske zdruţenie Školák 

• Prezentácia na verejnosti (webová stránka) 

Slabé stránky: 

• Nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

• Nedostatok odborných zamestnancov v škole - sociálny pedagóg, vzhľadom na narastajúci počet 

začlenených ţiakov ešte jeden špeciálny pedagóg 

• Málo muţov v pedagogickom zbore 

• Poškodená asfaltová plocha v celom areáli 

Príleţitosti: 

• Prijímanie mladých, začínajúcich pedagógov 

• Vytváranie pracovných miest pre odborných zamestnancov 

• Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

• Organizovanie vzdelávania aj pre učiteľov iných škôl 

• Výmena pedagogických skúseností 

• Projektové vyučovanie 

• Rešpektovanie individuality kaţdého ţiaka 

• Rozvoj talentu nadaných ţiakov 

• Získavanie finančných prostriedkov z grantov a fondov Európskej únie 

• Premena školy na komunitno-kultúrnu inštitúciu, kde sa vytvorí priestor na trávenie voľného času rodičov 

so svojimi deťmi 

Riziká: 

• Vandalizmus 



• Problém s naplnenosťou školy, nedostatok priestoru na vybudovanie ďalších odborných učební 

• Pribúdajúca administratíva 

• Odchod šikovných ţiakov z 5. ročníka do reálneho gymnázia a z 8. ročníka do bilingválnych gymnázií 

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov 

na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

Uplatnenie žiakov 

Všetci ţiaci 9. ročníka sa dostali na ich vybrané stredné školy.  

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky 

S p r á v a o činnosti školského špeciálneho pedagóga za školský rok 2018 / 2019 

Činnosti a aktivity realizované mnou v tomto školskom roku: 

Pozícia školského špeciálneho pedagóga na škole Jána Kupeckého v Pezinku sa vytvorila v plnom úväzku v 

školskom roku 2017/2018. Počas školského roka 2018/2019 som vykonávala ako psychologické tak 

predovšetkým špeciálno-pedagogické činnosti.  

Z psychologických aktivít to boli tieto: 

1. Individuálne návštevy: 

• konzultácie so ţiakmi a návštevy ţiakov (43) 

• konzultácie pre rodičov (152) 

• konzultácie učiteľov a pedagogických pracovníkov 

• konzultovanie s odborníkmi napr.: PaedDr. Katarína Fülöpová (riaditeľka CPPPaP Pezinok), špeciálni 

pedagógovia- Mgr. Katarína Loulová (CPPPaP Pezinok), Mgr. Barbora Šimková (Detský domov 

Harmónia), Mgr. Silvia Brídziková (CPPPaP Drieňová 36 Bratislava 2), Mgr. Veronika Pitoňáková 

(psychologička CPPPaP, Pezinok), Mgr. Lenka Brinčíková (špeciálna pedagogička - Andreas n.o., Ba) Mgr. 

Marcela Machálková (psychologička - Andreas, autistické centrum n.o., Ba), Mgr. Ľubica Melocíková 

(psychologička, Andreas n.o., Ba), PaedDr. Zuzana Čuriková (SCŠPP Sereď), Mgr. Miroslava Ormandyová 

(riaditeľka SCŠPP Maják- Sereď), Mgr. Mária Šimeková (psychologička - Tenenet obč. zdruţenie), 

pracovníci Odboru sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Bc. Lucia Korytárová- odd. prevencie kriminality MsP 

Pezinok a mnohí ďalší odborníci z oblasti práce s dieťaťom (občianske zdruţenia atď.)  

2. Vedenie archívu klientov 

• administratíva spojená s činnosťou školského špeciálneho pedagóga 

• na základe poţiadaviek príprava správ pre odborné zariadenia 

• zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým ţiakom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 



• sledovanie platnosti psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení a následné upozornenie rodičov 

na platnosť týchto správ 

• kontrolné vyšetrenia v prípade neplatnosti správ od psychológa a špeciálneho pedagóga 

3. Integrácia ţiakov 

• V tomto školskom roku sme mali 45 integrovaných ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami na prvom aj druhom stupni, čo je o 14 ţiakov viac neţ bolo minulý rok. Všetci sa vzdelávali 

formou individuálneho začlenenia v beţnej triede základnej školy, vo výchovno-vzdelávacom procese 

postupovali podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov: 

- špecifické poruchy učenia ( dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia...) 21 ţiakov 

- poruchy aktivity a pozornosti (ADHD, ADD v kombinácii s poruchami učenia) 19 ţiakov 

- PAS- Aspergerov syndróm + narušená komunikačná schopnosť  

3 ţiaci a 1 ţiak je v diagnostickom procese 

- ţiaci so zdravotným znevýhodnením- postihnutím, chorí, alebo zdravotne oslabení (Epilepsia, zrakové 

postihnutie)  

2 ţiaci 

• počas celého školského roka som s pedagógmi konzultovala výchovné a vzdelávacie postupy u 

integrovaných ţiakov a participovala som na vypracovávaní individuálnych študijných programov;  

• podieľala som sa na príprave podkladov k ţiadostiam o asistentov pedagóga a komunikovala s príslušnými 

zariadeniami ohľadom tejto problematiky; 

• snaţila som sa vytvárať v rámci svojich kompetencií pre integrovaných ţiakov takú atmosféru v triedach, 

ktorá mala pozitívne ovplyvňovať ich úroveň sociálnej integrácie, zabezpečiť úpravu podmienok, obsahu, 

foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní a zabezpečiť tak rozvoj ich osobnostného rastu; 

• osobné zhodnotenie kaţdého ţiaka so ŠVVP, v prípade zlyhania resp. neúspešnosti metódy, al. formy, 

hľadanie správneho riešenia (iná forma skúšania, hodnotenia…)- konzultácia s učiteľmi a kmeňovým špec. 

pedagógom v poradni, ak zlyháva domáca príprava- pozvanie rodičov do školy; 

• priebeţné dopĺňanie vyhodnotenia úspešnosti ţiakov so ŠVVP do IVVP; 

• komplexné zhodnocovanie všetkých ţiakov so ŠVVP za celý školský rok- vypĺňanie potrebných tlačív; 

• usmernenie učiteľov k vysvedčeniam- sledovanie správnej legislatívy a formuliek k vysvedčeniam; 

4. Individuálna práca so ţiakmi 

• V tomto školskom roku som individuálne pracovala so ţiakmi na náprave a korekcii ich ťaţkostí a 

problémov predovšetkým v oblasti vzdelávania.  

• Poskytovala som špeciálnopedagogické intervencie ţiakom so ŠPU- individuálnou formou, prípadne v 

rámci vyučovacieho procesu; 

• ţiaci sa individuálnych intervencií zúčastňovali pravidelne podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa potreby; 



• všetky špeciálnopedagogické metódy a formy realizované so ţiakmi smerovali k ľahšiemu prekonávaniu 

konfrontácie s vlastným neúspechom a k vyrovnávaniu podmienok vzdelávania so skupinou intaktných 

spoluţiakov; 

• pri korekcii narušených čiastkových funkcií som vyuţívala pracovné listy Renáta Červenáková: Renátkine 

úlohy I; PAVUČINKA- súbor cvičení sluchového vnímania; Ivana Novotná: Logopedické maľovánky 

(logopedické cvičenia pre deti od 4-7 rokov; M. Horecká: Čítanie pre dyslektikov; M.Mlčochová: Šimonovy 

pracovní listy 2, 10; Raabe- KULIFERDO; I. Šuliková: Námety na reedukačnú činnosť u ţiakov s 

vývinovými poruchami učenia; H. Laciková: Dysortografia; J. Zajacová: Dyskalkúlia; spoločenské hry a 

hlavolamy; 

5. Kompenzačné pomôcky 

• budujem špeciálnopedagogickú kniţnicu, zhromaţďujem metodický materiál a tvorím pomôcky pre prácu 

s deťmi (pracovné listy, cvičenia, nástenky, hry a pod. 

• príprava metodického materiálu; 

• pri vzdelávaní ţiakov so ŠVVP umoţňuje pouţívanie kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese 

(notebook, kalkulačka, gramatické tabuľky a pod.); 

• príprava vlastných pomôcok na uľahčenie učiva ţiakom s ŠPU; 

6. Komunikácia: školský špeciálny pedagóg - učiteľ - rodičia  

• denne som konzultovala špecifiká vzdelávacieho procesu s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, s 

triednymi učiteľmi, s rodičmi osobne alebo telefonicky; 

• snaţila som sa učiteľom vysvetliť špecifiká ţiakov so ŠVVP, ich individuálne potreby a zároveň aj limity; 

• vysvetľovala som učiteľom dôleţitosť informovať ţiakov dopredu o poţiadavkách preverovania 

vedomostí, prípadne zvoliť si formu skúšania aká mu vyhovuje (písomná, ústna); 

• podľa individuálnych potrieb ţiaka a stupňa náročnosti úlohy, alebo predmetu sa ţiaci pripravovali na 

vyučovanie (písomky, domáce úlohy, odpovede, projekty, oprava písomných prác, diktátov, plnili 

vedomostné poţiadavky k čiastkovým a výročným klasifikáciám); 

• realizovala som individuálne a skupinové konzultácie s učiteľmi o vzdelávaní ţiakov s ŠPU o úpravách 

učebných osnov konkrétneho predmetu, metodických pokynov a usmernení učiteľov; 

• veľmi intenzívna bola komunikácia s rodičmi integrovaných detí, na základe potreby zo strany rodiča a 

rovnako aj zo strany školy, čím sa darí týmto deťom napredovať a skvalitňuje sa aj samotné vyučovanie a 

domáca príprava detí so ŠPU; 

7. Práca so skupinou: 

• voľba povolania:  

Ponúkanú moţnosť programu voľby povolania v tomto školskom roku vyuţila väčšina ţiakov deviatych 

ročníkov. V spolupráci s CPPPaP v Pezinku som spolupracovala s p. psychologičkou Mgr. Veronikou 

Pitoňákovou, ktorá realizovala testovanie ţiakov na našej škole. Ţiaci absolvovali testy schopností, 

osobnostné testy a záujmové dotazníky. Testovaných bolo 46 ţiakov, 18 ţiaci sa testovania nezúčastnili. 

Nasledovala konzultácia so ţiakmi, v prípade záujmu aj s rodičmi ţiaka.  

• diagnostika sociálnych vzťahov v triede, prieskum výskytu šikany: 



Na základe podnetov detí a rodičov i učiteľov o narastajúcom probléme správania sa ţiakov voči sebe 

navzájom bol realizovaný prieskum výskytu šikanovania, resp. iných foriem násilia na škole za pomoci p. 

policajtky Korytárovej.  

Výsledky som konzultovala s triednymi učiteľmi, prípadne individuálne so ţiakmi. Váţnejšie prejavy šikany 

som riešila s vedením školy a výchovnou poradkyňou.  

• Pracovala som na korigovaní, redukovaní a predchádzaniu poruchám správania (úloha POP) a snaţila som 

sa podporovať dobré vzťahy ţiakov v triedach, učiteľov a ţiakov navzájom, predchádzaniu záškoláctva v 

triedach. Snaţila som sa vytvárať dobré vzťahy medzi deťmi a aj deťmi a učiteľmi rôznymi aktivitami (na 

triednických hodinách i mimovyučovacích aktivitách). 

• V prípade potreby som v jednotlivých triedach riešila konflikty medzi konkrétnymi jedincami so 

zapojením ostatných členov kolektívu. Snaţila som sa upokojiť napäté vzťahy medzi deťmi s nahliadnutím 

na konkrétne prejavy správania či problémy. Komplikovanejšími triedami v prejavoch správania sa tento šk. 

rok javili hlavne piate a šieste ročníky. Pozornosť som venovala aj adaptácii nových ţiakov a ich prijatia do 

kolektívu.  

• depistáţ - vyhľadávanie ţiakov (hlavne prvých ročníkov), u ktorých sa začali prejavovať deficity a 

problémy vo vzdelávaní (poruchy učenia); 

• Hospitácie: V rámci práce s jednotlivcami, kolektívmi a konzultácii pre pedagógov som zrealizovala 12 

hospitácií.  

8. Prevencia a prednášky 

• V rámci podpory sociálneho cítenia u detí sme sa ako škola v spolupráci so Slovenskou katolíckou 

charitou, rozhodli pokračovať v programe adopcie detí z Ugandy. Zorganizovali sme finančnú zbierku, do 

akcie sme zapojili pedagógov (formou propagácie aktivity a diskusií s deťmi) ako aj deti (parlament, 

samotná zbierka, komunikácia s rodičmi). V rámci podpory celej akcie sme na chodbách rozmiestnili 

nástenky, na ktorých majú deti moţnosť vidieť fotky detí z Ugandy, ako aj si prečítať listy, ktoré sme od 

nich dostali. 

• Pre neziskovú organizáciu Plamienok, n.o. sme aj v tomto roku v spolupráci s rodičmi, učiteľmi a deťmi 

zorganizovali predaj občerstvenia, výrobkov našich detí, učiteľov a rodičov na Vianočných trhoch. 

9. Aktivity pre učiteľov 

• počas celého školského roka som individuálne konzultovala problémy integrovaných ţiakov i intaktných 

detí s ich triednymi učiteľmi, učiteľmi daných predmetov, kontaktovala ich s rodičmi a sprostredkovala 

spoločné stretnutia. 

• participovala som na riešení konfliktných situácií medzi učiteľmi a ţiakmi.  

• na základe konzultácií s pedagógmi a s rodičmi som ţiadala o psychologické vyšetrenie detí v CPPPaP, 

resp. v iných odborných zariadeniach, monitorovala a konzultovala som výsledky vyšetrení.  

• podieľala som sa na riešení rôznych problematických situácií s deťmi, učiteľmi, či rodičmi priamo v 

riaditeľni školy;  

10. Aktivity pre rodičov 

• V prípade potreby som rodičom detí konzultovala aj následný postup, odosielanie detí na ďalšie vyšetrenia, 

sprostredkovala som im kontakty na odborných pracovníkov. 



• Zúčastňovala som sa konzultácií a v prípade potreby aj rodičovských zdruţení.  

• Deti z Detského domova Modra Harmónia a zo sociálne znevýhodnených sociálnych skupín. 

V tomto školskom roku sme evidovali 3 deti z detského domova a 5 rómskych detí z osady Glejovka. 

Aktívne som spolupracovala s vychovávateľmi z Detského domova ako aj s odbornými pracovníkmi. V 

spolupráci s pedagógmi sme riešili výchovné aj vzdelávacie problémy, snaţili sme sa o vytvorenie 

podporujúcej atmosféry prijatia a spolupráce, aktívne komunikujeme aj s rodičmi rómskych detí. 

Spolupracujeme s odborom sociálnych vecí a rodiny- ÚPSVaR v Pezinku.  

11. Porady a pracovné stretnutia 

• Zúčastňovala som sa Metodických zdruţení, Pedagogických porád a stretnutí Vedenia školy, 

konzultačných stretnutí s rodičmi; 

12. Účasť na odborných akciách 

• stretnutie školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov (CPPPaP 

Pezinok- 2x) 

• pracovné stretnutie so zameraním na preventívno-vzdelávaciu oblasť (ÚPSVaR Pezinok) 

• pokračujúce kvalifikačné vzdelávanie Špeciálna pedagogika- Poradenstvo Bratislava (ukončený 3. ročník a 

ukončenie štúdia); 

• certifikát - o absolvovaní školenia - Vzdelávanie pre asistentov pedagóga, venované asistentom, špec. 

pedagógom, psychológom a rodičom detí s AS (Andreas, n.o. autistické centrum Bratislava); KOMU BOLO 

ŠKOLENIE URČENÉ: Školenie bolo určené odborným pracovníkom (príp. záujemcom), pracujúcim s 

deťmi s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS) a vysokofunkčným autizmom (ďalej HFA) na základných a 

stredných školách (primárne asistentom učiteľa, ale aj pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, 

školským psychológom, študentom a všetkým budúcim asistentom učiteľa). 

13. Asistenti učiteľov 

• V tomto školskom roku pôsobilo na škole 6 asistentiek učiteľov, na prvom aj na druhom stupni, čo je o 4 

asistentky viac, neţ minulý školský rok; 

• S pomocou a prítomnosťou asistentiek učiteľa na vyučovaní ţiaci dosahovali optimálne vzdelávacie 

výsledky, ktoré mali pozitívny vplyv na zdravý osobnostný vývin a školskú výkonnosť. Pri nedostatočnom 

individuálnom prístupe pri práci s dieťaťom môţe nastať regres vo všetkých oblastiach osobnosti, ale hlavne 

vo vzdelávacej a osobnostnej.  

• Asistentky učiteľa pracujú pod vedením vyučujúcich a pomáhajú ţiakom prekonávať vzdelávacie ťaţkosti 

priamo na vyučovaní. Ich práca sa osvedčila ako veľmi prospešná a uţitočná. 

14. Iné aktivity 

• spoločne s Mgr. Annou Jurákovou vedenie a koordinácia Školského ţiackeho parlamentu; 

• participácia na príprave a realizácii rôznych školských podujatí (Záverečná akadémia- výzdoba pódia, 

Súťaţ v atletike); 

• ilustrovanie narodeninovej školskej kroniky; 

• výzdoba násteniek parlamentu a iných udalostí; 



• pomocný dozor- pri rôznych aktivitách ţiakov mimo školského prostredia. Je to dobrá príleţitosť na 

nadviazanie kontaktu a spoznanie ţiakov, pozorovanie ich správania mimo školského prostredia napr. účasť 

na jazykovo-poznávacom pobyte vo Veľkej Británii; 

- školský výlet so 7.C na Malinovom Brde s triednou učiteľkou A. Vojtaníkovou; 

- dozor- Fašiangova diskotéka 2. stupeň; 

Mgr.Zuzana Martinovská, školská špeciálna pedagogička 

Vyhodnotenie plánu práce výchovného poradcu školský rok 2018/2019 

Prácu výchovného poradcu sme uskutočňovali podľa stanoveného plánu. 

Vyhodnotenie uskutočňujem v nasledovných bodov: 

a) Práca so ţiakmi: 

• pre ţiakov sme vytvorili informačný panel, na ktorý sme priebeţne dávali informačno - propagačný 

materiál prichádzajúci z jednotlivých škôl, 

• ţiaci boli informovaní o webových stránkach, na ktorých nájdu informácie o stredných školách a 

odboroch, 

• realizovali sme profesionálnu orientáciu ţiakov 9. ročníka, 

• zisťovali sme zmeny záujmov o štúdium na stredných školách a zaznamenávali ich do zberov záujmov pre 

Školské výpočtové stredisko v Bratislave, 

• priebeţne sme viedli rozhovory so ţiakmi o predpokladoch štúdia na školách, o ktoré prejavili záujem, 

• umoţnili sme ţiakom zúčastniť sa na Dňoch otvorených dverí na školách, na ktorých prejavili záujem 

študovať, 

• učitelia SJL a MAT viedli prípravu k testovaniu pre ţiakov 9. ročníka, 

• zúčastnili sme sa so ţiakmi na burze stredných škôl,  

• ţiaci 8. ročníka v priebehu mesiaca máj vyplnili dotazníky s predbeţným záujmom o štúdium na SŠ,  

• v tomto školskom roku sa uskutočnil v máji zber predbeţného záujmu o štúdium na osemročných 

gymnáziách uţ u ţiakov 4. ročníka 

b) Spolupráca s rodičmi: 

• na prvom spoločnom RZ sme informovali o dostupných údajoch k ďalšiemu štúdiu, 

• v januári sme uskutočnili rodičovské zdruţenie pre rodičov ţiakov 9. ročníkov s podrobnými informáciami 

týkajúcimi sa podávania prihlášok, prijímacích pohovorov a tieţ testovania ţiakov 9. ročníkov, 

• na ďalších RZ a počas konzultačných hodín mali rodičia moţnosť individuálne konzultovať otázky 

týkajúce sa prijímacieho konania na SŠ, moţnostiach a podmienkach štúdia, o predpokladoch svojho dieťaťa 

pre zvolený odbor, 



• prostredníctvom IZK sme informovali rodičov o dôleţitých termínoch pre ţiakov 9. ročníka i o akciách 

zameraných na profesionálnu orientáciu, 

• mali sme vymedzené úradné hodiny pre poradenskú činnosť ohľadne profesionálnej orientácie pre ţiakov a 

ich rodičov, 

• spolupracovali sme s rodičmi pri získavaní údajov do prihlášok. 

c) Spolupráca s učiteľmi a odbornými zamestnancami školy: 

• vytvorili sme nový fascikel na psychologické vyšetrenia a spolupracovali so školským špeciálnym 

pedagógom a učiteľmi na vytvorení individuálnych plánov pre začlenených ţiakov, 

• zabezpečili sme prípravu ţiakov na Testovanie 9 z predmetov SJL a MAT, ktorú realizovali naši učitelia, 

• v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom sme v našej škole riešili intenzívne problémy a situácie, 

niekoľkokrát zasadala výchovná komisia, ktorá riešila aktuálne problémy, aj v spolupráci s UPSVaR i 

mestskou políciou, 

• priebeţne sme pracovali s problémovými ţiakmi, triednymi učiteľmi ich rodičmi a tieţ psychologickou 

poradňou, 

• sledovali sme ţiakov s výchovno-vzdelávacími problémami, informovali ostatných kolegov cez 

pedagogické rady a iné pracovné porady, zohľadňovali sme ich poruchy v priebeţnom i konečnom 

hodnotení, v priebehu roka sme v spolupráci s CPPP a P vypracovali nové IVVP pre nových začlenených 

ţiakov, 

• v spolupráci s triednymi učiteľmi sme navrhli na psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie 

ţiakov, ktorí vykazovali veľké výchovnovzdelávacie problémy, 

• na pedagogických radách i stretnutiach metodických zdruţení a predmetových komisií sme priebeţne 

informovali o výsledkoch odborných vyšetrení ţiakov, o testovaní i výsledkoch prijatia našich ţiakov na SŠ, 

• na záverečnej pedagogickej rade sme hodnotili celoročnú prácu oblasti výchovného poradenstva na našej 

škole. 

d) Spolupráca s inými inštitúciami: 

• rozvíjali sme spoluprácu s výchovnými poradcami na stredných školách, konzultovali podmienky 

prijímania na školy a priebeţne aţ do termínu prijímacích pohovoroch informovali ţiakov, 

• umoţňovali sme ţiakom 9. ročníka stretnutia s výchovnými poradcami stredných škôl na našej škole, tieţ 

samotní ţiaci sa zúčastnili na dňoch otvorených dverí vo viacerých školách. Tieţ sme umoţnili a zabezpečili 

vstup do školy tým firmám, ktoré sa uchádzali o ţiakov prostredníctvom duálneho vzdelávania, 

• v spolupráci s CPPPaP sme na škole organizovali v jednotlivých triedach program protidrogovej prevencie, 

prevencie proti šikanovaniu, v triedach sme uskutočňovali anonymné ankety na odhalenie šikanovania s 

následnými pohovormi so ţiakmi i rodičmi, tieţ vzťahy priateľstva a kamarátstva, 

• v spolupráci so CPPPaP sme zrealizovali testovanie ţiakov v rámci profesionálnej orientácie s následnými 

individuálnymi výstupmi, 

• zúčastňovali sme sa na stretnutiach výchovných poradcov v CPPPaP, 

• riešili sme niektoré váţne výchovné problémy v spolupráci s UPSVaR i mestskou políciou 



• zúčastnili sme sa na pracovnom stretnutí venovanom podpore ochrany detí pred násilím, organizovaným 

UPSVaR-om 

• zúčastnili sme sa na odbornom seminári integrácia a inklúzia v pedagogickej prax 

e) Vedenie agendy:  

• na začiatok školského roka sme aktualizovali zoznam ţiakov a údaje predbeţného záujmu o štúdium 

ţiakov 9. ročníka a 8. ročníka - záujem o bilingválne školy, 

• aktualizovali sme zoznam ţiakov navštevujúcich CPPPaP, 

• aktualizovali sme zoznam začlenených ţiakov k začiatku školského roka, 

• pripravili sme organizačne Testovanie 5, 

• venovali sme sa koordinácii, organizácii a priebehu Testovania 9, 

• vypĺňali sme a odosielali zber záujmov do ŠVS, 

• zabezpečili sme odoslanie prihlášok na talentové odbory, aj prvé kolo prijímacích skúšok, v ktorom sa nám 

podarilo umiestniť všetkých ţiakov, taktieţ odoslanie prihlášok ţiakov 5 ročníkov do osemročných 

gymnázií, 

• vydávali sme rodičom zápisné lístky, 

• vyplnenie a odoslanie vstupných dokladov ţiakom 8. ročníka prostredníctvom programu Proforient na 

ŠVS, 

• vyplnenie a odoslanie vstupných dokladov ţiakom 4. ročníka prostredníctvom programu Proforient na 

ŠVS (osemročné gymnáziá) 

Na stredné školy sme umiestnili všetkých 68 ţiakov deviateho ročníka. 

Z 8. ročníka nám odišlo na bilingválne stredné školy 7 ţiakov. 

Do osemročných gymnázií nám odišlo 7 ţiakov  

Vypracovala: Alžbeta Rajnerová , vých. poradkyňa 

Preventívne programy 

1. Spolupráca s Mestskou políciou 

1. stupeň - 17.6. 2019 - Deň bezpečnosti a prevencie kriminality 

2. stupeň - 18.6. 2019 - Deň bezpečnosti a prevencie kriminality 

Počas roka sme v jednotlivých triedach organizovali preventívne programy. 

1. stupeň absolvoval vzdelávanie - Cítim sa bezpečne 

 

 



§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Priestor sme poskytli aj inštitúcii - Krúţky v škole, ktorá zabezpečovala krúţok LEGO. 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Angličtina na druhú 13 Mgr. Ingrid Valachová 

Astronomický krúžok 13 Mgr. Jana Urbačoková 

Basketbal 18 Mgr. Ivana Popróčiová 

Detská atletika I. 18 PaedDr. Monika Fintorová 

Detská atletika II. 26 Mgr. Andrej Tichý 

Detská atletika III. 25 PaedDr. Monika Fintorová 

Detská atletika IV. 20 Mgr. Andrej Tichý 

Help 9 Ing. Jana Regulová 

Keramický krúžok 26 Ján Granec 

Kupeckého výtvarná dielňa 17 Mgr. Anna Juráková 

Orientačný beh 12 Michal Tomašovič 

Počítačový krúžok  18 Ing. Ján Pitoňák 

Rope skipping 19 Mgr. Jana Fecková 

Sunny Dance 34 Jurášová 

Šach 8 Jozef Pták 

Školský klub detí 1 21 Mgr. Ľubica Hlavinová 

Školský klub detí 10 21 Annamária Fleischhackerová 

Školský klub detí 11 24 Mgr. Aleksandra Lupčová 

Školský klub detí 12 28 Silvia Horváthová 

Školský klub detí 2 22 Ing. Marek Firic 

Školský klub detí 3 23 Ivana Halamičková 

Školský klub detí 4 25 Jolana Jurčíková 

Školský klub detí 5 27 Miroslava Gašparovičová 



Školský klub detí 6 30 Gabriela Hlavicová 

Školský klub detí 7 26 Darina Matonogová 

Školský klub detí 8 26 Jana Petroušeková 

Školský klub detí 9 28 Zuzana Stehlíková 

Vybíjaná 16 PaedDr. Jana Šmahovská, PhD. 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Kvalitný chod školy je nepredstaviteľný bez veľmi úzkej spolupráce s rodičmi. Spolupráca prebieha počas 

celého školského roka.  

Začiatkom septembra sa vo všetkých triedach uskutočnili triedne aktívy rodičov a následne plenárna 

schôdza RZ.V priebehu roka sme zorganizovali v čase od 15,00 do 18,00 štyrikrát konzultačné hodiny a 

dvakrát triedne schôdzky. Niektoré triedy si zorganizovali spoločné akcie rodičia - ţiaci - triedny učiteľ.  

Za účelom riešenia výchovno-vzdelávacích problémov ţiakov, sme operatívne zvolávali konziliárne 

stretnutia za účasti externých odborných zamestnancov. Výchovná poradkyňa a špeciálna pedagogička 

poskytovali rodičom poradenstvo v rôznych oblastiach. Špeciálna pedagogička vypracovávala pre ţiakov so 

špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami individuálny vzdelávací program a individuálne so ţiakmi 

pracovala na náprave a korekcii ich ťaţkostí a problémov. Niekoľko integrovaných ţiakov sa vzdelávalo za 

pomoci asistenta. Mnohí rodičia riešenie rôznych problémov konzultovali s vyučujúcimi a s vedením školy 

priebeţne. Vzájomné vzťahy rodičia - škola sú na veľmi dobrej úrovni. Rodičia nám dôverujú a sú 

nápomocní pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov ich detí.  

Vedenie školy úzko spolupracuje s Radou rodičov, ktorej členovia sú aktívny pri organizovaní rôznych 

mimovyučovacích aktivít, ako sú karnevaly, diskotéky a iné. Najväčšou spoločnou akciou je charitatívna 

zbierka počas vianočných trhov. Z výťaţku sme neziskovej organizácii Plamienok odovzdali 3421,- €, suma 

1000,-€ bola darovaná na liečbu postihnutého dieťaťa rodine ţiaka školy a sumou 500,-€ sme prispeli 

rodičom nášho ţiaka s onkologickým ochorením. 

Pozitívne vnímame aktivitu rodičov v oblasti spolupráce ako vedúcich záujmových krúţkov, predkladania 

rôznych podnetov a v podpore nášho občianskeho zdruţenia Školák. 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách 

podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Škola veľmi úzko spolupracuje s Mestom Pezinok, materskými, základnými a strednými školami, mestskou 

a krajskou políciou, nadáciou Milana Šimečku, organizáciou Človek v ohrození, telovýchovnými 

zdruţeniami a rôznymi inštitúciami a organizáciami, čím sa vytvárajú dobré podmienky na zvyšovanie 

celkovej úrovne školy. 

Veľmi dobre hodnotíme spoluprácu s Pezinským kultúrnym centrom, ktoré nám pomáha organizovať 

okresné kolo Slávik Slovenska a poskytuje nám tradične priestory na slávnostnú záverečnú akadémiu. 

Naďalej intenzívne spolupracujeme s Malokarpatským múzeom, ktoré pravidelne organizuje pre ţiakov 

interaktívne prednášky a vzdelávania na rôzne témy.  



Pokračuje aj naša spolupráca so Slovenskou katolíckou charitou, prostredníctvom ktorej máme na diaľku 

adoptované dve deti. 

Vzájomne podnetná a obohacujúca je stále spolupráca s druţobnou Základnou a materskou školou na 

Jilemnického ulici v Mladej Boleslavi. Zorganizovali sme mnoţstvo spoločných aktivít ako na úrovni 

ţiakov, tak aj na úrovni kolektívov zamestnancov. V tomto školskom roku sme uskutočnili výmenné pobyty 

druţobných ţiackych kolektívov, zorganizovali sme 4. ročník projektu Učitelia bez hraníc, v rámci ktorého 

12 učiteľov jeden deň učili ţiakov v Mladej Boleslavi a naopak. Keďţe projekt prebiehal v týţdni osláv Dňa 

učiteľov, tak sme na škole zorganizovali slávnostný deň. Naďalej pokračuje spolupráca triednych kolektívov 

2.B, 2C a teší nás, ţe spoluprácu nadviazala ďalšia trieda - 6.A s pani učiteľkou Popróčiovou. Významnou 

aktivitou v tomto školskom roku boli spoločné oslavy 100 rokov od vzniku Československej republiky, kedy 

ţiaci 9. ročníka oboch škôl poloţili veniec na Mohylu M.R.Štefánika.  

Záver 

Vypracoval: Mgr. Katarína Volanková 

V Pezinku, 16. júla 2019 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2019 
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         Vyjadrenie rady školy: 
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Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 

školy Jána Kupeckého, Kupeckého 74 

v Pezinku za školský rok 2018/2019 

 

 

.................................................................... 
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