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I. Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy : Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou
Adresa školy : 919 01 Suchá nad Parnou 55
Telefónne číslo školy : 033/5580155
Faxové číslo školy : 033/5352861
Internetová adresa školy : www.zssucha.edu.sk
Elektronická adresa školy : skola  @  zssucha.edu.sk  

Zriaďovateľ školy : Obec Suchá nad Parnou
Adresa : Obecný úrad Suchá nad Parnou 

919 01 Suchá nad Parnou 68
Telefónne číslo/ fax : 033/5580174
Elektronická adresa obce : www.suchanadparnou.sk
Štatutárny zástupca zriaďovateľa :

František Oboril, starosta obce
Vedúci zamestnanci školy :
Riaditeľka  ZŠ s MŠ : Mg.Ivana Smahelová
I. zástupca RŠ pre ZŠ : Mgr. Marián Mihok
II. zástupca RŠ pre MŠ : Mgr. Ľubica Kristová
Vedúca školskej jedálne : Ing. Zdena Oborilová

Poradné orgány školy : Rada školy pri ZŠ s MŠ
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ

II. Údaje o     počte žiakov školy a     školských zariadení  

Základnú  školu  v školskom  roku  2007/2008  navštevovalo  261  žiakov.  I.  stupeň 
navštevovalo  113  žiakov,  z toho  60  chlapcov  a 53  dievčat.  II.  stupeň  navštevovalo  148 
žiakov, z toho 71chlapcov a 77 dievčat. V priebehu školského roka sa traja žiaci prisťahovali 
a jeden žiak zmenil školu.

Návštevnosť z jednotlivých obcí bola nasledovná :
Zo Suchej nad Parnou navštevovalo školu 115 žiakov, z toho na I. stupni 43 žiakov a na II. 
stupni 72 žiakov. Zo Zvončína navštevovalo školu 48 žiakov, z toho na I stupni 23 žiakov 
a na II. stupni 25 žiakov. Z Košolnej navštevovalo školu 76 žiakov, z toho na I. stupni 39 
žiakov a na II. stupni 37 žiakov. Z Dlhej navštevovalo školu 22 žiakov, z toho na I. stupni 8 
žiakov a na II. stupni 14 žiakov.

Z celkového počtu žiakov bolo v našom školskom zariadení vzdelávaných 18 žiakov 
so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami,  z toho  6  žiaci  boli  individuálne 
integrovaní.

Materskú školu v školskom roku 2007/2008 navštevovalo 38 detí, z toho  16 detí vo 
veku 3 až 4 roky a 22 detí vo veku 5 až 6 rokov. Do 1. ročníka postúpilo 12 detí. 1 dieťa malo 
odloženú školskú dochádzku . 
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Školský  klub  detí  v školskom  roku  2007/2008  v dvoch  oddeleniach  spolu 
navštevovalo 38 žiakov z ročníkov 1.-4. V prvom oddelení  16 detí (5 chlapcov a 11 dievčat), 
v druhom oddelení 22 detí (10 chlapcov a 12 dievčat).  Z toho  13 detí z prvého ročníka, 12 
detí z druhého ročníka, 7 detí z tretieho ročníka, 6 detí zo štvrtého ročníka.

 Zo Suchej nad Parnou navštevovalo školský klub 19 detí, z Košolnej 8 detí, z Dlhej 1 
dieťa, zo Zvončína 9 detí a z Dolian 1 dieťa. 

V školskej  jedálni  v  záujme  zdravého  rastu  detí  sme  propagovali  odber  mliečnej 
desiatej a obeda. Mliečnu desiatu odoberalo 80 žiakov základnej školy a 37 žiakov materskej 
školy, obedov 120 žiakov základnej školy a 37 žiakov materskej školy, olovrant v materskej 
škole odoberalo 26 žiakov. 

Služby  poskytované  našou  školskou  kuchyňou  okrem  zamestnancov  školy 
a dôchodcov využívali v tomto školskom roku i zamestnanci zdravotného zariadenia v Suchej 
nad Parnou.

III. Údaje o     počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy  

Do  prvého  ročníka  v školskom  roku  2007/2008  sme  zapísali  25  prvákov,  odklad 
získali dve deti. 

Všetci 25 žiaci úspešne absolvovali prvý ročník a postúpili do druhého ročníka.

IV. Údaje o     prijatí žiakov na stredné školy  

V školskom roku 2007/2008 sme rozmiestňovali  42 žiakov, 40 z deviateho ročníka 
a dvoch nižšie končiacich. 

Do gymnázií boli prijatí štyria žiaci,  jeden na Hollého gymnázium Trnava, traja na 
Športové gymnázium Trnava a jeden na Gymnázium Ľ. Štúra Modra, všetci  na všeobecný 
smer.

Stredné odborné školy bude navštevovať 27 žiakov : na Obchodnú akadémiu Trnava – 
bilingválne štúdium boli prijaté dve žiačky, obe z ôsmeho ročníka, na všeobecný smer päť 
žiakov. Na ZSPŠ Trnava odišli piati žiaci, dvaja elektrotechnika, jeden mechatronika a dve na 
TIS.  SPŠ  stavebnú  Trnava  budú  navštevovať  traja  žiaci,  všetci  odbor  staviteľstvo.  SPŠ 
dopravnú piati žiaci, odbory TIS jedna žiačka, elektrotechnika v doprave dvaja žiaci, technika 
a prevádzka  dopravy  jeden  žiak  a prevádzka  a ekonomika  v doprave  jedna  žiačka.  ZSŠ 
Račianska  Bratislava  odbor  kozmetička-vizážistka  jedna  žiačka,  SZŠ Trnava  odbor  masér 
jeden žiak, ZSPoŠ Rakovice dvaja žiaci a PaKA Modra jedna žiačka.

Stredné odborné učilište s maturitou  budú navštevovať 5 žiaci: GOS Jednota Trnava 
jedna žiačka (pracovník marketingu), SOU Lomonosovova Trnava jeden žiak (kuchár),SOU 
SOU energetické traja žiaci (mechanik-elektronik dvaja, grafik digitálnych médií jeden žiak).

Na stredné odborné učilištia  trojročné pôjdu 6 žiaci : SOU strojárske Trnava dvaja 
žiaci (auto-opravár), SOU energetické Trnava traja žiaci (mechanik elektronických zariadení), 
SOU Lomonosovova Trnava jeden žiak (tesár). 

Do osemročného gymnázia nenastúpia od 1. septembra 2007 žiadni žiaci .

3



V. Údaje o     výchovno - vyučovacích výsledkoch žiakov  

 
V priebehu školského roka zasadla šesťkrát pedagogická rada, ktorá štyrikrát hodnotila 

výchovno-vyučovacie výsledky školy,  a šesťkrát  sa konali  pracovné porady,  na ktorých sa 
riešili problémy pracovného charakteru, prevádzky školy, legislatíva a ďalšie úlohy.

Dňa 23. júna 2008 zasadla pedagogická rada, ktorej výsledky boli nasledovné :
Z počtu 261 žiakov k 30. júnu 2008 prospelo 261 žiakov, čo je 100%. Do vyššieho 

ročníka postupujú všetci žiaci školy. 
Žiakov so samými jedničkami bolo v II. triede šestnásť z celkového počtu 2 žiakov, 

v III.A triede osem z celkového počtu 16 žiakov, v III.B traja z celkového počtu 17 žiakov, vo 
IV. triede desať z celkového počtu 29 žiakov. V V. triede dvaja z celkového počtu 14 žiakov, 
v VI. triede štyria z celkového počtu 26 žiakov, v VII. jeden z celkového počtu 27 žiakov, v 
VIII.A triede štyria z celkového počtu 20 žiakov, v VIII.B triede nik z celkového počtu 21 
žiakov, v IX.A triede dvaja z celkového počtu 19 žiakov a v IX.B triede jeden z celkového 
počtu 21 žiakov.

Za porušovanie školského poriadku bolo na konci školského roka 2007/2008 šestnásť 
žiakov  pokarhaných, jeden z I. stupňa, ostatní z II. stupňa. Pokarhanie triednym učiteľom 
bolo udelené šiestim žiakom (z II. triedy jeden, zo VI. triedy traja, z VIII.A jeden, z IX.B 
jeden).  Pokarhanie  riaditeľom bolo udelené  desiatim žiakom (zo VI.  triedy piati,  zo   VII. 
triedy dvaja, z VIII.B triedy dvaja, z IX.B  triedy jeden).
Zníženú známku zo správania na druhý stupeň „uspokojivý“ dostali piati  žiaci (zo VII. triedy 
jeden, z VIII.A triedy jeden, z VIII.B triedy jeden, z IX.A triedy jeden a z IX.B trieda jeden ).
Zníženú známku zo správania na tretí stupeň „menej uspokojivý“ dostali traja žiaci (z IX.A 
triedy jeden,  z IX.B  triedy dvaja).

Pochvaly dostalo 11 žiakov: z I. triedy jeden, z III.A triedy jeden, z III.B triedy jeden, 
zo IV. triedy jeden, z V. triedy dvaja,  zo VII.  triedy dvaja, z VIII.A jedna,  z IXA  triedy 
jedna).

S dochádzkou do školy mali  problémy väčšieho rozsahu traja  žiaci,  ktorí  za  svoje 
priestupky  boli  pokarhaní  zníženou  známkou  zo  správania  (stupeň  „2“  a  „3“),  menšie 
problémy  jeden  žiak.  S rodičmi  škola  okamžite  po  zistení  daného  javu  urobila  pohovor 
a žiadala  neodkladne  nápravu  v dochádzke  žiakov.  Vyučujúci  sa  zaujímajú  o príčiny 
neprítomnosti svojich žiakov v škole. Prípadné priestupky voči dochádzke riešia okamžite so 
žiakmi a informujú rodičov.  Za celý školský rok bolo vymeškaných spolu 22 073 hodín, čo je 
v priemere 84,57 hodín na žiaka.  Z toho 21 882 ospravedlnených,  čo je v priemere 83,84 
hodín na žiaka a 191 neospravedlnených, čo je v priemere 0,73 hodín na žiaka. V IV. triede 
bolo neospravedlnených 6 hodín, v VII. triede 6 hodín, v VIII.A bolo 45 neospravedlnených 
hodín, v VIII.B 22 neospravedlnených hodín a v  IX. B triede  112 neospravedlnených hodín.

Z celkového počtu hodín v prvom polroku naši žiaci vymeškali spolu 10 444 hodín, 
z toho 10 395 ospravedlnených a 49 neospravedlnených. V druhom polroku spolu vymeškali 
11 629 hodín, z toho 11 487 ospravedlnených a 142 neospravedlnených hodín.
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Monitor 9

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 9. ročníka ZŠ zúčastnili celoplošného testovania 
žiakov  zo  slovenského  jazyka  a literatúry  a z matematiky.  V porovnaní  s minulým  rokom 
dopadlo  slabšie.  Priemerný  počet  bodov školy z  matematiky  bol  7,78 (z  30).  Dosiahnutá 
priemerná  úspešnosť školy:  38,9%. V rámci  SR bol  priemerný počet  bodov z matematiky 
11,26  a dosiahnutá  priemerná  úspešnosť  56,3%.  Priemerný  počet  bodov  zo  slovenského 
jazyka a literatúry školy bol 10,15 ( z 30 ). Dosiahnutá priemerná úspešnosť: 50,8%. V rámci 
SR  bol  priemerný  počet  bodov  zo  slovenského  jazyka  a literatúry  11,62  a dosiahnutá 
priemerná  úspešnosť  58,1%.  Čiže  sme  boli  pod  priemerom  v rámci  SR.  Veľmi  dobré 
vedomosti  z matematiky nepreukázal ani jeden žiak školy,  priemerné vedomosti 12 žiakov 
z celkového počtu  40 žiakov (75 – 50 %).  Neúspešných bolo 8 žiakov (  pod 25 %).  Zo 
slovenského jazyka a literatúry u celkového počtu 40 žiakov veľmi dobré výsledky dosiahli 4 
žiaci (nad 80 %), priemerné výsledky dosiahlo 19 žiakov (75 – 50 %). Neúspešní boli 4 žiaci 
(pod 25 %).  

V druhej  časti  testovania  zameraného  na  čítanie  s porozumením  boli  výsledky 
nasledovné: vo vyučovacom jazyku 49,87 %. Veľmi dobré znalosti preukázal 1 žiaci (90 %), 
priemerné znalosti 20 žiakov (75 – 50 %), 2 žiaci nepreukázali uspokojivé znalosti ( pod 25 
%). V matematike boli výsledky na  38,75 %. Veľmi dobré znalosti nepreukázal ani jeden 
žiak  (nad  80  %),  priemerné  znalosti  10  žiakov  (  75  –  50  %),  9  žiakov  nepreukázalo 
uspokojivé znalosti ( pod 25 %).

Pedagogická  rada na  svojom zasadnutí   analyzovala  výsledky,  prijala  opatrenia  na 
zlepšenie stavu do ďalšieho obdobia.

Riaditeľské previerky

 Všetci žiaci  štvrtého ročníka vypracovávali riaditeľské testy zo slovenského jazyka 
a z matematiky, výsledky ktorých boli veľmi dobré. 

Slovenský jazyk:  Počet možných bodov v teste: 71. Na výbornú napísali 13 žiaci. Na 
dostatočnú a nedostatočnú nepreukázal vedomosti ani jeden žiak. Priemerná známka z testu 
zo SJaL bola 1,69, úspešnosť 85,82 %. Veľmi dobré vedomosti preukázali traja žiaci (69 b). 
Najslabšou známkou  bola  trojka  (štyria  žiaci  z počtu  29).  Žiaci  vypracovali  veľmi  dobre 
úlohu na doplňovanie  i/í,  y/ý do slov vo vete a určovanie slovných druhov. Problémy im 
robilo písanie slov s podobným a opačným významom.

 Matematika:  Počet možných bodov v teste:  37. Na výbornú napísalo 9 žiakov, na 
nedostatočnú nepreukázal vedomosti ani jeden žiak. Priemerná známka z testu z M bola 1,93, 
úspešnosť 82,20 % . Na plný počet bodov napísali  štyria  žiaci.  Najslabšou známkou bola 
štvorka  (  jeden  žiak  z počtu  29).  Žiaci  vypracovali  veľmi  dobre  úlohy  na  doplňovanie 
nerovnice, rozvinutý zápis čísla a zaokrúhľovanie čísel. Problémy im robilo počítanie spamäti 
a slovné úlohy na odčítanie. 

Výstupné  previerky 

I. trieda : 
Slovenský jazyk – priemer triedy : 1,2

      úspešnosť : 83 %
      najlepšie napísali dvaja žiaci ( plný počet 31b)
      najslabšie nenapísal ani jeden žiak (pod 7b)
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Matematika        - priemer triedy : 1,2
      úspešnosť : 90,2 %
      najlepšie napísali  dvaja žiaci ( plný počet 31b)

                             najslabšie napísal ani jeden žiak (pod 8b)
Čítanie               - priemerný počet slov na žiak: 38

     nadpriemerný počet slov: 12 žiakov (z 23 žiakov)
     priemerná známka: 1,2
     20 žiakov čítalo na jednotku
     3 žiaci na dvojku
     

II. trieda :
Slovenský jazyk – priemer triedy : 2,42

       úspešnosť : 72,2 ,7 %
       najlepšie napísali piati žiaci (  jeden na plný počet 37b)
       najslabšou známkou bola štvorka (dvaja žiaci)

Matematika         - priemer triedy :  2,41
                              úspešnosť : 71,7 %

       najlepšie napísali šiesti žiaci ( jeden na plný počet 31b)
       na dostatočnú napísali 3 žiaci
       jeden žiak preukázal nedostatočné vedomosti

III.A trieda: 
Slovenský jazyk – priemer triedy : 1,75
                              úspešnosť : 88,13 %
                              najlepšie napísali siedmi žiaci (traja na plný počet 50b)
                              najslabšou známkou bola trojka (traja žiaci)
Matematika        - priemer triedy : 1,88
                             úspešnosť :86 %
                             najlepšie napísali piati žiaci 

      najslabšou známkou bola štvorka (jeden žiak)
III.B trieda :
Slovenský jazyk – priemer triedy : 2,0
                              úspešnosť : 85,6 %
                              najlepšie napísali piati žiaci ( na plný počet 50b žiaden)
                              najslabšou známkou bola trojka ( piati žiaci)
Matematika       -  priemer triedy : 2,26
                              úspešnosť : 79,68 %
                              najlepšie napísali štyria žiaci (dvaja na plný počet 43b)
                              najslabšou známkou bola štvorka (dvaja žiaci)
V. trieda:
 Slovenský jazyk – priemerná známka z diktátu : 3,3 

       na výbornú napísal 1 žiak
       nedostatočne napísali 3 žiaci
       priemerná známka z testu bola 2,4
       úspešnosť : 74,2 %
      najlepšie napísali dvaja žiaci
      najslabšou známkou bola trojka (6 žiakov)

Matematika        - priemer triedy : 2,69
      úspešnosť : 59,8 %     
      najlepšie napísali traja žiaci 
      najslabšou známkou bola štvorka
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VI. trieda :
Slovenský jazyk – priemerná známka z diktátu : 3,38

      na výbornú napísali štyria žiaci
      nedostatočne napísali deviati žiaci
      priemerná známka z testu : 2,35
      úspešnosť : 72,6 %
      najlepšie napísali  traja žiaci
      najslabšie napísal jeden žiak (nedostatočný)

Matematika       -  priemer triedy : 3,12
      úspešnosť : 56,7 %    
      najlepšie napísali štyria žiaci 
      najslabšie napísali šiesti žiaci (nedostatočný)

VII. trieda :
Slovenský jazyk – priemerná známka z diktátu : 3,2

      na výbornú napísali dvaja žiaci
      nedostatočne napísali traja žiaci
      priemerná známka z testu : 2,7
      úspešnosť : 67 %
      najlepšie práce napísali dvaja žiaci 
      najslabšie napísali dvaja žiaci

Matematika        - priemer triedy : 2,79
      úspešnosť : 67,13 %
      najlepšie napísal jeden žiak 
      nedostatočne napísali štyria žiaci

VIII.A trieda :
Slovenský jazyk – priemerná známka z diktátu : 3,0

      na výbornú napísali traja žiaci
      nedostatočne napísalo päť žiakov
      priemerná známka z testu : 2,68
      úspešnosť : 66 %
      najlepšie práce napísali piati žiaci (jeden na 100 %)
      najslabšie napísali piati žiaci

Matematika        - priemerná známka : 3,05
      úspešnosť : 58,1 %
      najlepšie napísali štyria žiaci
      nedostatočne napísali traja žiaci

VIII.B trieda
Slovenský jazyk – priemerná známka z diktátu : 3,0

      na výbornú napísala jedna žiačka
      nedostatočne napísalo päť žiakov
      priemerná známka z testu : 3,09
      úspešnosť : 51 %
      najlepšie napísala jedna žiačka 
      najslabšie napísali traja žiaci

Matematika       -  priemer triedy: 3,24
      úspešnosť: 50,4 %
      najlepšie práce napísali štyria žiaci
      nedostatočne napísali siedmi žiaci
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IX.A trieda
Slovenský jazyk – priemerná známka z testu: 3,9

      úspešnosť : 39,4 %
      najlepšie nenapísal ani jeden žiak
      nedostatočne napísali štyria žiaci

Literatúra           - priemerná známka z testu: 3,7
     úspešnosť: 44,2 %
     najlepšie nenapísal ani jeden žiak
     nedostatočne napísal jeden žiak 

Matematika       -  priemer triedy : 2,2
      úspešnosť : 77,8 %
      najlepšie práce boli štyri (plný počet 14b)
      najslabšia známka bola štvorka ( jeden žiak)

IX.B trieda :
Slovenský jazyk – priemerná známka z testu: 3,9

      úspešnosť: 39,9 %
      najlepšie nenapísal ani jeden  žiak
      nedostatočne napísali piati žiaci

Literatúra           - priemerná známka z testu: 3,9
      úspešnosť: 37,6 %
      najlepšie nenapísal ani jeden žiak
      najslabšie napísali štyria žiaci

Matematika       -  priemer triedy : 2,5
      úspešnosť : 74,0 %
      najlepšie práce neboli žiadne (plný počet 14b)
      najslabšia známka bola trojka

V školskom roku 2007/2008 sme postupovali  vo vyučovacom procese na  I.  stupni 
podľa Učebných plánov variantu č.1 v prvom a druhom ročníku, podľa variantu č. 3 v treťom 
a štvrtom ročníku, podľa variantu č. 2 na II. stupni. Nepovinné predmety sme mali zaradené 
v druhom ročníku – anglický jazyk, nemecký jazyk. Povinne voliteľné predmety v siedmom 
až  deviatom  ročníku  boli  nasledovné  :  Práca  s počítačom  siedmy  ročník,  Cvičenia  zo 
slovenského jazyka/ Matematika voliteľná – ôsmy a deviaty ročník. Náboženská výchova sa 
vyučovala  v alternácii  s Etickou výchovou. Etickú výchovu z celkového počtu 261 žiakov 
školy navštevovalo 6 žiakov.

Na I. stupni sme hlavné predmety hodnotili  známkou, neklasifikovali  sme výchovy 
a v prvom polroku novozavedené predmety. Žiaci prvého ročníka boli hodnotení slovne.

Na II. stupni sme klasifikovali všetky predmety okrem náboženskej a etickej výchovy.
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Prehľad výsledkov klasifikácie tried za I. a II. polrok školského roka 2007/2008:

Klasifikácia tried za I. polrok 2007/2008
Trieda SJaL Prvouka Vlastiv. Z Mat. Prírodov. Pr D Chémia Fyzika NJ AJ Priemer
II. 1,37 1,19 1,33 1,3
III.A 1,69 1,63 1,66
III.B 2 1,71 1,85
IV. 1,83 1,55 1,72 1,38 1,64 1,5 1,6
V. 2,29 2,07 1,93 1,86 1,36 1,93 1,6
VI. 2,19 1,85 2,35 1,69 1,85 1,65 2,08 2,14 1,75
VII. 2,67 1,78 2,41 1,93 1,85 2,07 2,85 2,06 1,87
VIII.A 2,2 1,95 2,35 1,9 1,8 1,65 1,85 2,3 1,9 1,78
VIII.B 2,43 2,1 2,67 1,9 2,33 2,05 1,67 3,17 2,47 2,08
IX.A 2,42 1,95 2,37 1,84 1,95 2,11 1,84 2,11 2,1 1,85
IX.B 2,19 1,9 2,43 1,67 1,86 1,95 1,76 2,55 1,6 1,81
Spolu 2,12 1,19 1,55 1,94 2,08 1,38 1,83 1,86 1,94 1,81 2,32 1,97 1,71

Klasifikácia tried za II. polrok 2007/2008
Trieda SJaL Prvouka Vlastiv. Z Mat. Prírodov. Pr D Chémia Fyzika NJ AJ Priemer
II. 1,37 1 1,41 1,26
III.A 1,69 1,56 1,63 1,63 1,5 1,27 1,59
III.B 1,94 1,35 1,88 1,59 1,18 2 1,65
IV. 1,9 1,62 1,66 1,38 1,45 1,67 1,63
V. 2,36 2,07 2,07 1,93 1,71 2,21 1,73
VI. 2,3 2,04 2,52 1,63 1,93 1,59 2,08 2,4 1,81
VII. 2,41 1,48 2,44 1,81 1,48 2,11 2,55 1,78 1,78
VIII.A 2,45 1,8 2,55 2,05 1,45 2 1,75 2,4 2,3 1,78
VIII.B 2,71 2,19 2,9 2 2,1 2,48 1,9 2,83 2,07 2,06
IX.A 2,53 2,16 2,16 1,68 2,42 2,11 1,89 2,22 2,2 1,9
IX.B 2,52 1,95 2,48 1,57 2 2,1 1,95 2,82 2 1,94
Spolu 2,2 1 1,51 1,96 2,15 1,53 1,81 1,87 2,17 1,87 2,13 2,01 1,74

      

VI. Údaje o     počte zamestnancov a     plnení kvalifikačných predpokladov   
pedagogických zamestnancov školy

V školskom  roku  2007/2008  v základnej  škole  pracovalo  18  kvalifikovaných 
pedagógov,  dve  kvalifikované  vychovávateľky.  Vedenie  školy  malo  na  zreteli  úplnú 
odbornosť vyučovacích predmetov. Napriek tomu sme mali nasledovné predmety neodborne 
odučené : dejepis – ( vyučujúci Mgr. Mihok, Mgr. Mišová, Mgr. Blažko, Mgr. Dujničová, 
Mgr. Ozábalová, Mgr. Gažová ) dôvod: vyučujúca dejepisu t. č. je na materskej dovolenke , 
špecifická príprava dievčat v 7. až 9. ročníku ( vyučujúce Mgr. Gažová, Mgr. Kuželová,  Mgr. 
Ondrisová), anglický jazyk II. stupeň (vyučujúce Mgr. Vančová, Mgr. Gažová).  

O prevádzku  základnej  školy  sa  staralo  6  nepedagogických  zamestnancov,  z toho 
dvaja na polovičný úväzok ( Viera Hollánová – administratívna pracovníčka, Eva Frnková – 
upratovačka so ZPS ).

V materskej škole pracovali 4 kvalifikované pedagogičky, z toho 2 s vysokoškolským 
vzdelaním. O prevádzku materskej školy sa starala 1 nepedagogická pracovníčka.
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Chod v školskej jedálni zabezpečovali 4 pracovníčky, jedna vo funkcii vedúcej ŠJ na 
polovičný úväzok.

O personálno-finančný chod školy sa starala ekonómka Ing. Zdena Oborilová.

VII. Údaje o     ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

V zariadení základnej školy s materskou školou z celkového počtu 22 kvalifikovaných 
pedagogických  pracovníkov  pracuje  14  pedagógov  s  I.  kvalifikačnou  skúškou,  dvaja 
pedagógovia s II. kvalifikačnou skúškou. Z vedúcich zamestnancov dvaja majú ukončené  ŠIŠ 
“Riadiaci manažment“, jeden vedúci zamestnanec v tomto školskom roku v ňom pokračoval.

Ôsmi členovia zboru absolvovali kurz U-40 z IKT a získali certifikát. Všetci členovia 
pedagogického zboru absolvovali kurz FIT z IKT a sériu kurzov Naučme sa viac zameraných 
na  tvorbu  výučbových  materiálov  pre  projektové  vyučovanie  s využitím  IKT. Správca 
počítačovej triedy sčasti doplnil internetovú stránku školy a v priebehu roka podľa potreby 
školil pedagogických pracovníkov školy – tvorba multimediálnych prezentácií.

Uvádzanie  do  praxe  úspešne  absolvovala  jedna  začínajúca  učiteľka,  ďalšia  si  ho 
zopakuje na budúci školský rok

Všetci  zamestnanci  školy absolvovali  školenia  o prvej  pomoci,  BOZP a PO. Svoju 
odbornú  úroveň  zvyšovali   individuálnym  štúdiom  odborných  publikácií  a časopisov, 
zúčastňovali  sa  vzdelávania,  ktoré  organizovalo  MC  alebo  zorganizoval  predseda  sekcie 
riaditeľov spolupracujúcich škôl. 

VIII. Prezentácia školy na verejnosti a     údaje o     aktivitách školy  

V školskom  roku  2007/2008  sme  postupovali  podľa  Pedagogicko-organizačných 
pokynov a Plánu práce školy pre tento školský rok.

Intenzívnejšiu  pozornosť  sme  venovali  problematike  diskriminácie,  rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Pri príprave na vyučovanie sme 
vychádzali  z antidiskriminačného  zákona  a metodiky  materiálu  Tolerancia,  ľudské  práva, 
zážitkové  vyučovanie.  V  rámci  pedagogických  rád  a triednických  hodín  sme  prehlbovali 
poznatky a právne vedomie pedagógov a žiakov o ľudských hodnotách.  Opierali  sme sa o 
dokument  Všeobecná  deklarácie  ľudských  práv  a Dohovor  o právach  dieťaťa.  Vo 
vyučovacom  procese  sme  realizovali  výchovu  k manželstvu  a  rodičovstvu,  výchovu 
k protidrogovej  prevencii,  environmentálnu  výchovu,  dopravnú výchovu,  podporovali  sme 
kultúrne a športové aktivity žiakov vo vyučovacom i mimovyučovacom procese.

Začiatok minulého školského roka sa niesol v znamení príprav 50. výročia osláv našej 
školy,  na  ktoré  sme  sa  patrične  pripravili.  Pre  žiakov  školy  sme  usporiadali  celoškolskú 
športovú olympiádu za účasti  redaktorov novín Trnava dnes. Olympijský sľub a zapálenie 
ohňa sledovali i naši hostia, významní športovci obce: páni  Jarábek, Suchán a Tranžík, ktorí 
s deťmi besedovali  o svojich športových záľubách.  V ďalšej  etape sme s učiteľmi a žiakmi 
školy pripravili prekrásnu akadémiu, ktorej sa zúčastnili naši významní hostia, ale aj celý rad 
učiteľov, ktorý od roku 1957 v našej škole pôsobili. Prišli nás podporiť nielen občania obce 
Suchá  a rodičia,  ale  aj  významní  hostia  z VÚC  a KŠÚ  Trnava,  ÚKE  SAV  Bratislava 
a najmilším hosťom bol poslanec NR SR Láslo Mikloš, ktorý našu školu navštívil ešte v čase, 
keď bol ministrom životného prostred. Pre našich hostí sme pripravili nielen spomienkovú 
prezentáciu  s hovoreným  slovom,  ale  aj  spomienkový  almanach  a celý  rad  darčekov 
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vyrobených našimi žiakmi. Celú akciu podporilo i mnoho sponzorov z radov podnikateľov, 
rodičov ale i iných subjektov, za čo im ešte raz srdečne ďakujeme.

 V priebehu celého školského roka sme sa snažili v našich deťoch rozvíjať ich talent 
a zapájali sme ich do rôznych olympiád a súťaží. Z úspechov musím spomenúť úspech žiačky 
Klaudii Novákovej, ktorá pod vedením p. uč. Mgr. Emílie Jurišovej získala tretie miesto na 
olympiáde  NJ.  V okresnom  kole  Pytagoriády  sme  mali  šesť  úspešných  riešiteľov, 
v geografickej  olympiáde  dvoch  úspešných  riešiteľov,  z  ktorých  žiačka  Ivana  Hečková 
postúpila do krajského kola a umiestnila sa na peknom šiestom mieste. Radosť nám urobila 
i Karin  Miksádová,  ktorá  sa  stala  úspešnou  riešiteľkou   v okresnom  kole  matematickej 
olympiády.

V environmentálnej výchove po realizácii projektu „Učíme sa navzájom „ i naďalej 
udržiavame  v prevádzke  Ekolabratórium,  využívame  ho  vo  vyučovacom  procese 
a voľnočasových aktivitách. Patronát nad Ekolaboratóriom prevzala pani učiteľka Gabrielou 
Miklánková s členmi environmentálneho krúžku. V apríli sa v Suchej nad Parnou pod záštitou 
ÚKE  SAV  v Bratislave  a VÚC  v Trnave  uskutočnili  oslavy  Dňa  Zeme,  na  ktorých  sa 
zúčastnili  i žiaci  našej  školy  pod  vedením  Mgr.  Božislava  Blažka  a spoločne  so  žiakmi 
ďalších siedmich škôl Trnavského kraja sa zúčastnili súťaže, kde  pod dohľadom doktorantov 
ÚKE SAV v Bratislave riešili hravou formou environmentálnu problematiku a obsadili pekné 
druhé  miesto.   V tom  istom  čase  prebiehalo  i vyhodnotenie  výtvarnej  súťaže 
s environmentálnou problematikou a traja žiaci našej školy boli odmenení vecnými cenami. 

I v tomto  roku  sme  rozvíjali  počítačovú  gramotnosť  našich  žiakov  i pedagógov. 
I v tomto roku sme umožnili väčšiemu počtu žiakov zdokonaľovať sa v IKT. Vďaka finančnej 
pomoci  rodičovského  združenia  sme  doplnili  počítačovú  učebňu  o nový  výkonný  počítač 
a tlačiareň.  Okrem toho škola získala aj  multifunkčné zariadenie na faxovanie,  scanovanie 
a kopírovanie materiálov hlavne pre účely skvalitňovania výchovno-vyučovacieho procesu. 
učebne.
Veľkým prínosom i naďalej je spracovávanie triednej agendy a ďalších materiálov učiteľmi 
pomocou  počítačovej  techniky.  Pre  pomoc  vedenia  školy  a výchovné  poradenstvo  sme 
zakúpili programy asc-agendy.

Podporovali sme i čitateľskú gramotnosť našich žiakov, žiacku školskú knižnicu sme 
postupne  dopĺňali  o ďalšie  zaujímavé  tituly.  Vypracovali  sme  i projekt  elektronizácie  a 
revitalizácie školskej knižnice. Žiaľ náš projekt nebol medzi vybratými školami. Preto sme si 
museli  pomôcť  sami  a z vlastných  zdrojov  sme  zakúpili  nové  zariadenie  do  knižnice  a 
presťahovali sme ju do nových vyhovujúcich priestorov. V knižnici  bol inštalovaný i nový 
počítač so softwarom pre knižnice.  Pri príležitosti  Medzinárodného dňa školských knižníc 
pani učiteľka Mgr. Helena Dujničová usporiadala pre žiakov celú sériu zaujímavých činností, 
akými  boli  súťaž  o najlepšieho  čitateľa  roka,  návšteva  Izby  rodákov  spojená  s besedou 
a literárny kvíz. Súčasťou bola aj výstavka výtvarných prác na tému „Ilustruj si rozprávku“ 
a výstava kníh spojená s predajom.

Pri výbere variantov učebných plánov sme i naďalej  vychádzali  z podmienok školy 
a požiadavky rodičov.  Snažili  sme sa i žiakom prvého stupňa dopomôcť získavať základy 
z cudzieho jazyka a už od tretieho ročníka sme do výuky zaradili nemecký jazyk a anglický 
jazyk. Žiaci na druhom stupni pokračovali vo výuke oboch cudzích jazykov.

Vyučujúci  sa  venovali  talentovanej  mládeži,  pripravovali  ju  do olympiád,  zvýšenú 
pozornosť  venovali  žiakom  so  špecifickými  poruchami  učenia  i integrovaným  žiakom, 
ktorých  počet  vzrástol  oproti  minulému  školskému  roku.  Prostredníctvom  vzdelávacích 
poukazov sme opätovne zapojili žiakov školy do pestrej krúžkovej činnosti, v ktorej až 221 
žiakov  rozvíjalo  svoje  tvorivé  i pohybové  schopnosti,  alebo  si  upevňovalo  i rozširovalo 
vedomosti. 
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I naďalej  sme  sa  snažili  spolupracovať  s materskými  školami  v našom  školskom 
obvode,  prizvali  sme  vyučujúce  na  zápis  do  1.  ročníka,  umožnili  sme  im  spolu  s ich 
zverencami  navštíviť  školu  priamo  na  vyučovacom procese  našich  prvákov.  Najviac  sme 
spolupracovali  s Materskou  školou  v Suchej  nad  Parnou,  ktorá  je  súčasťou  našej  školy 
a ktorej deti si už zvykli na spoločné podujatia.

V priebehu  roka  sme  prostredníctvom  výchovného  poradcu  spolupracovali 
s Pedagogicko-psychologickou  poradňou  v Trnave  pri  zabezpečovaní  úloh  výchovného 
poradenstva a s DIC v Trnave ohľadom práce s integrovanými žiakmi.  V záujme boja proti 
drogám školský koordinátor  Mgr.  Božislav Blažko robil  protidrogové aktivity,  staral  sa  o 
nástenku  a prispieval  so  svojimi  článkami  do  školského  časopisu.  Žiaci  I.  i II.  stupňa  sa 
zúčastnili výchovného  koncertu  s protidrogovou  tematikou.  Na  tematickú  besedu  boli 
pozvané i lektorky v Centra výchovnej a psychologickej prevencie, ktoré aktívne zapojili do 
spolupráce žiakov ôsmeho ročníka. Tradične v spolupráci  s príslušníkmi Policajného zboru 
v Cíferi  bola  zorganizovaná  beseda pre  žiakov deviateho  ročníka  o prevencii  mladistvých 
pred páchaním trestnej  činnosti  a žiaci  ôsmeho  ročníka  absolvovali  besedu so zástupcami 
železničnej polície. 

Podľa plánu školy sme zrealizovali dva výchovné koncerty, niekoľko návštev divadla 
v Trnave i Bratislave, lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka, plavecký výcvik pre žiakov 4. 
ročníka, škola v prírode pre žiakov 5. ročníka a návštevu dopravného ihriska pre žiakov I. 
stupňa. Dvakrát v roku žiaci II. stupňa absolvovali účelové cvičenie (teoretické i praktické) 
a žiaci  I.  stupňa jedenkrát didaktické hry.  I tohto roku sme pod vedením Mgr. Magdalény 
Gažovej  pokračovali  vo  vydávaní  školského  časopisu  Parna´s,  v ktorom sme  približovali 
dianie v škole i obci. 

V spolupráci  s obecným úradom sme zabezpečovali  program na Deň matiek  a Deň 
úcty k starším.

Práca metodických orgánov 

Na I. stupni pracovalo metodické združenie (MZ) pod vedením Mgr. Vlasty Prajovej. 
Jeho  členkami  boli  :  Mgr.  Oľga  Ozábalová,  Mgr.  Helena  Dujničová,  Mgr.  Katarína 
Krajčovičová, Mgr. Mária Horvatovičová, Katarína Benciová a Milada Krajáčová. 

 V školskom roku 2007-2008 MZ pracovalo podľa plánu práce, ktorý bol schválený na 
zasadnutí MZ dňa 05.09.2007.
Úlohy členiek MZ – v tomto školskom roku boli rozdelené nasledovne:
Mgr. Prajová – vedúca MZ, vedúca kabinetu dejepisu, uvádzajúca uč. Mgr. Horvatovičovej,
                         práca s integrovaným žiakom
Mgr. Krajčovičová – vedúca kabinetu I. stupňa, písanie zápisníc z porád
Mgr. Ozábalová – vedúca učiteľskej knižnice, distribúcia detských časopisov, práca    
                              s integrovanými žiakmi
Mgr. Dujničová – vedúca žiackej knižnice, práca s integrovaným žiakom
p. Benciová – výzdoba školy a kultúrneho domu pri rôznych podujatiach
p. Krajáčová – zapojila sa do činnosti MZ od 01.10.2007, tiež sa zapájala do akcií podľa 
                        potrieb školy
Mgr. Horvatovičová – bola uvádzanou učiteľkou
Plán osobného rastu - bol splnený v zmenenej podobe:
P. uč. Dujničová, Krajčovičová a Benciová sa zúčastnili počítačového školenia U 40.
Všetky členky MZ sa zúčastnili počítačového školenia FIT.
Navyše oproti plánu práce sa členky MZ zúčastnili na školení. „Chceme vedieť viac“.
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P. uč. Prajová, Ozábalová a Dujničová sa venovali  osobnému samoštúdiu,  zameranému na 
prácu s integrovanými žiakmi.
Školenie  o komunikácii  sa  v tomto  školskom  roku  neuskutočnilo.  Namiesto  neho  sa 
uskutočnilo školenie o bodovom hodnotení slohových prác, ktorého sa z 1. st. zúčastnila Mgr. 
Krajčovičová.
Vyhodnotenie celoročných úloh:
- členky MZ sa zamerali na dôsledné dodržiavanie UO a vzdelávacích štandardov
- dôsledne viedli triednu agendu – zapisovanie do triednych kníh, klasifikačných hárkov,
   žiackych knižiek
- členky MZ dodržiavali počet, rozsah a hodnotenie diktátov dohodnuté na Sekcii MZ
- do vyučovania jednotlivých predmetov zaraďovali env. výchovu, výchovu k manželstvu     
  a rodičovstvu, protidrogovú výchovu, dopravnú výchovu
- členky MZ uskutočňovali triedne RZ podľa plánu školy
- členky MZ pracovali vo svojich triedach s integrovanými žiakmi
- počas školského roka pripravovali a vyhodnocovali vstupné, polročné a výstupné previerky 
v jednotlivých triedach
- členky MZ zapájali žiakov do rôznych súťaží:
    a) v závere mesiaca február sa 31 žiakov III. A, III. B a IV. triedy zúčastnilo školského kola 
       Matematickej pytagoriády. Víťazi postúpili do okresného kola, kde sa úspešnými 
       riešiteľmi stali Mário Miksád zo IV. triedy a Natália Brečková z III. B.
    b) 06.03.2008 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Hollého pamätník“. Víťazi v poézii 
        i próze sa zúčastnili obvodového kola dňa 17.03.2008
    c)  26.03.2008  sa  žiaci  Marika  Izakovičová  z III.  A a Tadeáš  Izakovič  zo  IV.  triedy 
v sprievode pani vychovávateľky Milady Krajáčovej zúčastnili súťaže „Putujeme za ľudovou 
piesňou“
    d) chlapci zo IV. triedy boli úspešní v športe – na Majstrovstvách okresu vo vybíjanej 
        mladších žiakov obsadili 3. miesto. Zúčastňovali sa aj viacerých futbalových súťaží.
Plán výletov, exkurzií a     kultúrnych akcií- bol splnený  
Výlety: - Žiaci I., II. a III. B triedy navštívili dňa 29.05.2008 Červený Kameň
              -Žiaci III. A a IV. triedy  29.05.2008 absolvovali výlet do Bratislavy
Exkurzie: -IV. trieda dňa  03.12.2007 navštívila Planetárium v Hlohovci
                 -III. A a III. B Bradlo a Košariská dňa 11.06.2008
                 -12.06.2008 žiaci I., II. a IV. triedy navštívili Dopravné ihrisko v Galante
Kultúrne akcie: -Dňa 28.09.2007 žiaci celého 1. st. navštívili divadelné predstavenie „Ostrov 
                            objavov“ v divadle Jána Palárika v Trnave.
                          - Členky MZ mali v pláne aj návštevu filmového predstavenia – tá sa pre 
                             finančnú náročnosť v tomto školskom roku neuskutočnila.
                          - Členky MZ využili so svojimi triedami ponuku výchovných koncertov.
Hospitačná činnosť
Môžeme  konštatovať,  že  v tomto  školskom  roku  sa  zvýšil  počet  vzájomných  hospitácií 
členiek  MZ.  Vzájomné  hospitácie  prispeli  k načerpaniu  novej  inšpirácie  a k výmene 
skúseností medzi jednotlivými vyučujúcimi.
Aktivity zamerané na výchovno-vzdelávací program sa tiež uskutočňovali podľa plánu práce:
- p. uč. Krajčovičová privítala prvákov pri otvorení šk. roka
- všetky členky MZ sa zapojili do prípravy osláv 50. výročia založenia školy
-  p.  uč.  Prajová  spolu  s ostatnými  členkami  sa  postarala  o úspešný  priebeh  „Žiackej 
olympiády“
-  p.  uč.  Krajčovičová   spolu  s ostatnými  členkami  MZ  zorganizovala  dňa  30.01.2008 
Fašiangový karneval
- 05.02.2008 všetky členky MZ zabezpečili zápis žiakov do 1. ročníka
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-  p.  uč.  Prajová  sa  so  žiakmi  svojej  triedy  zúčastňovala  plaveckého  výcviku  v Mestskej 
plavárni v Trnave
- p. vychovávateľka Krajáčová  sa folklórnym vystúpením postarala o program ku Dňu matiek
Do programu prispeli aj žiaci z tried p. uč. Ozábalovej a p. uč. Dujničovej.
- všetky členky MZ pripravili oslavu MDD
- všetky členky MZ sa zúčastňovali na zasadnutiach Sekcie MZ.
Aktivity s     environmentálnym zameraním  
-  členky  MZ  sa  na  hodinách  venovali  environmentálnej  výchove,  hlavne  na  hodinách 
prvouky,  prírodovedy  a vlastivedy  zaraďovali  témy  s environmentálnou  tematikou, 
vypracovávali so žiakmi rôzne projekty, herbáre a podobne.
- vyučujúce I. stupňa zapojili žiakov do jesenného i jarného zberu papiera.
Aktivity s     protidrogovou tematikou   sa uskutočňovali podľa plánu práce:
- Mgr. Krajčovičová v októbri usporiadala „Dzinovú šou“.
- Mgr. Ozábalová zorganizovala v decembri turnaj vo vybíjanej.
- Mgr. Dujničová pri príležitosti  Medzinárodného dňa knižníc v októbri zorganizovala deň 
otvorených dverí v školskej knižnici, v mesiaci decembri turnaj vo vybíjanej, v marci výstavu 
kníh spojenú s predajom.
- Mgr. Prajová v novembri zorganizovala triedny turnaj vo vybíjanej, v apríli triednu súťaž 
o najkrajšiu bábiku.
- Mgr. Horvatovičová v mesiaci máj zabezpečila vo svojej triede súťaž „Miss bábika“
- p. Benciová v októbri zorganizovala púšťanie šarkanov a v júni preteky žiakov na
 kolobežkách.
Ďalšie aktivity
- v mesiaci marci p. uč. Prajová zorganizovala výstavu žiackych prác žiakov svojej triedy na 
tému „Mosty“.
-  11.04.2008  p.  uč.  Dujničová  a Ozábalová  zorganizovali  besedu  s členmi  Okresného 
hasičského útvaru. Zapojili sa aj do výtvarnej súťaže žiakov „Požiarnici očami det.
- 22.04.2008 sa žiaci 1. stupňa zapojili svojou účasťou, výtvarnými prácami i priestorovými 
modelmi do osláv „Dňa Zeme“ v Suchej nad Parnou.
-  p.  vych.  Benciová  sa  počas  celého  šk.  roka  starala  o výzdobu  školy  a KD pri  rôznych 
podujatiach.
-  p.  vych.  Krajáčová  folklórnym  pásmom  prispela  k oslavám  záveru  roka  30.12.2007 
v Košolnej.
i v Dlhej, dňa 27.01.2008 naši folkloristi vystúpili aj na výročnej schôdzi JDS.
- p. uč. Krajčovičovú a žiakov I. triedy navštívili naši budúci školáci zo škôlky v Suchej nad 
Parnou a z Košolnej.

Na II. stupni pracovali dve PK:
 PK spoločensko-vedných predmetov pracovala pod vedením Mgr. Gabriely Kuželovej. Jej 
členkami boli:  Mgr. Magdaléna Gažová, Mgr. Emília Jurišová, Mgr. Ivana Smahelová, Mgr. 
Marta Ondrisová, Mgr. Alena Vančová.

Členky pracovali podľa  schváleného celoročného plánu, stretli sa štyrikrát na svojich 
zasadnutiach.  Okrem  nich  členky  každodenne  konzultovali  a spoločne  riešili  všetky 
problémy, ktoré sa vyskytli, odovzdávali si navzájom skúsenosti a nové postrehy.

V školskom roku 2007/2008 pripravili a realizovali tieto akcie : 
Hneď na začiatku školského roka mala naša PK na starosti dôstojné oslávanie 50. výročia 
otvorenia súčasnej budovy školy. P. riaditeľka Mgr. I. Smahelová, Mgr. E. Jurišová a Mgr. G. 
Kuželová    prípravu  bulletínu  ,  Mgr.  I.  Smahelová  aj  zabezpečenie   vydania  .  Program 
zostavili  :  Mgr.I.  Smahelová,  Mgr.  E.  Jurišová,  Mgr.  G. Kuželová.   Moderovanie  veľmi 
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dobre zvládla Mgr. A. Vančová.  O výrobu pozvánok a návrh grafickej úpravy sa postarala 
Mgr. G. Kuželová, o tlač Mgr. E. Jurišová a  Mgr. S. Nídelová. Mgr.G. Kuželová vyrobila 
množstvo darčekov a inštalovala retrospektívnu výstavu žiackych prác.

Vyučujúce  Sj  pripravili  triedne  kolá  Hollého  pamätníka,  z  ktorých  najlepší  traja 
postúpili  do  školského  kola.  P.  uč.  M.  Gažová  pripravila   víťazku  III.  kategórie  Lujzu 
Izakovičovú na obvodové kolo.

P. uč. A. Vančová pripravovala žiaka 5. ročníka na súťaž Šaliansky Maťko a  žiakov 5. 
a 6. ročníka na  súťaž Hollého pamätník (+ okresné kolo).
      Vo vianočnom období p.uč.G. Kuželová pripravila so žiakmi vianočné pozdravy (asi 
150 ks), ktorými žiaci potešili niekol'ko desiatok najstarších obyvatel'ov našich obcí.
     Vo vel'konočnom období na tradičnej  veľkonočnej tvorivej dieľni G. Kuželová učila 
žiačky, ktoré mali záujem, zdobit' kraslice tradičnými voskovými technikami.
     Vyučujúca SJL v 9. r. M. Gažová pripravovala žiakov na Monitor 9
     P. riad. I. Smahelová uskutočnila  LV pre žiakov 7. roč.
     Výchovná poradkyňa p. uč. E. Jurišová spracovala a poslala prihlášky deviatakov na 
stredné  školy
     Vyučujúca  VV  G.  Kuželová  pripravila  výstavu  žiackych  prác  v Kultúrnom  dome 
Suchá nad Parnpu pri príležitosti  Dňa Zeme.
Členky našej PK so žiakmi v tomto šk. r. navštívili: 
9. roč.  Literárno-dejepisno- občianska exkurzia do Bratislavy  so žiakmi 9. ročníka.   
            Žiaci navštívili  Policajné múzeum na Gunduličovej ulici, kde sa oboznámili  
           s históriou  policajných orgánov na Slovensku a výklad bol zameraný hlavne na    
            prevenciu proti  drogám a na zabránenie páchania trestnej činnosti.

Žiakom ukázali  i Prezidentský palác,  kde videli  výmenu čestnej  stráže.   Odtiaľ  sa 
presunuli na hrad Devín, kde si vypočuli výklad o tejto nádhernej pamiatke. 

                                                                               M. Gažová, M. Jurišová, M. Ondrisová
8. roč. Múzeum Ľ. Štúra a Pamätnú izbu Ľ. Štúra v Modre                           G. Kuželová 
8. roč. Dom hudby M.Sch.Trnavského                                                           I. Smahelová
8. a 9.roč.   
           Slovenské národné divadlo v Bratislave –Figarova svadba        
          E. Jurišová, G. Kuželová
II. st.  Exkurzia do Viedne                                                                               E. Jurišová 
           Dóm sv. Štefana, prehliadka centra Viedne
5. roč. Exkurzia do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave  a absolvovanie hodiny literatúry  
           v Knižnici J. F. v Trnave                                                                      A. Vančová
5. a 6. roč.

Návšteva divadelného predstavenia v Divadle J. Palárika v Trnave   A. Vančová 
            Exkurzia so žiakmi po pamätihodnostiach Trnavy                              A. Vančová
5. roč. Celodenný výlet na záver školského roka do Bratislavy        
           (ZOO, plavba loďou, Devín).                                                                A. Vančová

            Vyučujúce SJ navštívili so žiakmi Pamätnú izbu suchovských rodákov , kde sa žiaci 
oboznámili so životom a tvorbou V. Turčányho, Františka Hečku, Blahoslava Hečku, Jozefa 
Ilavského i s rôznymi zaujímavými drobnosťami z našej histórie. 
           Počas MDD sme sa zapojili vo žartovných súťaží a A. Vančová pripravila tradičný 
bazár, v ktorom so mohli súťažiaci za získané body zakúpiť rôzne drobnosti.
          P. uč. M. Gažová s p uč. M. Ondrisovou zorganizovali pre žiakov 9. roč. rozlúčkový 
večierok.
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         Žiaci  s p.  uč.  si  pripravili  na záverečný  večierok hodnotný program, v ktorom 
prezentovali  svoje  vedomosti,  schopnosti,  tvorivosť,  kreativitu  a talent  vo  forme  rôznych 
scénok, tancov, spevu či hovoreného slova. 

P.  uč.  M.  Gažová  viedla  novinársky  krúžok   a  zabezpečovala  vydávanie 
časopisu PARNA´S - vyšli dve čísla. 
   Škola  vydáva  už  štvrtý  rok  časopis  s názvom  Parna´s. Tento  názov  dostal  podľa 
potoku Parná, ktorý preteká obcami,  z ktorých pochádzajú naši žiaci.  Vychádza v náklade 
100-150 kusov. Redakčná rada sa stretáva podľa potreby väčšinou dvakrát do mesiaca, spolu 
si zadajú úlohy alebo zosumarizujú už hotové príspevky. Dva týždne pred predajom časopis 
tlačia a zväzujú. 
     Obsahom  Parna´su  sú  pravidelné  rubriky  o učiteľoch,  ankety,  práce  žiakov, 
infoservis,  téma  čísla  (šikanovanie,  fajčenie,  rasizmus...),  názory  žiakov,  vtipy,  hádanky 
a mnoho iného. Veľmi populárny medzi žiakmi je tzv. Bonus, teda jednorazový kupón na 
oslobodenie od skúšania.

V krúžku aktívne pracovalo 7 žiakov, ostatní boli občasní prispievatelia. 
     P. uč. A. Vančová viedla krúžok Aerobiku – so žiačkami druhého stupňa  vystupovali 
na  viacerých  podujatiach:  Oslava  50.  výročia  školy,  Školská  olympiáda,  Deň  matiek, 
Akadémia.  So žiačkami absolvovala aerobikový maratón v Trnave, na ktorom mali  žiačky 
vydržali cvičiť všetkých 5 kôl (2,5 hod.). Spoločne si boli zacvičiť v erobikovom klube No1 v 
Trnave, kde sa žiačky naučili základné cviky rôznych druhov aerobikového cvičenia. 
     P.  uč.  G.  Kuželová  viedla   výtvarný  krúžok,  na  ktorom  sa  žiaci  zoznamovali 
s rôznymi  výtvarnými  technikami,  maľovali  obrázky,  zhotovovali  drobné  predmety, 
modelovali, zdobili priestory školy, zhotovovali vianočné pozdravy, maľovali kraslice ....  
      Počas školského roku ďalej pracoval krúžok nemeckého jazyka – P. uč. E. Jurišová  v 
ňom  pripravovala  žiačky  na  Olympiádu  NJ  a   na  príjímacie  pohovory  na  bilingválnu 
Obchodnú akadémiu v Trnave.                         
     Žiačka  VIII.  B  Klaudia  Nováková  sa  zúčastnila  okresného  kola  tejto  súťaže  a 
umiestnila  sa  na peknom 3.  mieste.  Zvládla  aj  prijímacie  pohovory na bilingválnu  OA v 
Trnave, ktoré úspešne urobila a bola prijatá.
    Okrem toho p. uč. E. Jurišová  objednávala a distribuovala cudzojazyčného časopisy 
Hurra a Hello a pracovných zošitov pre AJ a NJ, písala kroniku školy a vykonávala výchovné 
poradenstvo – rozmiestnenie končiacich žiakov našej školy.
    P.  uč.  A.  Vančová  realizovala  výskum  v 5.  ročníku  –  čítanie  s porozumením, 
distribuovala časopis Hello a uskutočnila Medzinárodný test anglického jazyka ako cudzieho 
jazyka  pre  14  –  ročných  žiakov  základných  škôl  (účasť  na  prieskume):  prieskumu  sa 
zúčastnili vybraní žiaci 8. a 9. ročníka. Test zahŕňal počúvanie s porozumením, konverzačné 
otázky,  čítanie  a porozumenie textu,  gramatické otázky.  Časová dotácia bola 45 minút.  V 
prieskume sa zúčastnili žiaci z rôznych škôl zo Slovenska  a celej Európy. 
V prieskume sme získali 50%, nachádzame sa v strede výsledkovej listiny,  teda naši žiaci 
dosahujú priemerné vedomosti z anglického jazyka napriek tomu, že cudzí jazyk je zaradený 
do vyučovacieho procesu až od 5. ročníka. 
           Dôkazom šikovnosti našich žiakov v anglickom jazyku je aj to, že sa žiačka 8. roč. 
Michaela Široká dostala do bilingválnej triedy Obchodnej akadémie. 
           Žiaci svoje nadanie a šikovnosť predviedli na koncoročnej akadémii, ktorá mala už 
tradične veľmi dobrú úroveň. O jej scenár a koordináciu sa postarali p. uč. A. Vančová a M. 
Gažová.                                               
            Členky počas školského roka pripravili a vyhodnotili vstupné, štvrťročné, polročné a 
výstupné  testy   zo  SJL.,  NJ,  Aj,  predpísané   školské  úlohy,  zúčastnili  sa  metodických 
seminárov a jazykových kurzov.
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           Na hodinách  i  mimo  nich  sa  snažili  naustále  rozvíjať  slovnú zásobu žiakov, 
komunikačné  zručnosti,  čitateľskú  gramotnosť,  tvorivosť  a  sebarealizáciu,  aktivitu  a 
kreativitu.
         Prostredníctvom pravopisných princípov viedli žiakov k zvyšovaniu jazykovej úrovne 
ústnych i písomných prejavov.Rozvíjali  záujem o materinský jazyk a literatúru a kultúrne 
dedičstvo nášho národa. 
        Ponúkali možnosť osvojiť si cudzie jazyky a tak neskôr rozšíriť možnosti ich uplatnenia .
Oboznamovali žiakov s národnou, európskou i svetovou históriou a vzťahmi medzi históriou 
a súčasnosťou. Presvedčovali žiakov o potrebe estetiky  a tvorivosti v každodennom živote .
Venovali sa problému šikanovania a hľadali možnosti, ako mu predchádzať.
        Zoznamovali  žiakov s ľudskými právami i právami dieťaťa a snažili  sa o výchovu 
v duchu tolerancie, dobrých medziľudských vzťahov a vzájomnej úcty a porozumenia. 

Okrem  práce  na  našej  škole   p.  uč.  E.  Jurišová  zabezpečovala  vedenie   sekcie  NJ 
združených  piatich  škôl  .Zúčastnila  sa  na  prednáške  a  vorkšope  v  rakúskom  Deutsch 
Wagrame, kde sa stretávajú učitelia NJ v našom stredoeurópskom regióne a  na Regionálnom 
dni NJ na MC v Bratislave.

G: Kuželová bola poverená vedením sekcie VV, v rámci čoho urobila pre nich výstavu 
žiackych prác.

Členky komisie sa počas celého roka dopĺňali vzdelanie: 
Zúčastnili sa : FIT učiteľa
                        U 40  -  p. uč. Jurišová, Kuželová, Smahelová
                        Naučte sa viac
                        Školenie kronikárov -  p. uč. Jurišová
                        Vyučujúce SJL absolvovali Bodové hodnotenie slohu.

             Ivana Smahelová získala osvedčenie z globálneho rozvojového vzdelávania
                        a obhájila II. kvalifikačnú skúšku.

PK prírodno-vedných predmetov pracovala pod vedením Mgr. Božislava Blažka. Jej 
členmi boli : Mgr. Gabriela Miklánková, Mgr. Želmíra Mišová, Mgr. Marián Mihok, Mgr. 
Silvia Nídelová, Mgr. Marta Ondrisová.

Členovia  sa  zišli  štyrikrát  na  svojich  zasadnutiach,  na  ktorých  pracovali  podľa 
schváleného plánu, vypracovali časovo-tematické plány podľa učebných osnov a štandardov 
schválených  Ministerstvo  školstva  SR,  urobili  plán  vzájomných  hospitácií,  plán  exkurzií 
a školských výletov, plán prednášok na jednotlivé zasadania, plán informácií z pedagogickej 
tlače, doplnili časovo-tematické plány o environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu 
a rodičovstvu, protidrogovú výchovu, dopravnú výchovu a euromenu. 

Učitelia  technickej  výchovy odučili  13  hodín povinnej  technickej  výchovy,  triedni 
učitelia  a učitelia  chémie,  technickej  výchovy  a telesnej  výchovy  prebrali  so  žiakmi. 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Školenia a     semináre:  
 Práca s počítačom :*  U 40, FIT, lektorom bol pán Elvis Angelmayer,
                                *   Naučme sa viac – tvorba výučbových materiálov pre projektové 
vyučovanie s využitím IKT- lektorom bol pán PaedDr. Martin Bodis             
                                *  Tvorba multimediálnych prezentácií- školiteľ  Mgr. Marián Mihok 
Seminár  na  tému   Progresívny  prístup  k vyučovaciemu  procesu  z hľadiska  triedneho 
manažmentu. Lektorkou bola Dr. Uhereková.
Mgr. Blažko a Mgr. Miklánková sa zúčastnili prednášky o životnom prostredí, lektorkou bola 
Dr. Hornáčková.

Členovia komisie prírodovedných predmetov navštevovali podľa plánu zasadania
 predmetových sekcií spolupracujúcich škôl..        
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     Mgr. Miklánková Gabriela absolvovala 2- dňové školenie v Budmericiach - Integrácia
žiakov v  predmete  matematika,  1-  dňové školenie  koordinátorov  ENV v Budmericiach  a 
školenie CABRI – geometria v Trnave – 10 hodín

Súťaže
            Matematika

1. Mgr.  Miklánková  Gabriela,  Mgr.  Marta  Ondrisová  a Mgr.  Silvia  Nídelová 
organizovali  v triedach,  v ktorých vyučujú matematiku,   školské kolo matematickej 
olympiády  a   školské  kolo  Pytagoriády.  S  postupujúcimi  žiakmi  sa  zúčastnili 
okresného kola matematickej olympiády, kde sa žiačka VI. triedy  Karin Miksádová 
stala úspešnou riešiteľkou, ďalej okresného kola matematickej Pytagoriády, na ktorej 
sa úspešnými  riešiteľmi  stali  Ivana Hečková zo VI.  triedy a Daniel  Bugyi  zo VII. 
triedy.                                                 

2. Učitelia matematiky zorganizovali  medzitriednu súťaž z matematiky ,  ktorá mala 8 
kôl. Súťaž vyhodnotila na oslavách MDD  Mgr. Silvia Nídelová. Víťazkou sa stala 
Zuzana Lehotová z V. triedy.

            Zemepis
            Mgr. Miklánková  Gabriela zapojila žiakov do geografickej olympiády. Zo školského 
kola  postúpilo do okresného kola 5 žiakov  z  5.-9. ročníkov. Úspešnými riešiteľmi sa stali:
            Ivana Hečková zo VI. triedy a Matúš Štefanovič z VIII. A triedy.
            Ivana Hečková získala 82 bodov a prebojovala sa do krajského kola. Krajské kolo sa 
konalo na gymnáziu J. Hollého v Trnave, kde obsadila pekné 6. miesto v kraji.
              Prírodopis
             Mgr. Blažko Božislav aj tento školský rok zorganizoval pre žiakov II. stupňa 
vedomostnú  súťaž  z prírodopisu.  Žiaci  súťažili  v II.  kategóriách.  V   I.  kategórii   najviac 
bodov získala Zuzana Lehotová z V. triedy, v  II. kategórii Lucia Zelenská z VIII. A triedy.
              Environmentálne súťaže
             Deň Zeme Tento školský rok sa Mgr. Božislav Blažko so žiakmi zúčastnil súťažno 
-zábavného  podujatia,  ktoré  sa  konalo  v Suchej  nad  Parnou.  Súťaž  organizovali  Ústav 
krajinnej ekológie SAV Bratislava a VÚC Trnava. Do súťaže sa zapojilo 6 základných škôl 
z trnavského kraja. Naše družstvo si vybojovalo 2. miesto za ZŠ Skalica.
             Lesnícky deň  Mgr. Gabriela Miklánková sa so žiakmi našej školy zúčastnila 
súťažno- zábavného podujatia Lesnícky deň pod Smolenickým zámkom. Naše štvorčlenné 
družstvo absolvovalo 9 súťažných stanovíšť, získalo 143 bodov a obsadilo 4. miesto.

Exkurzie
Mgr. Božislav Blažko a Mgr. Želmíra Mišová v rámci vyučovania prírodopisu navštívili so 
žiakmi VI. triedy Zoologickú záhradu v Bratislave. Účastníkmi boli aj žiaci VII. triedy.
Mgr.Marta  Ondrisová  v rámci  vyučovania  technickej  výchovy  ,  navštívila  so  žiačkami 
deviateho ročníka materskú školu v Suchej nad Parnou
Ďalšie plánované exkurzie sa nezrealizovali pre práceneschopnosť vyučujúcich (Exkurzia do 
planetária v Hlohovci – Mgr. Silia Nídelová  a exkurzia pre žiakov VII. triedy do Strednej 
priemyselnej školy stavebnej – Mgr. Ondrisová.
Exkurzia pre žiakov VIII .ročníka Záruby – Karpaty pod vedením Mgr. Gabriely Miklánkovej 
skočila pre silný a vytrvalý dážď náhradným programom. Žiaci navštívili v Modre múzeum.
Mgr. Gabriela Miklánková  zorganizovala pre žiakov VIII. B triedy exkurziu do Devínskej 
Novej Vsi, kde  žiaci navštívili náučný chodník nivou Moravy a vrch Sandberg.

Školské výlety
6. a 7. ročník  – Bratislava Mgr. Božislav Blažko a Mgr. Želmíra Mišová 
VIII. B trieda – Banská Štiavnica         Mgr. Gabriela Mikánková

Športové akcie 

18



 Všetky  športové  akcie  so  žiakmi  absolvovala  učiteľka  telesnej  výchovy  Mgr.  Želmíra 
Mišová. Sú to akcie organizované našou školou, inými školami a Kalokagatiou.

- Vianočný turnaj o majstra školy vo futbale organizovaný deviatakmi
- Vianočný turnaj o majstra školy v stolnom tenise
- Nultý ročník medziročníkového Vianočného turnaja zmiešaných družstiev, roč.2.-7.
- Novoročný futbalový turnaj najmladších žiakov
- Majstrovstvá  Slovenska v behu na 4x200 m v štafete – žiak Dominik Stano obsadil 1. 

miesto
- Turnaj mladších žiačok vo vybíjanej , kde žiačky hrali so ZŠ Horné Orešany a ZŠ 

Dolné Orešany
- Turnaj mladších žiakov vo vybíjanej v Smoleniciach
- Majstrovstvá okresu vo volejbale - staršie žiačky
- Otváranie jari v maratónkach na Slávii v Trnave – 12 minútový beh
- Turnaj starších  žiakov v Malom futbale v Jaslovských Bohuniciach
- 2. kolo futbalového turnaja mladších žiakov
- Žiaci 3. a 4. roč. absolvovali futbalový turnaj v Horných Orešanoch
- Semifinálový turnaj vo futbale najstarších žiakov v Trnave
- Semifinálový turnaj vo vybíjanej dievčat v Špačinciach, žiakov sprevádzala M. 

Krajáčová
- Futbalový turnaj najstarších žiakov Coca Cola cup
- Semifinálový a finálový deň vo vybíjanej starších žiakov na ZŠ Atómova v Trnave
- 2. kolo futbalového turnaja Coca cola cup na štadióne v Senici

 Ďalšie aktivity členov predmetovej komisie
Členovia  PK  zorganizovali  v rámci  osláv  50.  výročia  otvorenie  miestnej  školy  školské 
športové olympijské hry pre žiakov našej školy.
Mgr.  Marta  Ondrisová  zorganizovala  pre  žiakov  ôsmeho  ročníka  besedu  s príslušníkmi 
železničnej polície , JUDr. Michalíčkom a Mgr. Horníkom.
Členovia predmetovej komisie vykonali vzájomné hospitácie na vyučovacích hodinách.
Mgr. Gabriela Miklánová  pripravila pre členov PK prednášku na tému: Environmentálna
výchova vo vyučovacom procese, Mgr. Marián Mihok na tému Využitie IKT vo vyučovacom
procese a Mgr. Želmíra Mišová na tému Výchova k manželstvu a rodičovstvu.  
Mgr Božislav Blažko sa staral o pestovanie a ošetrovanie kvetinovej výzdoby v budove 
Školy a o prezimovanie vtáctva v areáli školy.
 Predmetová komisia prírodovedných predmetov zorganizovala pre žiakov oslavy MDD. 
Triedni učitelia spropagovali v triedach zber papiera
Členovia  nacvičili so žiakmi svojich tried program k Akadémii.

Spolupráca s inými školami

Spolupracujúce školy : ZŠ s MŠ Šintava, ZŠ Abrahám, ZŠ s MŠ Drahovce, ZŠ s MŠ 
Smolenice a ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou podpísali dohodu o spolupráci dňa 09. 07. 2007. 
Všetky strany sa zaviazali  spolupracovať pri presadzovaní strategických zámerov výchovy 
a vzdelávania v SR. Spolu založili dve sekcie :  a) sekciu riaditeľov škôl, ktorej vedúcim sa 
veľmi úspešne zhostil PaedDr. Martin Bodis zo Šintavy , a jej cieľom boli riešenie aktuálnych 
otázok a problémov výchovy a vzdelávania, uskutočňovanie spoločných akcií.

       b) sekciu jednotlivých predmetov pre riešenie 
spoločných  problémov  a hľadanie  rozumných  východísk.  ZŠ  s MŠ  Suchá  nad  Parnou 
garantovala sekcie matematiky, nemeckého jazyka, zemepisu a výtvarnej výchovy. 
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Účastníci  dohody  ďalej  spolupracovali  v oblasti  riadenia  školstva,  ďalšej  prípravy 
vedúcich  pedagogických  zamestnancov  a v oblasti  ďalšieho  vzdelávania  ostatných 
pedagogických zamestnancov.  

Vyhodnotenie práce v školskom klube  

Činnosť  ŠKD  bola  zameraná  na  rozvíjanie  dobrých  medziľudských  vzťahov 
a tolerancie,  rešpektovanie  práv  jednotlivca  ale  i plnenie  si  drobných  povinností 
a sebaobslužných  činností,  ochrane  a udržiavaniu  životného  prostredia,  telesnej  zdatnosti 
a obratnosti, čitateľskej gramotnosti.

Výchovná činnosť bola  zameraná  na rozvoj  záujmovej  a tvorivej  činnosti  v krúžku 
šikovných rúk a vo folklórnom krúžku, environmentálnej  výchove,  protidrogovej  výchove, 
výchove k manželstvu a rodičovstvu, počítačovej  gramotnosti,  predchádzaniu diskriminácie 
a intolerancie.

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti sme naplnili nasledovne : 
O posilňovanie  čitateľskej  gramotnosti  detí  sme  usilovali  početnými  návštevami 

žiackej aj obecnej  knižnice.
 Prvky  ochrany  prírody  sme  rozvíjali  v čase  denných  pobytov  v priestoroch 

Ekolaboratória  pozorovaním,  poznávaním  rastlín,  vtáctva,  stromov.  Deti  navštívili 
Ekocentrum v KD, prešli po náučnom chodníku.

Diskrimináciu  a intoleranciu  sme  riešili  ihneď  pri  vzniku  problému  usmernením, 
napomenutím. Pri príležitosti MDD si deti namaľovali kamaráta zo sveta, naučili sa pieseň 
Sviatok detí.

Zdravý  životný  štýl  sme  zabezpečovali  denným  pobytom  v záhrade  a na  ihrisku, 
pestrou škálou pohybových aktivít vonku i v telocvični.

Pre zvýšenie počítačovej gramotnosti sme niekoľkokrát navštívili počítačovú triedu.
Výchovne sme využívali pamätné dni a výročia : vznik SR, Veľkú noc, MDŽ, 1. a 8. 

máj, MDD, Vianoce. 
Počas  celého  školského  roka  sme  venovali  maximálnu  pozornosť  bezpečnosti 

a zdraviu detí, čo sa odrazilo iba na jednom malom úraze. I naďalej sa pozornosť upriamovala 
na zásady správneho stolovania, osobnej hygiene a rozvoju sebaobslužných činností.

Všetky vytýčené úlohy z jednotlivých zložiek činnosti ŠKD sa podarilo splniť, či už to 
boli spoločensko-vedné, estetické, športové, prírodovedné alebo pracovno-technické činnosti.

V čase prázdnin záujem o ŠKD zo strany rodičov nebol, preto prevádzka klubu bola 
ukončená 26. júna 2008.

Vyhodnotenie práce v materskej škole 

Počas  školského  roka  sme  plnili  metodicko-poradenskú  činnosť,  našu  prácu  sme 
obohacovali  rôznymi  kultúrnymi  akciami.  Dodržiavali  sme  psychohygienické  podmienky 
výchovy  a vzdelávania,  striedali  sme  výchovné  zložky:  rozvoj  poznania,  matematické 
predstavy,  jazykovú  výchovu,  hudobnú  výchovu,  literárnu  výchovu,  pracovnú  výchovu, 
výtvarnú výchovu.

Venovali sme sa adaptácii detí,  ktoré prvýkrát vstupujú do MŠ, hlavne na začiatku 
školského roka, ale i počas roka, lebo sme prijali v jeho priebehu ďalšie nové deti. Dôsledne 
sme spolupracovali s rodinou a počas adaptačného procesu sme sa zamerali na uspokojovanie 
potrieb detí, posilňovali citovú stabilitu detí a utvárali psychickú odolnosť detí voči stresom, 
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vytvárali sme im pocit bezpečnosti a istoty. Vzájomné vzťahy medzi deťmi a pedagogickými 
pracovníkmi sa zakladali na partnerstve.

V jesenných mesiacoch sme chodili veľa do prírody, zbierali sme prírodniny, všímali 
sme si prácu na poli, urobili sme výstavku prác detí a učiteliek s jesennou tematikou.

V zimnom období pripravili panie učiteľky deťom Mikulášske posedenie spojené s  
rozdávaním mikulášskych balíčkov. Deti sa prezentovali nacvičenými koledami na vianočnej 
besiedke  aj  na vianočnej  školskej  akadémii  v kultúrnom dome,  kde  spoločne  vystúpili  so 
žiakmi  školy.  Na vianočný stromček v MŠ sme spoločne piekli  medovníky.  Deti  potešilo 
divadelné predstavenie.

31.januára  2008  sme  mali  v MŠ  karneval,  5.  februára  sa  Mgr.  Ľubica  Kristová, 
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, zúčastnila zápisu detí do 1. ročníka základnej školy.

V jarných  mesiacoch  sme  často  chodili  opäť  do  prírody,  na  lúku,  kde  sa  deti 
oboznamovali s domácimi zvieratkami žijúcimi na zvieracej farme. Vyšli sme si i na dlhšiu 
prechádzku na priehradu. Navštívili sme obecnú knižnicu v mesiaci marec, usporiadali sme 
výstavku prác detí a učiteliek z príležitosti sviatkov jari. 

 V mesiaci  máj  učiteľky  spolu  s deťmi  pripravili  besiedku  ku  Dňu  matiek  v MŠ 
a vystúpenie  v kultúrnom  dome,  kde  sme  s  rovnakým  programom  pozdravili  i mamičky 
a babičky Suchej nad Parnou. Materskú školu navštívili deviatačky v rámci rodinnej výchovy. 
V máji u nás praxovala Emanuela Heribanová, žiačka Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. 
Laury v Trnave.

Prvého júna sme oslávili MDD. Prišiel k nám Šašo Jašo a veľmi dobre sme sa s ním 
zabavili, zaspievali sme si, zasúťažili sme si.

 Predškoláci  navštívili  prvú  triedu  ZŠ,  veľmi  sa  im  páčil  prístup  pani  učiteľky 
a šikovnosť prváckych detí. 

Posledný júnový deň sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi vysvedčením a peknou 
knihou.

Počas celého školského roka sme úzko spolupracovali s rodičmi, so ZŠ, s Obecným 
úradom  v  Suchej  nad  Parnou,  s  Detským  integračným  centrom  a Pedagogicko-
psychologickou poradňou  v Trnave. 

Krúžková činnosť 

V školskom  roku  2007/2008   vďaka  vzdelávacím  poukazom  sme  v škole  mohli 
pokračovať v bohatej  krúžkovej činnosti.  Každí zo 184 žiakov, ktorí  odovzdali  vzdelávací 
poukaz  škole,   počas  roka  absolvovali  60  hodín  tvorivých,  športových,  výtvarných, 
jazykových i ďalších aktivít. Ponúkli sme im nasledovné možnosti :

Záujmové krúžky vzdelávacie :
• Nemecký jazyk viedla Mgr. Emília Jurišová
• Informatika viedol Mgr. Marián Mihok
• Počítačový krúžok viedla Katarína Krajčovičová ml. 

           Záujmové krúžky spoločenské:
• Čitateľský krúžok viedla Mgr. Helena Dujničová
• Environmentálny krúžok viedla Mgr. Gabriela Miklánková
• Krúžok šikovných rúk viedla pani Katarína Benciová
• Novinársky krúžok viedla Mgr. Magdaléna Gažová
• Folklórny krúžok viedla pani Milada Krajáčová
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• Výtvarný krúžok viedla Mgr. Gabriela Kuželová

         Záujmové krúžky športové:
• Turistický krúžok viedla Mgr. Katarína Krajčovičová
• Športový krúžok viedol Miloš Procházka
• Volejbalový krúžok  viedla Mgr. Želmíra Mišová
• Aerobic viedla Mgr. Alena Vančová
•

         Záujmové krúžky spoločensko – prospešné: 
• Hasičský krúžok viedol Tibor Císar
• Záchranársky krúžok viedla Marta Spustová

Školské výlety 

Nie vo všetkých ročníkoch sa  uskutočnili  školské výlety podľa schváleného plánu 
školy. Zúčastnili sa ich nasledovné triedy :

I. trieda TU Mgr. Katarína Krajčovičová  Červený Kameň l  deň
II. trieda TU Mgr. Mária Horvatovičová  Červený Kameň l  deň
III.A trieda TU Mgr. Oľga Ozábalová  Bratislava 1 deň
III.B trieda TU Mgr. Helena Dujničová  Červený Kameň l  deň
IV. trieda TU Mgr. Vlasta Prajová        Bratislava 1 deň
V. trieda TU Mgr. Alena Vančová  Bratislava 1 deň 
VI. trieda TU Mgr. Želmíra Mišová  Bratislava 1 deň
VII. trieda TU Mgr. Božislav Blažko  Bratislava 1 deň
VIII.B trieda TU Mgr. Gabriela Miklánková  Banská Štiavnica 1 deň

Priebeh školských výletov bol v súlade s pravidlami  školy,  žiaci  neporušili  školský 
poriadok a nevyskytli sa ani žiadne úrazy.

Úrazovosť 
 
V školskom roku 2007/2008 boli všetky deti a zamestnanci základnej školy poistení 

proti úrazom v poisťovni Generali. Počas školského roka sme zaznamenali 12 úrazov, ktoré 
neboli klasifikované ako registrované.

14.09.2007 žiak  Marek  Malovec  si  na  hodine  TV pri  futbale  narazil  obidve  ruky 
v zápästí. 

04.10.2007 žiak Filip Horník sa počas prestávky v nestráženej časti šatní pobil s iným 
žiakom. Pri bitke si narazil prst na pravej ruke.

05.10.2007  žiačka  Alexandra  Izakovičová  počas  popoludňajších  hier  v ŠKD  pri 
zliezaní z hojdačky spadla a zlomila si zápästie pravej ruky.

25.10.2007 žiak Martin Hudek pri presune do školských dielní zle stupil na schod, 
spadol a udrel si chrbát bez následkov.

09.11.2007   žiak  Martin  Vráblic  sa  počas  rozcvičky  na  hodine  telesnej  výchovy 
pošmykol,  padol, udrel  si  palec  na  ľavej  ruke  a prirodzenie.  Kosť  na  konci  palca  bola 
prasknutá.
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05.12.2007 žiak Ondrej Strakoš si počas hrania futbalu v telocvični udrel pravý lakeť 
do obloženia telocvične.

05.12.2007 žiačka  Barbora  Panáková  pri  loptových  hrách  na  telesnej  výchove  zle 
chytila loptu, pričom si narazila prostredný prst pravej ruky.

19.12.2007 žiak Denis Matúšek na hodine technickej výchovy si udrel kladivom po 
palci ľavej ruky. Žiak dostal injekciu proti tetanu.

18.01.2008 žiak Adrián Greguš sa pri hre cez veľkú prestávku zrazil so spolužiakom 
a udrel si čelo nad obočím.

06.02.2008  žiačka  Michaela  Malovcová  pri  vybíjanej  vyskočila  za  loptou  a pri 
doskoku na zem si vyvrtla členok.

12.04.2008 žiak Martin Císar pri futbale narazil kolenom do bránkovej tyče, pričom 
následne spadol a ďalší žiak doňho sotil.

07.05.2008  žiak  Martin  Mekký  na  hodine  telesnej  výchovy  pri  preskoku  kozy  si 
prisadol ruku.

Všetky poranenia okrem modriny nad obočím boli fixované, žiaci školu navštevovali 
a neboli hospitalizovaní viac ako tri dni.

  
V materskej škole sme nezaznamenali  žiaden úraz a takisto sme nezaznamenali  ani 

úraz zamestnancov školy.

Projekty

Zamestnanci školy vypracovali opätovne v školskom roku 2007/2008 tri projekty :
1. Revitalizácia a elektronizácia knižníc
2. Otvorená škola – oblasť športu (rekonštrukcia športového ihriska)
3. Elektronizácia a revitalizáciou zariadení školského stravovania

Žiaľ,  musíme  konštatovať,  že  ani  jeden  projekt  nami  odoslaný  nebol  vybratý  na 
realizáciu,  a preto  financie  na  potrebné  účely  školy  musíme  hľadať  sponzorsky 
a svojpomocne z vlastných zdrojov.

Jediný  úspešný  projekt  sme  vypracovali  v spolupráci  s komisiou  pre  rozvoj 
vzdelávania,  kultúry  a športu  pri  obecnom zastupiteľstve.  V projekte  „Športom k zdraviu“ 
sme pre školu získali pomôcky do telocvične v hodnote 86 000,- Sk.

IX. Údaje o     výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v     škole  

Dňa  28.  apríla  2008  sme  absolvovali  následnú  inšpekciu,  ktorú  v základnej  škole 
uskutočnilo  Školské  inšpekčné  centrum  v Trnave.  Predmetom  inšpekcie  bola  kontrola 
odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekcii v základnej škole vykonanej v roku 2006.

Podľa  výsledkov  inšpekcie  prijaté  opatrenia  k porušeniam  všeobecne  záväzných 
predpisov  boli  splnené,  čo  viedlo  k zlepšeniu  úrovne  vyučovania  slovenského  jazyka 
a literatúry,  skvalitnil  sa  výkon  štátnej  správy  v1.  stupni  a realizácia  komisionálneho 
preskúšania žiakov.

Z 8 odporúčaní školskej inšpekcie riaditeľstvo školy akceptovalo 5 a neakceptovalo 3. 
I naďalej  máme  vylepšovať  prácu  vedenia  školy  a metodických  orgánov,  kontrolnej 
a hospitačnej činnosti, kde (podľa inšpekcie) pretrváva  formálna práca.

23



I keď metodické  orgány neboli  rozčlenené,   akceptovaním odporúčaní inšpekcie  sa 
vytvorila dobrá spolupráca piatich škôl v oblasti činnosti metodických orgánov.

Organizačná  štruktúra  a prevádzky  školy  má  jasne  stanovené  pravidlá  fungovania. 
Rodičia a verejnosť dostávajú o škole aktuálne informácie. Škola zabezpečuje dozor žiakov 
s požiadavkami na ich bezpečnosť.

Zamestnanci,  ktorých  sa  príslušné  inšpekčné  zistenia  týkali,  boli  s výsledkami 
a závermi oboznámení.

X. Údaje o     priestorových a     materiálno-technických podmienkach školy  

Priestorovo škola vyhovuje výchovno-vzdelávacej činnosti. Po dokončení zateplenia 
školy sa nám začalo dariť aj v úspore energií, i keď nedoplatok za rok 2007 bol ešte citeľný. 
Podarilo sa nám svojpomocne dobudovať školskú knižnicu, opraviť a dobudovať prístrešok za 
školou  slúžiaci  na  odkladanie  záhradného  náradia,  upraviť  kabinet  telesnej  výchovy 
a vymedziť  priestor  na  telovýchovné  náradie.  Najväčším  problémom  boli  a sú  športové 
ihriská v areáli školy, ktorých plochy v súčasnom stave sú možným zdrojom úrazov. Situáciu 
sa snažíme riešiť cez projekt na získanie multifunkčného ihriska, ktorý sa má realizovať na 
jeseň roku 2008.   Na rekonštrukciu z havarijného fondu MŠ SR s podporou KŠÚ v Trnave 
ešte stále čakajú dievčenské WC.

Budova  materskej  školy   je  funkčná,  dostatočne  priestorovo  veľká,  dvojtriedna 
s veľkým  školským  dvorom,  ale  tiež  už  potrebuje  rekonštrukciu.  Zatiaľ  sa  nám  darí 
vylepšovať  vzhľad  vnútorných  priestorov.  Úpravy  si  ale  vyžaduje  školský  dvor,  fasáda 
budovy.  V spolupráci  s Obecným  úradom  Suchá  nad  Parnou  sa  nám  podarilo  odstrániť 
hospodárske budovy, ktoré boli v havarijnom stave a hrozilo nebezpečenstvo úrazu. Práce sa 
uskutočnili v čase letných prázdnin.

Budovu školskej jedálne udržujeme v dobrom stave a tiež vylepšujeme jej funkčnosť 
z hľadiska bezpečnosti i materiálnej vybavenosti. Bola kompletne vymaľovaná vrátane tried, 
v ktorých boli nainštalované nové osvetľovacie telesá a dvojkrídlové tabule.

Podľa možností školy sme investovali financie do materiálovo-technického vybavenia. 
Aj  keď pomalým tempom,  predsa  len  sa  snažíme  stále  uvoľňovať  financie  na  zakúpenie 
nových učebných  pomôcok, metodických príručiek, odbornej literatúry, didaktickej techniky 
a obnovujeme v škole školský nábytok. V tom je nám nápomocné aj Rodičovské združenie pri 
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou. V najbližšom období bude v jednej z učební školy nainštalovaná 
interaktívna tabuľa (dar RZ), ktorá zefektívni vyučovací proces.

Vďaka  požadovaným finančným platbám od zriaďovateľa – Obecného úradu v Suchej 
nad Parnou, zberovej činnosti, sponzorom, aktivite zamestnancov školy i aktivite niektorých 
rodičov chod školy nebol ohrozený. 

XI. Hospodárenie školy s     pridelenými finančnými dotáciami  

Na  kalendárny  rok  2007  na  prenesené  kompetencie  z KŠÚ  Trnava  bolo  škole 
pridelených 7 401 000,- Sk. Na mzdy a odvody do poisťovní sme vyčerpali 6 605 000,- Sk 
a na prevádzku 796 000,- Sk

Na vzdelávacie poukazy škola dostala 155 000,- Sk. Finančné prostriedky boli použité 
na odmeny vedúcim krúžkov a krúžkovú činnosť.

Na preplatenie cestovného deťom zo školského obvodu, ktorý zahŕňa i obce Zvončín, 
Košolná a Dlhá, škola dostala 213 000,- Sk, ktoré sa v plnej výške odovzdalo rodičom žiakov. 
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Na originálne kompetencie od OÚ Suchá nad Parnou škola dostala 2  950 00,- Sk ,
2  190  000,-  Sk  sme  vyčerpali  na  mzdy  a na  odvody  do  poisťovní,   760  000,-  Sk  bolo 
použitých na prevádzky školských zariadení (MŠ, ŠJ, ŠKD).

Školu navštevujú i tri deti v hmotnej núdzi, na ktoré ÚPSVaR v Trnave vyčlenil
26 108,- Sk. Financie boli použité na stravné, motivačný príspevok a na školské potreby.

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Za školné v ŠKD škola získala 30 700,- Sk, za školné v MŠ 32 000,- Sk a za réžiu od 
cudzích stravníkov v ŠJ 21 120,- Sk. Celková suma 83 820,- Sk bola použitá na zlepšenie 
chodu  a materiálneho vybavenia prevádzok. 

Sponzorsky od firmy MAX a VÚC Trnava sme získali 40 000,- Sk, ktoré boli použité 
na športové, kultúrne a spoločenské aktivity spojené s oslavou 50. výročia odovzdania našej 
školy do prevádzky.

XII. Koncepčný cieľ školy vytýčený na školský rok 2007/2008

1. Skvalitniť výuku :
• prípravou končiacich žiakov na pohovory a vedomostné testovanie.
• integrovaných žiakov v lepšej spolupráci s PPP a DIC.
• cudzích jazykov

- v 2. ročníku vytvoriť možnosť výuky anglického a nemeckého jazyka formou 
nepovinného predmetu,

- na  II.  stupni  vytvoriť  možnosť  rozšírenia  výuky  anglického  a nemeckého 
jazyka formou záujmového krúžku ,

- od 3. ročníka vyučovať kvalifikovane podľa variantu 3  „jazykového“.
2. Výuku práce s počítačom posunúť vyššie :

• ďalším technickým vybavením počítačovej učebne.
3. Pokračovať v kvalitnej spolupráci  ZŠ a MŠ :

• pri zápise do 1. ročníka
• pripravovaním spoločných aktivít.

4. Posilňovať zdravý fyzický vývoj žiakov športovými aktivitami :
• organizovaním LVK v 7. ročníku.
• organizovaním plaveckého výcviku v 4. ročníku.
• organizovaním školy v prírode v 5. ročníku
• organizovať činnosti športových krúžkov v mimovyučovacom čase.
• sprístupniť telocvičňu na športové aktivity pre  verejnosť.

5. Posilňovať humánnu, kultúrnu a spoločenskú funkciu školy :
• v čase Vianoc potešiť najstarších obyvateľov obce vianočnými pozdravmi.
• dbať na kultúrne vyžitie žiakov vo vyučovacom a mimoškolskom čase.
• kultúrnymi  programami potešiť mamičky na Deň matiek a dôchodcov na Deň úcty 

k starším.
6. Vytvárať pozitívny obraz školy na verejnosti :

• dôstojným prezentovaním  školy  pri  príležitosti  50.  výročia  jej  odovzdania  do 
prevádzky
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• prezentovaním tvorivosti a talentu detí pri Posedení pri jedličke a školskej Akadémii 
za účasti rodičovskej verejnosti.

• publikovaním školského časopisu Parna´s.
• aktívnou  spoluprácou  so  zriaďovateľom,  Radou  školy,  Rodičovským  združením 

a KŠÚ.
7. Zapájať sa do projektov,  ktoré škole  prinesú skvalitnenie  materiálneho vybavenia vo 
vyučovacom i mimovyučovačom procese.
9. Posilňovať a rozvíjať environmentálne cítenie žiakov :

• udržiavaním a zveľaďovaním Ekolaboratória školy.
• zapájaním sa do environmentálnych aktivít a projektov.
• spolupracovať s ÚKE SAV v Bratislave. 

8. Vylepšovať a modernizovať materiálno-technické vybavenie školy :
• rekonštrukcia telocvične a športového areálu školy.
• rekonštrukcia sociálnych zariadení – druhá etapa.
• postupné vybavovanie tried novým školským nábytkom.
• doplňovanie kabinetov novými učebnými pomôckami.
• modernizácia technického vybavenia kuchyne v ŠJ.
• vylepšovanie technického a estetického stavu budovy MŠ.

Úlohy  z koncepčných  zámerov  rozvoja  školy  boli  mnohé  splnené,  ďalšie  sú  však 
dlhodobé, a preto ich plnenie pokračuje.

XIII. Výsledky školy
 

Silné stránky / pozitíva :
• neustála snaha zvyšovať kvalifikovanosť pedagogického kolektívu
• vysoká úroveň environmenálneho zamerania školy
• úspešnosť v hľadaní zdrojov pri materiálnom budovaní školy
• vysoká úroveň využívanie IKT v činnosti školy
• vlastná masmediálna tvorba
• angažovanosť školy pri prezentácii obce 

Slabé stránky / negatíva :
• nedostatok kvalifikovaných pedagógov pre výučbu  anglického jazyka
• nedostatok financií vzhľadom na opotrebovanie školských budov a športového areálu
• nedostatok odborných učební a funkčne vybavených kabinetov
• pokles záujmu rodičov a žiakov o lepšie vzdelávacie výsledky vo vyšších ročníkoch
• nedôsledné dodržiavanie vnútorného poriadku školy zo strany žiakov a ich rodičov

Opatrenia na ich eliminovanie :
• zdroj  financií  na  riešenie  materiálno  –  technického  zabezpečenia  školy  hľadať 

v súčinnosti so zriaďovateľom a v zapájaní sa do rozvojových projektov.
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• motivovať rodičov i žiakov  k lepším výsledkom zostavovaním rebríčkov poradia v 
hodnotení vedomostnej úrovne žiakov v rámci triedy,  ročníka, školy,  úspešnosti pri 
prijímacích pohovoroch.

• doplnenie vnútorného poriadku školy o prísnejšie sankcie voči jeho porušovaniu, či už 
z dôvodu disciplíny,  alebo svojvoľného vynechávania  školskej  dochádzky veľakrát 
vedome ospravedlňovanej rodičmi. 

V pedagogickej rade prerokované dňa : 01. 10. 2008

Rade školy predložené dňa : 10. 10. 2008
Starostom obce schválené dňa : 15. 10. 2008

.................................................. ..................................................
podpis predsedu Rady školy podpis riaditeľa školy
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