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Vypracovanie podkladov: 

PaedDr. Gabriela Emrichová - riaditeľka školy, 

 PaedDr. Petr Filip, 

 Mgr. Kvetoslava Poláčková - zástupkyňa riaditeľky školy,  

Mgr. Iveta Mrláková - výchovná poradkyňa,  

Ing. Mária Pajpachová - ekonómka školy,  

Jirková Ľubica - vedúca ŠKD,  

vedúci MZ, PK. 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia školy na roky 2012 – 2017 

4. Koncepcia rozvoja školstva v Malackách 

5. Plán práce ZŠ Záhorácka 95 v Malackách na školský rok 2013/2014 

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických orgánov školy 

7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Záhorácka 95 v Malackách 

8. Ďalšie podklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2013/2014 

 

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, Záhorácka 95, 901 01 Malacky 

Adresa školy Záhorácka 95, Malacky 

Telefón +421347723862 

E-mail zs4malacky@centrum.sk 

WWW stránka zs4malacky.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Malacky,zastúpené primátorom RNDr.Jozefom Ondrejkom 

  adresa zriaďovateľa : Radlinského 2751/1,901 01 Malacky 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Priezvisko, meno 

Riaditeľka školy PaedDr. Gabriela Emrichová 

Zástupca riaditeľky školy PaedDr. Petr Filip 

Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Kvetoslava Poláčková 

Vedúca ŠKD Ľubica Jirková 

Výchovná poradkyňa Mgr. Iveta Mrláková 

Vedúca ŠJ Johana Sirotová 

 

 

 



Rada školy 

Informácie o činnosti Rady školy za školský rok 2013/2014 

Rada školy mala tieto zasadnutia: 

16.septembra 2013 

-ŠkVP pre školský rok 2013/2014 

-Školský poriadok pre školský rok 2013/2014 

-Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2013/2014 

-Výchovný program ŠKD na roky 2013-2017  

17.októbra 2013 

-Informácia o priebehu doplňujúcich volieb do Rady školy spomedzi rodičov žiakov a prijatie 

nových členov RŠ 

-Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Záhorácka 95 v 

Malackách za školský rok 2012/2013 

-Návrh na zmenu štatútu Rady školy pri ZŠ Záhorácka 95 v Malackách 

10.decembra 2013 

- Správa o výsledkoch a podmienkachvýchovno-vzdelávacej činnostiZŠ Záhorácka 95 v 

Malackách za školský rok 2012 / 2013 upravenie v časti komplexná školská inšpekcia  

14.januára 2014 

- Riešenie úloh vyplývajúcich zo záverov školskej inšpekcie za školský rok 2012/2013  

- Informácia o výsledku následnej školskej inšpekcie v októbri v šk.roku 2013/2014 

 

24.marca 2014 

-Správa o výsledkoch hospodárenia školy a čerpania rozpočtu za rok 2013 

-Výsledky zápisu detí do 1.ročníka pre školský rok 2014/2015 

-Výročná správa RŠ za rok 2013 

 



23.júna 2014 

-Rámcový učebný plán na šk.rok 2014/2015 

-Organizačné zmeny pre budúci školský rok 2014/2015 

-Informácie o Správe a výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených NFKv r. 2013 v Základných školách v zriaďovacej pôsobnosti mesta 

-Informácia o schválených financiách pre rekonštrukciu v ZŠ Záhorácka v Malackách za 

účelom zriadeniaďalšieho elokovaného pracoviska MŠ , ukážka priestorov pre členov Rady 

školy riaditeľkou školy 

 

Zloženie rady školy 

Funcia v RŠ Meno a priezvisko 

Predseda Ing. Nataša Špelicová zástupca rodičov 

Podpredseda PaedDr. Peter Jordán zástupca pedagogických zamestnancov 

Člen Ing. Anna Uhrová zástupca pedagogických zamestnancov 

Člen Anna Kucharová zástupca nepedagogických zamestnancov 

Člen Mária Vinceková zástupca rodičov 

Člen Iveta Pavlíková zástupca rodičov 

Člen JUDr.TiborGrígel zástupca rodičov 

Člen Mgr. Alexandra Hrnková zástupca zriaďovateľa 

Člen Ing. Daniela Hamarová zástupca zriaďovateľa 

Člen Ing. Pavol Spusta zástupca zriaďovateľa 

Člen RNDr. Pavol Tedla zástupca zriaďovateľa 

 

Poradné orgány školy 

 

Poradné orgány riaditeľky školy: 

-gremiálne porady vedenia školy 

-gremiálna rada - vedúci MZ,PK 

-metodické orgány-metodické združenia /MZ/,predmetové komisie /PK/ 

-pedagogické rady 

-rada školy 



Názov MZ a PK Vedúci MZ a PK 

MZ ŠKD Jirková Ľubica 

MZ 1.-2.ročníky Mgr.Katarína Ježková 

MZ 3.-4.ročníky PaedDr. Daniela Malá 

PK SJL,VYV PaedDr.Svetlana Tokárová 

PK MAT,FYZ,INF,TchV,SPT Ing.Anna Uhrová 

PK CHEM,BIO Mgr.Ivana Nimschová 

PK NEJ,ANJ PaedDr. Peter Jordán 

PK TSV,SPP PaedDr. Eva Vargová 

PK DEJ,OBN,GEO PaedDr. Viera Mária Adamovičová 

PK NAV,ENV,HUV Ing. Mgr.Svetlana Stupavská 

 

§ 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 žiakov školy: 518 

Počet tried: 23 

V školskom roku 2013/2014 bol pokles tried o 2 triedy na II. stupni ZŠ v porovnaní so 

školským rokom 2012/2013. 

Dôvodom poklesu žiakov a tried bolo prijatie žiakov na osemročné gymnáziá , presťahovanie 

žiakov - zmena trvalého bydliska mimo mesta Malacky , nižší počet tried v 9.ročníku zo 4 

tried 9.roč. na 3 triedy 9.roč., odchod žiakov na stredné školy.Vzhľadom k uvedenému 

zníženiu počtu tried na II. stupni bol s 2 pedagogickými zamestnancami ukončený PP z 

dôvodu nadbytočnosti v školskom roku 2012/2013. 

 

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

počet tried 3 2 2 3 3 2 2 3 3 23 

počet žiakov 55 39 42 62 68 49 56 77 70 518 

z toho ŠVVP 1 1 2 2 2 4 2 2   16 

z toho v ŠKD 44 27 29 24 0 0 0 0 0 124 



§ 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 žiakov do 1.roč. k 30.06.2014 : 48 / 22 dievčat 

Z toho odkladov k 30.06.2014 : 4 / 2 dievčatá 

K 31.08.2014 sa 1 žiak 1.roč. presťahoval. 

Počet žiakov 1.roč.k 15.09.2014 : 43 / 20 dievčat 

V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sme tento školský rok zaznamenali pokles 

počtu zapísaných detí do 1.ročníka pre školský 2014/2015 ,čo je v porovnaní školským rokom 

2012/2013 menej o 1 triedu.,t.j1 rok 2012/ 2013 nárast počtu žiakov 1.ročníka,ďalší školský 

rok2013/2014 pokles žiakov pri zápise do 1.ročníka. 

 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných     Počet tried 

Spolu Dievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ Samostatné 

48 20 4 0 2 

 

§ 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 

  Gym 8.roč   Gym 4.roč SOŠ   OU Iné Spolu 

prihlásení 8   19 37   12 4 80 

prijatí 4   19 37   11 3 74 

% úspešnosti 50%   100% 100%   91,6% 75% 83,32 % 

 

 

 



§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ 1AJ 2AJ BIO DEJ FYZ GEO 

I. A 1,06             

I. B 1             

I. C 1,24             

II. A 1,42             

II. B 1             

III. A 1,45             

III. B 1,18             

IV. A 1,86             

IV. B 1,57             

IV. C 1,45             

V. A 2,08     2,05 1,63   2,37 

V. B 1,83     2 1,44   2 

V. C 1,75     1,3 1,1   1,9 

VI. B   2,47 2,1 2,8 2,76 2,48 2,8 

VI. C   2,38   2,83 2,92 2,33 2,67 

VII. A   2,89   2,36 2,46 2,04 2,25 

VII. B   1,85   1,59 1,63 1,44 1,96 

VIII. A   2,37 2 2,8 2,87 2,6 2,1 

VIII. B   2,74 2,5 3,17 2,78 2,96 2,74 

VIII. C   2,38 2,2 2,81 2,35 2,77 2 

IX. A   2,67   2,71 2,71 2,42 2,88 

IX. B   2,78   2,83 2,52 2,43 2,65 

IX. C   2,24   1,57 2,05 2,29 2,81 

 

Trieda INF MAT NEJ 

I. A   1,53   

I. B   1,16   

I. C   1,29   

II. A   1,84   

II. B   1,05   

III. A   1,45   

III. B   1   

IV. A   2,1 1,17 

IV. B   1,52   

IV. C   1,45   

V. A 1,21 2,74 1,86 



V. B 1 2,15 1,5 

V. C 1,05 1,65   

VI. B 1,12 2,92   

VI. C 1,46 2,96   

VII. A 1,21 2,64   

VII. B 1 1,96   

VIII. A 1,1 2,9   

VIII. B 1,09 3,13   

VIII. C 1 2,96   

IX. A 1,08 2,88   

IX. B 1 3,22   

IX. C 1,19 3,19   

 

 

 

Trieda 1NJ 2NJ NJN OBN PRI 

I. A         1,18 

I. B         1 

I. C         1,12 

II. A         1,32 

II. B         1 

III. A         1,35 

III. B         1,14 

IV. A         1,95 

IV. B         1,33 

IV. C         1,25 

V. A       1,58   

V. B       1,56   

V. C       1,1   

VI. B 3,4 2,67   2,28   

VI. C   2,5   2,29   

VII. A   2,32   1,5   

VII. B   1,88   1,26   

VIII. A 2 2,7   1,9   

VIII. B 3 2,68   2,43   

VIII. C 3 2,24   1,04   

IX. A 2 2,68   1,92   

IX. B 3,17 2,65   1,13   

IX. C 2,75 1,53   1,52   

 

 

 



 

Trieda SJL Spr SPP TSV VLA 

I. A 1,5 1       

I. B 1,26 1       

I. C 1,41 1       

II. A 2 1     1,42 

II. B 1,35 1     1 

III. A 1,6 1     1,35 

III. B 1,32 1     1 

IV. A 2,15 1     1,95 

IV. B 1,48 1     1,33 

IV. C 1,5 1     1,2 

V. A 2,68 1,16   1,61   

V. B 2,19 1 1,07 1,11   

V. C 2,15 1   1   

VI. B 3,04 1,24 1,3 1,24   

VI. C 2,83 1,29   1,75   

VII. A 2,93 1,14 1 1,56   

VII. B 2,3 1,11 1,29 1   

VIII. A 3,03 1,17   1,52   

VIII. B 3,09 1,35 1,3 1,26   

VIII. C 2,15 1,08 1,35 1,08   

IX. A 3,08 1,08   1,21   

IX. B 3,09 1,22 1 1   

IX. C 2,43 1 1,24 1   

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. A 18 16 1 1 

I. B 19 18 1 0 

I. C 18 16 1 1 

II. A 19 19 0 0 

II. B 20 20 0 0 

III. A 20 20 0 0 

III. B 22 22 0 0 

IV. A 20 20 0 0 

IV. B 21 21 0 0 

IV. C 20 20 0 0 

V. A 19 19 0 0 

V. B 25 25 0 0 

V. C 18 17 0 1 



VI. B 25 24 1 0 

VI. C 24 19 5 0 

VII. A 27 25 2 0 

VII. B 28 27 0 1 

VIII. A 29 26 3 0 

VIII. B 22 19 3 0 

VIII. C 25 25 0 0 

IX. A 24 24 0 0 

IX. B 22 22 0 0 

IX. C 21 21 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I. A 18 1610 89,44 1610 89,44 0 0,00 

I. B 19 1936 101,89 1936 101,89 0 0,00 

I. C 18 1239 68,83 1239 68,83 0 0,00 

II. A 19 1644 86,53 1644 86,53 0 0,00 

II. B 20 1279 63,95 1279 63,95 0 0,00 

III. A 20 1382 69,10 1382 69,10 0 0,00 

III. B 22 1206 54,82 1206 54,82 0 0,00 

IV. A 20 1895 94,75 1895 94,75 0 0,00 

IV. B 21 1558 74,19 1558 74,19 0 0,00 

IV. C 20 1621 81,05 1621 81,05 0 0,00 

V. A 19 1446 76,11 1413 74,37 33 1,74 

V. B 25 1966 78,64 1965 78,60 1 0,04 

V. C 18 1391 77,28 1391 77,28 0 0,00 

VI. B 25 3356 134,24 3303 132,12 53 2,12 

VI. C 24 3120 130,00 2893 120,54 227 9,46 

VII. A 27 2615 96,85 2542 94,15 73 2,70 

VII. B 28 3765 134,46 3567 127,39 198 7,07 

VIII. 

A 
29 3352 115,59 3274 112,90 78 2,69 

VIII. 

B 
22 2761 125,50 2717 123,50 44 2,00 

VIII. 

C 
25 2661 106,44 2652 106,08 9 0,36 

IX. A 24 3991 166,29 3988 166,17 3 0,13 

IX. B 22 4107 186,68 4029 183,14 78 3,55 

IX. C 21 4092 194,86 4092 194,86 0 0,00 

Výsledky externých meraní 



Názov 
Počet 

žiakov 

Úspešnosť v 

% 

Priemerný počet 

bodov školy 

Percentil 

školy 

Priemerná známka 

žiakov školy 

Monitor 

SJL 
67 51,94% 12,99 15,96 2,76 

Monitor 

MAT 
67 49,40% 9,88 36,12 2,84 

 

 

§ 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 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 1.A ISCED 1 

  1.B ISCED 1 

  1.C ISCED 1 

2. 2.A ISCED 1 

  2.B ISCED 1 

3. 3.A ISCED 1 

  3.B ISCED 1 

4. 4.A ISCED 1 

  4.B ISCED 1 

  4.C ISCED 1  

5. 5.A ISCED 2  

  5.B ISCED 2 -SPP  

  5.C ISCED 2  

6. 6.B ISCED 2 - SPP 

  6.C ISCED 2  

7. 7.A ISCED 2 - SPP 

  7.B ISCED 2 - SPP 

8. 8.A ISCED 2 

  8.B ISCED 2 - SPP 

  8.C ISCED 2 -SPP 

9. 9.A ISCED 2 

  9.B ISCED 2 - SPP 

  9.C ISCED 2 - SPP  

 



Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individuálne integrovaných 

Prvého ročníka 3 55 1 

Základný variant 12 256 8 

Triedy so SPP 6 140 5 

Triedy ZV a SPP 2 55 2 

Spolu 23 506 16 

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

predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 
Počet pedagogických 

 pracovníkov 

Počet nepedagogických 

 pracovníkov 

TPP 39 9 

DPP 1 1 

Znížený úväzok 2 2 

ZPS 2 2 

Na dohodu 1 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných Spolu 

učiteľov 1 33 34 

vychovávateľov 0 5 5 

asistentov učiteľa 0 0 0 

        

spolu 1 38 39 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Predmet Počet učiteľov vyučujúcich predmet neodborne 

1,stupeň 0 

SJL 0 

AJ/ANJ 3 

NJ/NEJ 0 

DEJ 0 

GEO 0 

MAT 0 

BIO/PRIR 0 

FYZ 0 



CHEM 1 

OBN 5 

VYV/VYU 0 

SPT 2 

NAV 0 

TSV 1 

SPP 1 

INV 0 

INF 4 

HUV 0 

ETV 4 

 

 

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

Vzdelávanie zamestnancov 

1.atestácia študujúci: PaedDr.Viera Mária Adamovičová 

Mgr. Alena Ondrovičová 

Mgr. Viera Jelínková 

2.atestácia študujúci : Mgr. Lívia Biesiková 

Mgr. Júlia Jánošíková 

Ing. Anna Uhrová 

Ukončené funkčné vzdelávanie : PaedDr.Gabriela Emrichová 

Funkčné vzdelávanie študujúci: Mgr.Kvetoslava Poláčková 

Ľubica Jirková 

PaedDr.Petr Filip 

Ďalšie kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov uskutočnené v školskom roku 

2013/2014: 

Absolvované vzdelávanie: 

Mgr.Lívia Biesiková - Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 



Mgr.Jana Blažíčková- Lyžiarsky inštruktorský kurz 

- Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

- Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 

PaedDr.Gabriela Emrichová- Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských                  

zariadeniach prostredníctvom sociálneho dialógu 

Bc.Jana Lišková - Využitie grafických programov v edukačnom procese VV 

- Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

PaedDr.Daniela Malá - Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

Mgr.Ivana Nimschová - Interaktívna tabuľa amultimédiá vo vzdelávaní 

- Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 

Mgr.Vlasta Pancáková- Inštruktorský lyžiarsky kurz 

- Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove  

- Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

Mgr.Kvetoslava Poláčková - Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

Jozef Schreiber - Použitie digitálnych mobilných zariadenívo vzdelávaní 

- Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

PaedDr.Svetlana Tokárová- Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

Mgr.Martina Vopěnková - Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 0 3 

2. atestácia 0 3 

funkčné vzdelávanie vedúcich zamestnancov 1 3 

rozširujúce vysokoškolské vzdelanie 0 2 

 

 

 



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

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Najúspešnejší žiak z 9.ročníkov Marián Petráš  bol v rámci Malaciek za školský rok 

2013/2014 ocenený primátorom mesta RNDr.Jozefom Ondrejkom 

Najúspešnejší žiak školy s výborným prospechom a výbornými i výsledkami v súťažiach 

Marián Petráš ocenený riaditeľkou školy PaedDr.Gabrielou Emrichovou 

 

Názov súťaže okresné kolo 
krajské 

kolo 
celoslovenské 

kolo 
MS SR 

Geografická 

olympiáda 
2 x1.miesto,4.,7.,8.miesto 

1 x 7.miesto, 

1x 12.miesto   

Šaliansky Maťko 

–literárna súťaž 
3.miesto 

   

Olympiáda SJL 10.miesto 
   

Kukučínova 

literárna Revúca   
3.miesto 

 

Zúbkovepramen

e-literárna súťaž 
Čestné uznanie 

   

Pytagoriáda– 

matematická 

súťaž 

9.miesto 
   

Matematická 

olympiáda  
3.miesto 

   

Slávik 

Slovenska-

spevácka súťaž 

3.miesto 
   

McDonalds Cup- 

futbal 
1.miesto 

   

Hádzaná chlapci 3.miesto 
   

Hádzaná 
dievčatá 

4.miesto 
   

Volejbal chlapci 1.miesto 1.miesto 
 

8.miesto 

Volejbal 
dievčatá 

2.miesto 
   

Minivolejbal 
mladšie žiačky 

3.miesto 
   

Minivolejbal 

mladší žiaci 
1.miesto 1.miesto 

 
8.miesto 

Midivolejbal 

mladšie žiačky 
2.miesto 

   

Midi volejbal 

mladší žiaci  
1.miesto 2.miesto 

  

Basketbal žiaci  4.miesto 
   

Basketbal žiačky 4.miesto 
   

Vybíjaná 3.miesto 
   



mladšie žiačky 

Vybíjaná 
najmladšie 

žiačky 

1.miesto 
   

Školský pohár 
Dôvera mladšie 

žiačky 

1.miesto 5.miesto 
  

MC Donalds CUP 

starší žiaci-
futbal 

1.miesto 2.miesto 
  

Najaktívnejšia 

škola v oblasti 
športu 

1.miesto 
   

Atletika mladšie 
žiačky - družstvá 

1.miesto 
   

Atletika mladší 

žiaci - družstvá 
1.miesto 

   

Atletika staršie 

žiačky - družstvá 
1.miesto 1.miesto 

 
3.miesto 

Atletika starší 

žiaci - družstvá 
1.miesto 1.miesto 

 
8.miesto 

Cezpoľný beh  3.miesto 
   

Šaliansky Maťko 

žiaci I.stupňa-
literárna súťaž 

3.miesto 
   

Vybíjaná 
najmladších 

žiačok  

2.miesto 
   

Pytagoriáda–
matematická 

súťaž 

1.miesto,6.miesto 
   

Atletika 

najmladší žiaci a 

mladší žiaci 

2x1.miesto,2x2.miesto,3x5.miesto 
   

Maxík 

Klokan-
matematické 

súťaže 

  
2x 2 úspešní 

riešitelia  

Zima čaruje –

výtvarná súťaž 
2 žiačky ocenenie 

   

Olympiáda 
v anglickom 

jazyku 

5.miesto,6.miesto 
   

Chemická 

olympiáda  
2 úspešné riešiteľky 

   

 

 

 



Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Žiaci školy sa počas školského roka 2013/2014 aktívne zúčastňovali rôznych kultúrnych a 

spoločenských akcií. 

Zapojili sa do rôznych súťaží a aktivít organizovaných mestom a rôznymi inými 

organizáciami. 

Prezentácia školy v médiách (Malacký hlas, Malacko, webové sídlo mesta Malacky,  

internetová televízia eM TV, MY Záhorie, Záhorák) 

Deň Zeme 

Jabĺčkové hodovanie 

Zber papiera 

Zber tetrapakov 

Deň narcisov 

Týždeň modrého gombíka 

Svetový deň mlieka 

Zber vrchnákov z PET fliaš 

Výstavy výtvarníkov v MCK 

Návšteva múzeí 

Knižné výstavy 

Účasť na divadelných predstaveniach 

Besedy so známymi spisovateľmi v MCK 

Účasť v súťaži v STV ,,Daj si čas´´- vedomostno-náučná súťaž 

Jablko a citrón – dopravno –bezpečnostný projekt  

Čarovná noc v škole  

Plaváreň Malina – plavecký výcvik žiakov 

Karneval na ľade na klzisku v Zámockom parku mesta Malacky 

Vystúpenie žiakov z ŠKD v DSS v Malackách 



Lyžiarsky výcvikový kurz 

Jarné a jesenné sústredenie športových tried  

Spolupráca pri organizovaní mestských športových podujatí: Hry malackej mládeže, Malacká 

desiatka, Malacký kilometer, Večerný beh zdravia - Beh vďaky SNP, Beh oslobodenia, 

Miniľadový hokej o pohár primátora mesta Malacky, Školský festival v minihádzanej. 

 

Aktivity organizované ZŠ Aktivity do ktorých sa ZŠ zapojila 

Školy v prírode : 1.-2.roč. -Krahule 
V spolupráci s CVČ organizujeme 

matematickú olympiádu a matematické súťaže 

3.-4.roč. -Novoť 
V spolupráci s CVČ a SAŠŠ -športové súťaže 

v rámci okresu a kraja 

Poznávacie zájazdy do zahraničia: 

Londýn- žiaci 5.-9.roč. 

Malacká desiatka-Komisia prevzdelávanie, 

mládež a šport pri MsZ v Malackách 

Výlety pre žiakov I.stupňa : 

Nitra,Piešťany,Bratislava 
Malacký kilometer - v spolupráci s CVČ 

Výlety pre žiakov II. stupňa: 

Viedeň,Bratislava,Firstfarm,Praha  

Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 

II.stupňa  

Beh oslobodenia-Komisia pre vzdelávanie, 

mládež a šport pri MsZ vMalackách 

Plavecký výcvikový kurz pre žiakov 3.-

4.roč. 

Mini- ľadový hokej žiakov o pohár primátora 

mesta Malacky s CVČ 

Jesenné sústredenie športových tried Mini- ľadový hokej žiačok o pohár CVČ 

Jarné sústredenie športových tried 

Športové hry malackej mládeže-Komisia 

prevzdelávanie,mládež a šport pri MsZ v 

Malackách 

Exkurzie : Malacký kaštieľ,Čistiareň 

odpadových vôd,Flóra Bratislava 

Okresné kolo v cezpoľnom behu-

najmladších,mladších a starších žiakov a 

žiačok ,študentov a študentiek v spolupráci s 

CVČ 

Vianočná Viedeň,Bibliotéka Bratislava , 

ASA Zohor 

Okresné kolo v atletike mladších žiakov a 

žiačok v spolupráci s CVČ  

Letisko Kuchyňa,AtlantisCenters 

Bratislava,Uhranské múzeum 

Okresné kolo v atletike starších žiakov a 

žiačok v spolupráci s CVČ 

Výchovné koncerty pre žiakov 1.-9.roč. 
Englishweek- v spolupráci s jazykovou školou 

Expert EuropeanLinguistics 

Výstavy:ArtClub 2002,Výstava obrazov 

Vlasty Peltznerovej  

Milan Ondrovič -Reprodukcie slávnych   

Divadelné predstavenia:Divadlo na 

kolesách,Palculienka 
  

Luskáčik SND,Ezop,Čert a Káča,Narodil 

sa chrobáčik 
  



Prednášky:Čas premien, Kriminalita a 

šikanovanie 
  

Besedy:s Jurajom Šebestom,Dušanom 

Dušekom 
  

Prezentácie škôl   

Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov 

1.ročníkov 
  

Neformálna výtvarná výchova na I.stupni 

v spolupráci s p.Harákovou 
  

 

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

Projekty 

Základná škola ,Záhorácka 95 ,Malacky získala titul: 

-Najaktívnejšia škola v oblasti športu za rok 2013 

ocenenie udelené Komisiou pre vzdelávanie ,mládež a šport pri MsZ v Malackách 

 Finančná odmena pre školu : 150.-eur  

 

A) Dlhodobé: Škola priateľská deťom - v spolupráci s UNICEF 

Malacky- Dobré miesto pre život- v spolupráci s mestom Malacky a MsP v Malackách 

/ prevencia problémového správania a konania žiakov - 4.-8. roč./ 

Projekt na zlepšenie rovesníckych vzťahov pre žiakov 2.-9.roč. v spolupráci s CPPPaP 

Projekt: Pripravím sa na budúce povolanie pre žiakov 8.roč.v spolupráci s CPPPaP 

Projekty v cudzích jazykoch - ANJ 

Mliečny program - zabezpečenie zdravého vývinu detí v oblasti výživy 

Pitná fontána- v spolupráci BVS -Vzdelávací program Modrá škola- Voda pre budúcnosť 

zabezpečenie pitného režimu detí v škole  

Enviromentálny projekt - Deň Zeme v spolupráci s mestom Malacky 

B) Krátkodobé projekty: KomPrax - kompetencie pre prax - projekt organizovaný 

Iuventou- Slovenským inštitútom  mládeže a je zameraný na podporu kvality práce s 

mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania. 



Projekt podporený z ESF, Operačnýprogram vzdelávanie .V rámci projektu vytvorili žiaci 

9.ročníka projekty na témy: 

Maľovanie PC učebne, Fyzika v novom, Oddych po hodine,Posaď sa, 

Maľovanie -fyzika,Zaves ma, Poďme tam,Živé človeče. 

Priebežne sa zapájame do rôznych projektov, ktoré ponúkajú rôzne nadácie, organizácie 

a firmys cieľom skvalitnenia amodernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

C) V školskom roku 2013/2014 boli  vypracované projekty: 

KomPrax : Urobme si krajšiu školu  

Ruky rukaté 

Buď in - line! 

Hovor nemecky - anglicky vie každý 

O nás 

Fyzika ma baví 

Večer s rozprávkou v škole 

Tvorivé dielne s rodičmi 

 

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

školskou inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 10.10.2013-11.10.2013 

Druh inšpekcie: Následná inšpekcia 

Závery: 

Splnením prijatých opatreníboli odstránenézistené nedostatky,čím došlo k zlepšeniu riadeniaa 

rozhodovania , skvalitneniu podmienok výchovno-vyučovacieho procesu a jeho organizácie v 

zmysle platnej školskej legislatívy. Doplnením obsahu ŠkVP a UOvšetkých predmetov sa 

vytvorili podmienky pre realizáciuvyučovania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a 

vzdelávania . Doplnenie poznámok k UP, vypracovanie systému kontroly a hodnotenia žiakov 

, prerokovanie dokumentu v pedagogickej rade a rade školy i jeho postúpenie 

zriaďovateľovi,zverejnenie oznamu na sprístupnenie pre verejnosť viedlo k zosúladeniu 

základného dokumentu školy so ŠVP a školským zákonom . Zverejnením prevádzkových 



poriadkov v odborných učebniach školy došlo k splneniu požiadaviek bezpečnosti a ochrany 

zdravia v edukačnom procese.Akceptáciou odporúčaní došlo k zvýšeniu sledovania rozvíjania 

kľúčových kompetencií žiakov,hlavne IKT , pri hospitačnej činnosti , zapracovaniu tém 

NŠFG, realizácii kontrolnej činnosti v súlade so stanoveným plánom , zverejneniu kritérií na 

hodnotenie zamestnancov školy , skvalitneniu vzdelávacej činnosti metodických 

orgánov.Odporúčanie na premiestnenie školskej knižnice bolo v štádiu realizácie. 

 

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

školy 

Materiálno-technické podmienky 

 

Počet 

učební 

Odborné 

učebne 

Ostatné 

priestory 
Havarijné stavy 

Realizované 

opravy od 

01.09.2014 

Plánované 

opravy 

38 9         

  FYZ školské dielne 

sociálne zariadenia 

pri šatniach pri 

TEV 

odstránenie 

nedostatkov v 

elektroinštalácii 

pokládka PVC 

krytiny v 

triedach 

  CHEM Posilňovňa 
WC- chlapci pri 

ŠKD 1.poschodie 

a stým súvisiace 

elektroinštalačné 

práce  

školský nábytok 

-vybavenie tried 

  
Školská 

knižnica 
TEV veľká 

WC učiteľské 

prízemie,ostané 

WC postupne 

rekonštruovať 

stojany na bicykle 

pre žiakov 

maľba tried na 

I. a II. stupni 

  PC 1 TEV malá 

Podlahové krytiny 

v niektorých 

triedach a na 

chodbách 

zakúpenie sporáku 

do ŠJ 

úprava okolia 

školy 

  PC 2 
Učebňa ŠKD 

ranná 

Elektroinštalácia 

pôvodná 

maliarske a 

natieračské práce 

v sprcháchpri 

telocvični 

oprava a 

rekonštrukcia 

soc. zariadení 

ch pri ŠKD 

1.poschodie 

  PC 3 
Učebňa ŠKD 

1 
  

oprava a výmena 

batérií v sprchách 

pri telocvični 

oprava a 

rekonštrukcia 

sociálnych 

zariadení 

  PC 4 
Učebňa ŠKD 

2 
  

maľovanie tried na 

II.stupni- 3 triedy 

výmena 

poškodených 

dverí 

  Video - Učebňa ŠKD   elektroinštalačné   



učebňa 3 práce v 

počítačových 

učebniach 

  
Jazykové 

laboratórium 

Učebňa ŠKD 

4 
  

oprava a revízia 

bleskozvodu 
  

  
 Školská 

kuchynka 

 Gymnastická 

telocvičňa 
  

revízia hasiacich 

prístrojov 
  

        

oprava žalúzií v 2 

triedach na II.stupni 

a v bývalej 

gymnastickej 

telocvični 

  

        

výmena podlahovej 

krytiny v 1 triede na 

II.stupni 

  

        

rekonštrukcia 

sociálnych 

zariadení d/ch pri 

telocvični 

  

        

rekonštrukcia 

upratovacej 

miestnosti pri 

telocvični 

  

        
oprava svietidiel v 

telocvični 
  

        

oprava a revízia 

telocvičného 

náradia 

  

        
výmena dverí na 

I.poschodí 
  

        
zhotovenie mreže 

pri telocvični 
  

        

oprava a maľovanie 

šatní pri telocvični 

Ch/D 

  

 

 

 

 

 



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

vzdelávacej činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta za rok 2013 
 

 

1. Všeobecná časť 

 

Názov :                     Základná škola  

Sídlo:                        Záhorácka 95, 901 01 Malacky 

Štatutárny zástupca:  PaedDr. Gabriela Emrichová 

IČO:                          31773729 

Dátum vzniku:          01.01.2002 

Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2013:  57,3 

Počet riadiacich pracovníkov:   5 

 

 

2. Finančná časť 

 

2.1 Rozpočet RO 

 

Rozpočet pre našu organizáciu na rok 2013 bol schválený uznesením č. 155/2012  Mestským 

zastupiteľstvom mesta Malacky zo dňa 06.12.2012 vo výške  903267,00 €. 

Schválený rozpočet tvoria prenesené kompetencie (746390,00 €), originálne kompetencie 

(127420,00 €) a dotácia z ÚPSVaR (1296,00 €). 

Schválený rozpočet prešiel tromi úpravami rozpočtu, a to: 

- uznesením č.41/2013 MsZ mesta Malacky zo dňa 18.04.2013 

- uznesením č.105/2013 MsZ mesta Malacky zo dňa 19.09.2013 

- uznesením č.143/2013 MsZ mesta Malacky zo dňa 12.12.2013 

Rozpis rozpočtu po poslednej zmene na rok 2013 bol v celkovej výške 873 568,00 €, z toho 

 na prenesené kompetencie vo výške 739 969,00 €, na originálne kompetencie vo výške 

 131 408,00 € a dotácie ÚPSVaR vo výške 2191,00 €. 

 

2.2 Rozbor plnenia príjmov 

a) na prenesené kompetencie - ZŠ 

K 31.12.2013 mala škola bežné príjmy vo výške 766 213,25 €. Finančné prostriedky získala  

zo štátneho rozpočtu vo výške 712 857,00 €, z ÚPSVaR (účelovo viazané pre žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia) vo výške 1 514,00 €, dopravné pre žiakov zo spádových 

škôl 11 280,00 €, na vzdelávacie poukazy 13 178,00 € , odchodné 1 621,00 € z vlastných 

príjmov (vrátene darov) vo výške 25 763,25 €. 

Vlastné príjmy boli z prenájmu  telocvične (6 809,30 €), z príjmov za dobropisy r. 2012  

(16 021,28 €), z príjmu za tetrapaky  (21,00 €) , refundácia miezd (1 299,67 €) a z darov 

 (1 612,00 €). Dary boli účelovo viazané na údržbu a projekt na ľade. 

 

 



b) na originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ) 

K 31.12.2013 mala škola bežné príjmy pre školskú jedáleň vo výške 85 317,66 €. Finančné 

prostriedky získala od zriaďovateľa mesta Malacky vo výške 71 342,00 €, zo štátneho 

rozpočtu (účelovo viazané na 5% navýšenie platov nepedagogických zamestnancov ŠJ) vo 

výške 2 230,00 €, z ÚPSVaR (účelovo viazané na stravné pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia) vo výške 1 710,50 € a z vlastných príjmov vo výške 13 018,14 €. 

Vlastné príjmy tvorili  príspevok zamestnávateľa na úhradu réžie za stravovanie 

zamestnancov školy a réžia na stravovanie od cudzích stravníkov. 

 

c) na originálne kompetencie – školský klub detí (ŠKD) 

K 31.12.2013 mala škola bežné príjmy pre školský klub detí vo výške 73 329,00 €. Finančné 

prostriedky získala od zriaďovateľa mesta Malacky vo výške 56 078,00 €, zo štátneho 

rozpočtu (účelovo viazané na 5% navýšenie platov pedagogických zamestnancov ŠKD) vo 

výške 1 758,00 €  a z vlastných príjmov vo výške 15 493,00 €. Vlastné príjmy tvoril 

príspevok rodičov na čiastočnú úhradu za pobyt žiaka v školskom klube detí . 

 

 

2.3 Rozbor čerpania výdavkov  

a) na prenesené kompetencie – ZŠ 

K 31.12.2013 mala škola bežné výdavky vo výške 766 213,25 €. Osobné náklady – mzdy 

a odvody boli vo výške 594 804,34 €. Prevádzkové náklady boli vo výške 116 203,58 €. 

Prevádzkové náklady boli  použité  na úhradu cestovného vo výške 284,90 € , na úhradu 

energií (elektrickej energie, plynu, vodného, stočného, telefónnych  poplatkov a poštovného) 

vo výške 65 810,61 €, na úhradu materiálu (na nákup výpočtovej techniky, kancelárskych 

potrieb, tonerov, čistiacich potrieb, kníh, časopisov, učebníc, učebných pomôcok) vo výške 

 15 318,55 €, na úhradu štandardnej  a rutinnej údržbu  (oprava interiérového vybavenie školy 

– stolov a stoličiek, šatní a chodby na prízemí, údržba hasiacich prístrojov) vo výške  

10 297,43 €, € a na úhradu služieb (náklady na školenia zamestnancov,  za služby výpočtovej 

techniky, za revízie, deratizáciu, vývoz komunálneho odpadu, ochranu objektu, na príspevok 

zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu, na odmeny 

zamestnancov mimopracovného pomeru) vo výške 24 492,09 €. Bežné transfery boli 

vyčerpané ( na nemocenské dávky zamestnancov, na odchodné a odstupné,  dopravné žiaci, 

vzdelávacie poukazy a pre žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia) vo 

výške 29 441,68 € 

Z celkového čerpania bežných výdavkov boli čerpané mimorozpočtové prostriedky vo výške  

25 763,25 € na  rekonštrukciu sociálnych zariadení pri telocvični, oprava strechy, maľovanie 

a nátery v triedach, výmena PVC, maľovanie a nátery  prízemia pri šatniach, elektroinštalačné 

práce , projekt na ľade . 

 

b) na originálne kompetencie – školská jedáleň (ŠJ) 

K 31.12.2013 mala škola pre školskú jedáleň bežné výdavky vo výške 84 528,12 €. Osobné 

náklady – mzdy a odvody boli vo výške 54 806,37 €. Prevádzkové náklady boli vo výške  

11 885,63  €. Prevádzkové náklady boli použité na úhradu energií (elektrickej energie, plynu, 

vodného, stočného, telefónnych  poplatkov) vo výške 5 593,09 €, na úhradu materiálu ( nákup 

pracovných odevov  a  čistiacich potrieb) vo výške 572,97 €, na úhradu štandardnej  a rutinnej 

údržbu (údržba výťahov a výpočtovej techniky) vo výške 2 649,64 € a na úhradu služieb ( za 

revízie, deratizáciu, vývoz komunálneho odpadu, ochranu objektu, na príspevok 

zamestnávateľa za stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu) vo výške  



2 902,03 €. Bežné transfery boli vyčerpané na nemocenské dávky zamestnancov a na 

príspevok za stravné žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia  vo výške 

1 710,50 €. 

Mimorozpočtové prostriedky tvorili vlastné príjmy a použité boli na prevádzkové náklady 

( energia, vodné a stočné , maľovanie kuchyne a výdajne jedál) vo výške 13 143,14 € 

a zakúpenie nového sporáka vo výške 2 982,48 €. 

 

c) na originálne kompetencie – školský klub detí (ŠKD) 

K 31.12.2013 mala škola pre školský klub detí bežné výdavky vo výške 77 101,92 €. Osobné 

náklady – mzdy a odvody boli vo výške 56598,32 €. Prevádzkové náklady boli vo výške 

 8 117,68  €. Prevádzkové náklady boli použité na úhradu energií (elektrickej energie, plynu, 

vodného, stočného) vo výške 7 015,23 €, na úhradu materiálu (na nákup výchovno-

vzdelávacích pomôcok) vo výške 52,50 a na úhradu služieb ( na príspevok zamestnávateľa za 

stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu) vo výške 1 049,95 € . 

Mimorozpočtové prostriedky tvorili vlastné príjmy a boli použité  (na energie, nákup 

učebných pomôcok a hračiek ) vo výške 12 385,92 €. 

 

Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek je v prílohe č.1 – tabuľky 

k čerpaniu rozpočtu 

 

2.4 Tvorba a použitie sociálneho fondu 

 

Sociálny fond tvorí základná škola v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v 

znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1 

a)  povinným prídelom vo výške 1 % zo základu v § 4 ods. 1. 

b) ďalším prídelom najmenej vo výške 0,25 % - na základe vyššej Kolektívnej zmluvy pre rok 

2013. 

Tvorba povinného prídelu spolu je vo výške 1,25 %. Základom na určenie prídelu je súhrn 

hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje 

priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, t.j. po odpočítaní náhrad miezd. 

Tvorba povinného prídelu do SF za rok 2013 bola vo výške 5 644,59 €. Počiatočný stav účtu 

SF k 1. 1. 2013 bol vo výške 542,81 €. Základná škola čerpala prostriedky SF na regeneráciu 

pracovnej sily  a poskytnutie sociálnej návratnej pôžičky v celkovej výške 5 153,00 €. 

Konečný zostatok na účte sociálneho fondu ku dňu 31. 12. 2013 bol vo výške 1 034,40 €. 

 

 

3. Bilancia aktív a pasív 

 

Podkladom pre vykonanie finančnej analýzy sú predovšetkým výkazy, ktoré 

štandardizovaným a verným spôsobom zachytávajú podmienky, priebeh a výsledok 

hospodárenia základnej školy. Usporiadanou formou peňažného vyjadrenia majetku a zdrojov 

jeho financovania je súvaha, ktorá poskytuje všeobecný prehľad o majetku a záväzkoch 

základnej školy - vid. príloha č. 2.  

 

Aktíva základnej školy tvorí majetok, ktorý je tvorený: 

 

 

a) stavom dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol v priebehu roka navýšený o zakúpení 

sporák do ŠJ  vo výške 2982,48 € : 

stav majetku v OC na účt. tr. 0 k   1.1. 2013: 2 359 622,46 € 



a) Prírastky                                                          2 982,48 €  

b)   úbytky 

   -   oprávky majetku:                                      670 568,12 € 

  

Stav majetku v ZC na  učt.tr. 0 k 31.12.2013               1 692 036,82 €   

 

b) zásobami potravín v ŠJ 

c) zúčtovaním prostriedkov medzi subjektmi VS – prenesené kompetencie 

d) krátkodobými pohľadávkami – tvoria ich neuhradené dobropisy, nedoplatky v ŠJ 

e) finančnými účtami – sú to prostriedky na depozitnom účte, potravinovom účte a účte 

sociálneho fondu.   

f) časovým rozlíšením, ktoré tvoria náklady budúcich období 

 

Pasíva základnej školy sa skladajú z:  

 

a) rozdielu majetku a záväzkov - hospodársky výsledok základnej školy,  

b) rezervy, ktoré sa tvoria na nevyčerpanú dovolenku a odvody zamestnancov za rok 2013 

c) záväzky základnej školy voči zriaďovateľovi a subjektom VS – stav odpisovaného majetku 

a zúčtovanie odvodov príjmov RO, 

d) dlhodobých  záväzkov – stav sociálneho účtu,  

e) krátkodobých  záväzkov základnej školy voči dodávateľom, zamestnancom, zúčtovaniu 

s orgánmi sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňovým úradom, 

f) časového rozlíšenia – sú to výdavky a výnosy budúcich období 

 

 

 

 

 

 
Spracovala: Ing. Mária Pajpachová 

 

 

V Malackách dátum 20.03.2013 

 

   

 

                                                                                   PaedDr. Gabriela Emrichová 

                      riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1                                        

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 tabuľka ukazovateľov zo súvahy 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €  

 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 1 841 885 1 791 858 

Neobežný majetok spolu 1 738 536 1 691 954 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý hmotný majetok 1 738 536 1 691 954 

Dlhodobý finančný majetok   

Obežný majetok spolu 100 586 98170 

z toho :   

Zásoby         2 498 2140 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 29  007 30788 

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  0 1532 

Finančné účty  69 081 63710 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.   

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.   

Časové rozlíšenie  2 763 1734 

 

P A S Í V A 



Názov   

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 841 885 1 791 858 

Vlastné imanie  -3 144 -11 075 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  -3 144 -11 075 

Záväzky 1 838 706 1 798 700 

z toho :   

Rezervy  32 116 34 650 

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 734 975 1 689 538 

Dlhodobé záväzky 631 1 583 

Krátkodobé záväzky 70 984 72 929 

Bankové úvery a výpomoci   

Časové rozlíšenie 6 324 4 233 

 

 

 

 

§ 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 



Koncepčný zámer je dlhodobý a zameraný na rozvoj športu a športovej prípravy na 

škole,športové triedy / predmet SPP - zameranie ,špecifikácia tried :volejbal, atletika 

vzhľadom k priestorovým možnostiam školy ,športovému vybaveniu školy a neustálemu 

záujmu žiakov o šport ,ktorí sú športovo nadaní a prostredníctvom testovania a talentových 

skúšoka následne zaradení a prijatí do športových tried . 

O plnení stanovených cieľov svedčia výsledky žiakov v jednotlivých súťažiach so športovým 

zameraním /prehľad výsledkov súťaží a olympiád/. 

Zvýšená dotácia hodín Informatickej výchovy na I.stupni,Informatiky na II.stupni,posilnenie 

výučby cudzích jazykov,slovenského jazyka v 9.ročníku, posilnenie dotácie hodín 

prírodovedných   predmetov  matematiky,fyziky,chémie,biológie,prírodovedy,geografie. 

U pracovníkov školy budeme naďalej podporovať rozvoj gramotnosti v oblasti IKT,prácu s 

počítačom,interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi, komunikačné a manažérske zručnosti. 

Podporíme aj ďalší profesijný rozvoj zamestnancov prostredníctvom rôznych druhov 

kontinuálneho vzdelávania vzhľadom na skvalitnenie a vyššiu odbornosť v profesijnom 

zameraní a nové inovatívne formy vyučovania. 

U žiakov budeme naďalej podporovať rôzne formy mimoškolských aktivít, zapájanie sa do 

rôznych súťaží a olympiád a budeme sa snažiť i naďalej rozvíjať ich vedomostný potenciál. 

§ 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 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

dosiahnuté výsledky žiakov v rôznych súťažiach, športových aj ostatných vedomostných 

súťažiach/viď. prehľad výsledkov a súťaží, olympiád tabuľka /, vysoký počet záujmových 

útvarov s rôznym zameraním,zameraných na rôzne činnosti, veľmi dobré podmienky pre 

prácu v ŠKD, výborné priestorové podmienky. Aktivity a činnosť i realizácia projektov 

smerujúce k získaniu mimorozpočtových prostriedkov, ktoré možno využiť na zlepšenie stavu 

a vybavenia v interiéri školy, zvyšovanie nákladov na prevádzku budovy školy vzhľadom na 

finančné prostriedky školy. 

Zabezpečenie komplexného rozvoja každého žiaka,individuálny prístup k žiakom, 

zohľadnenie dispozícií žiakov a ich osobnostného rozvoja a komplexného rozvoja každého 

žiaka . 

Vytváranie podnetného, príjemného, tvorivého, produktívneho a otvoreného prostredia pre 

podporu školskej výchovy, úcty, tolerancie a vzájomnej empatie medzi všetkými 

pracovníkmi. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky /slabá stránka školy/ a treba úroveň výchovy a vzdelávania 

zlepšiť: 



momentálny stav sociálnych zariadení ,ktoré neboli zrekonštruované, poškodené PVC 

podlahy v niektorých častiach v interiéri školy . Do budúcnosti bude dôležitá a potrebná 

rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy. Vzhľadom na úsporu energií je nutné 

vymeniť postupne radiátory, regulačné ventily. Veľmi by pomohlo zateplenie budovy školy, 

čo je však veľmi finančne nákladnou investíciou. 

Nedostatkom vzhľadom na vzdelávanie žiakov je chýbajúce niektoré materiálne vybavenie 

kabinetov a pomôcok na vyučovanie./ priebežne riešime vzhľadom k finančným možnostiam 

školy/. 

Návrh opatrení: 

zapájanie sa do projektov, získavanie financií z 2% daní fyzických a právnických osôb, 

získavaním sponzorských príspevkov pre školu,mimorozpočtové zdroje ,ktoré možno aspoň 

čiastočne použiť na odstránenie ďalších havarijných stavov v budove školy. 

Oceňovať kvalitnú prácu zamestnancov z dostupných finančných zdrojov, podporovať 

celoživotné vzdelávanie zamestnancov. 

 

§ 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 

Žiaci našej školy majú široké uplatnenie na rôznych typoch stredných škôl a gymnázií 

/úspešnosť žiakov a prijatie na stredné školy a gymnáziá - viď tabuľka úspešnosť žiakov na 

prijímacích skúškach/. 

 

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

Psychohygienické podmienky 

Psychohygienické podmienky školy sú veľmi dobré. Zamestnanci školy majú možnosť 

využívať športový areál (atletická dráha, posilňovňa a telocvičňa) na regeneráciu fyzických a 

psychických síl. Aj do budúcnosti sa budeme snažiť o podporu zdravého životného štýlu u 

všetkých žiakov a zamestnancov našej základnej školy.Momentálne k tomuto zlepšeniu 

prispela aj pitná fontána ,ktorú škola získala v rámci projektu firmy BVS ,ktorá umožňuje 

zabezpečiť pitný režim v škole pre všetkých žiakov aj zamestnancov školy.Do budúcna sa 

zameriame aj naďalej na skvalitňovanie a zlepšovanie týchto vyššie spomínaných priestorov 

školy. /telocvične,posilňovňa,vonkajší areál školy ,ktorý je možné na tento účel využívať/. 

§ 2. ods. 2 bVoľnočasové aktivity školy 



Názov záujmového útvaru Počet detí   Vedúci ZU 

Fitnes a posilňovanie 25   PaedDr. Eva Vargová 

Hráme sa s PC 46   Mgr. Alena Číčelová 

Konzultácie z matematiky 9. A 32   Ing. Anna Uhrová 

Konzultácie z matematiky 9. B 19   Mgr. Viera Adamovičová 

Konzultácie z matematiky 9. C 21   Mgr. Eva Marušková 

Konzultácie zo SJL 9. A 24   Mgr. Želmíra Štuková 

Konzultácie zo SJL 9. B 22   Mgr. Iveta Mrláková 

Konzultácie zo SJL 9. C 21   PaedDr. Svetlana Tokárová 

Kultúrno - poznávací 17   Mgr. Iveta Burclová 

Kultúrno - turistický 22   Mgr. Karla Šrámková 

Minihádzaná I 19   PaedDr. Petr Filip 

Minihádzaná II 18   PaedDr. Petr Filip 

Mladý Picasso (výtvarný krúžok) 16   Mgr. Anna Martiniaková 

Novinársky krúžok 17   PaedDr. Svetlana Tokárová 

Pohybová príprava 17   PaedDr. Daniela Malá 

Ruský jazyk 9   PaedDr. Svetlana Tokárová 

Sokoliarsky krúžok 13   Pražienková Eva 

Sportforfun (športový krúžok) I 24   PaedDr. Petr Filip 

Sportforfun (športový krúžok) II 24   PaedDr. Petr Filip 

Šikovné ruky 16   Mgr. Stanislava Jánošová 

Volejbal I 16   Jozef Schreiber 

Volejbal II 13   Bc. Jana Lišková 

Z každého rožku trošku 18   Mgr. Katarína Ježková 

 

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

žiakom a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

V oblasti spolupráce školy s rodičmi spolupracujeme so Združením rodičov. Vďaka ich 

spolupráci sa snažíme o skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu žiakov, podporu 

rôznych aktivít, financovanie skvalitňovania vybavenosti školy materiálnym vybavením. 

 Z finančných prostriedkov ZR sa hradia cestovné náklady na súťaže detí, nákupy cien, 

učebné pomôcky, ocenenia žiakov na konci školského roka, doplnenie kabinetných zbierok. 

Zo získaných finančných prostriedkov 2% dane vďaka firme Pozagas, a.s.zo sumy 20 000.-

eur boli v školskom roku 2013/2014 zakúpené pomôcky na vyučovanie matematiky , 

dejepisu,anglického jazyka, fyziky,chémie,pomôcky pre 1.ročník,športové náčinie,3 ks CD 

prehrávačov,počítačové vybavenie počítačovej učebne PC1 pre žiakov a učiteľov,stoličky v 

PC1,interaktívna tabuľa a dataprojektor do počítačovej učebne PC4,nábytok do novej školskej 



knižnice,nová podlaha a koberec do novej školskej knižnicea nový dataprojektor ,prenosný 

dataprojektor a plátno.Ďakujeme. 

 

§ 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 

Úlohou školy bolo aj naďalej vytváraťa rozvíjať spoluprácu so všetkými subjektmi a 

jednotlivými organizáciami vo všetkých oblastiach. 

Iniciujeme, udržiavame a skvalitňujeme spoluprácu medzi základnou školou a ostatnými 

subjektmi: 

- Mesto Malacky (mestský úrad Malacky) 

- Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ v Malackách 

- Centrum voľného času 

- CPPPaP 

- Základná umelecká škola 

- Materské školy 

- Základné školy 

- Mestská polícia 

- Hasičský zbor 

- Mestské kultúrne centrum 

- Detská organizácia Záhorácky Fénix 

- ŠK Žolík Malacky 

- TJ Strojár Malacky 

- AC Malacky 

- Slovenský atletický zväz 

- Slovenský volejbalový zväz 



- Slovenský zväz hádzanej 

- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

Za spoluprácu všetkým ďakujeme a tešíme sa aj na ďalšiu vzájomnú spoluprácu aj do 

budúcnosti. 

Záver 

Vypracoval: PaedDr. Gabriela Emrichová 

V Malackách, 2. októbra 2014 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 6.októbra 2014 

 


