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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

základnej školy za školský rok 2013/2014 

 

 

 
 
 

Predkladá:  .......................................... 

   Mgr. Milan Janoga 

       riaditeľ školy 

 

 
Správa bola predložená a prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30.06.2014.   

          

Prerokované v Rade školy pri ZŠ Fándlyho ll, 902 01 Pezinok, dňa 09.10.2014 

 

Vyjadrenie Rady školy: 

Rada školy odporúča schváliť/neschváliť „Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2013/2014“ 

 

 

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

    Mgr. Anna Nunvářová 

     predseda Rady školy 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Mesto Pezinok schvaľuje/neschvaľuje „Správu o výsledkoch a  podmienkach výchovno- 

vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2013/2014“. 

 

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

     za zriaďovateľa 

 

 

 

Základná škola, Fándlyho ul. 11, 902 01 Pezinok 
tel.-fax: 033/6412253, www.zsfandlyhopk.stranka.info 

e-mail: zsfandlyhopk@zsfandlyhopk.sk 

riaditeľ :  zsfandlyhopk@stonline.sk 

http://www.zsfandlyhopk.stranka.info/
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Východiská a podklady: 

 

 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R z 25.05.2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 

Z.z. 

3. Koncepcie školy na obdobie od 01.09.2012 do 31.08.2014 

4. Plánu práce školy na školský rok 2013/2014 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií. 

 

 

 

Vypracovali: a) vedúci MZ a PK 

           b)  vedúca vychovávateľka ŠKD 

           c)  výchovný poradca 

           d)  zástupkyne školy 

           e)   riaditeľ školy      
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S p r á v a  
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

základnej školy za školský rok 2013/2014 

 
 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. l, písmeno a): 

 

1. Názov školy:               Základná škola,  Fándlyho  ll, 902 01 Pezinok 

 

2. Adresa školy: Fándlyho ul. ll, 902 01 Pezinok 

 

3. Telefónne číslo: 033/6412253 

Faxové číslo: 033/6412253 

 

4.    Internetová adresa: www.zsfandlyhopk.stranka.info 

       e-mailová adresa: zsfandlyhopk@zsfandlyhopk.sk  

                                             zsfandlyhopk@stonline.sk 

 

5.    Zriaďovateľ: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 

 

6.    Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Titul Funkcia 

Milan Janoga Mgr. riaditeľ školy 

Gabriela Urlandová Mgr. zást. riad. školy pre nižšie stredné 

vzdelávanie 

Ingrid Laláková PaedDr. zást. riad. školy pre primárne vzdelávanie 

Daniela Virgovičová  vedúca ŠKD 

Alena Malíšková  vedúca školskej jedálne 

 

7. 1)   Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom 22.05.2012 na obdobie 4 rokov, t.j. 

končí dňom 21.05.2016. 

 

Členovia rady školy: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Mgr. Anna Nunvářová predseda pedagogických zamestnancov 

2. PhDr. Vladimír Gába podpredseda pedagogických zamestnancov 

3. Jozef Bartoník člen nepedagogických zamestnancov 

4. Andrea Vráblová zapisovateľ rodičov 

5. PaedDr.Zuzana Hrabovská člen rodičov 

6. Mgr. Jozef Vlado člen rodičov 

7. Ing. Tomáš Focko člen rodičov 

8. František Féder člen zriaďovateľa 

9. Ing. Ján Čech člen zriaďovateľa 

10. Mgr. Zuzana Čaputová člen zriaďovateľa 

11. Mgr. Daniela Bauerová člen zriaďovateľa 

http://www.zsfandlyhopk.stranka.info/
mailto:zsfandlyhopk@stonline.sk
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Rada školy sa na svojich zasadnutiach v šk. roku 2013/2014 zaoberala personálnym obsadením 

školy, materiálnymi podmienkami školy, dosiahnutými výchovno – vzdelávacími výsledkami 

žiakov a analýzou výsledkov žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní .  

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch 

riaditeľa školy: 

 

1. Prehľad ( zoznam ) poradných orgánov riaditeľa školy. 

1.1) Rozšírené vedenie školy – riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa školy, vedúca 

vychovávateľka ŠKD, výchovný poradca, vedúci MZ a PK, predseda ZOOZ, 

predseda RŚ, tajomníčka RR, vedúca ŠJ. Rokovania v šk. roku podľa potreby 

riešenia problémov. 

1.2) MZ ( metodické združenie ) – 1. - 2. roč., 3. – 4. roč., ŠKD. Rokovania 4x ročne 

a podľa potreby. 

1.3) PK ( predmetové komisie ) – SJL – HUV – VYU, Cudzie jazyky – VYV , MAT – 

FYZ – INF, BIO – CHEM – Technika – Svet práce, GEO – DEJ – OBN – ETV – 

NAV, TEV. Rokovania 4x ročne a podľa potreby. 

2. Poradné orgány riaditeľa školy sa na svojich zasadnutiach zaoberajú výchovno – 

vzdelávacími otázkami v jednotlivých predmetoch, riešia vzniknuté problémy a na 

vedenie školy predkladajú návrhy na zlepšenie jestvujúceho stavu ( po dôkladnej 

analýze ) a na zlepšenie materiálneho vybavenia školy. 

 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2013/2014 (§ 2 ods. l písm. b) 

      Stav k 15.9.2013         Stav k 31.8.2014     

  počet z toho poč. z toho z toho počet počet počet z toho počet z toho z toho počet počet 

ročníky tried špec. žiak. v špec. začl. odd. žiakov tried špec. žiakov v špec. začl. odd. žiakov 

    tried  tried.  ŠKD v ŠKD  tried  tried.  ŠKD v ŠKD 

1. 5 0 107 0 0 5 99 5 0 
105 0 0 97 5 

2. 3 0 78 0 0 3 75 3 0 
80 0 2 71 3 

3. 5 0 104 0 2 4 91 5 0 
101 0 4 84 4 

4. 4 0 103 0 2 3 82 4 0 
99 0 2 65 3 

5. 4 0 104 0 3 0 0 4 0 
103 0 6 1 0 

6. 4 0 88 0 5 0 0 4 0 
88 0 6 0 0 

7. 3 0 82 0 1 0 0 3 0 
81 0 1 0 0 

8. 3 0 75 0 3 0 0 3 0 
73 0 3 0 0 

9. 3 0 82 0 3 0 0 3 0 
83 0 7 0 0 

spolu 34 0 823 0 22 15 347 35 0 
813 0 31 318 15 
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c)  Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka ZŠ 

 

 

počet 

žiakov                   z celkového počtu zapísaných počet tried 

spolu dievčatá odklady nezaškolení v MŠ samostatné 

 počet / % počet / % počet / %  

117 60 /51,28 9/7,69 1/0,85 5 

 

 

d) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 

 
Počet 

spolu/dievčat 

9. ročník  

Gymnázium 21/13 

SOŠ s maturitou 53/30 

SOŠ – uč. odbor - 3. roč. 7/0 

neumiestnení 0 

Nižšie ako v 9.ročníku  

bilingválne gymnázium 5/3 

8.ročné gymnázium 9/4 

Konzervatórium - tanečné 2/1 

SOŠ – 2. roč. 0 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania (§ 2 ods.l písm. e) 

( koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, priemerný prospech z jednotlivých 

predmetov podľa tried a ročníkov, správanie, dochádzka a celoslovenské testovanie žiakov 9. 

ročníka ) 

 

e.1) Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania 

Ročník Trieda Počet žiakov Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

 1.A 24 24 0 0 

1. 1.B 24 24 0 0 

 1.C 19 19 0 0 

 1.D 18 18 0 0 

 1.E 20 20 0 0 

 

 

 

 

Ročník Trieda                    Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

    SJL ANJ MAT PDA VLA IFV HUV PVC TEV VYV Priemer triedy 

  2.A 1,15 1,08 1,04 1,19 1,12 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,06 

2. 2.B 1,19 1,04 1,11 1,11 1,07 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,06 

  2.C 1,50 1,08 1,27 1,08 1,08 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,11 

  3.A 1,42 1,26 1,37 1,21 1,21 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,16 

3. 3.B 1,35 1,10 1,40 1,25 1,30 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,16 

  3.C 1,52 1,19 1,29 1,10 1,10 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,13 

  3.D 1,35 1,04 1,09 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,05 

 3.E 1,72 1,28 1,78 1,61 1,67 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,34 

  4.A 1,56 1,48 1,52 1,52 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,27 

4. 4.B 1,54 1,42 1,29 1,33 1,58 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,22 

  4.C 1,24 1,28 1,52 1,20 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 

  4.D 1,25 1,21 1,21 1,08 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 

Priemer v 

predm. 1,40 1,11 1,22 1,13 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 škola 1,10 
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e.2) Hodnotenie žiakov nižšieho stredného vzdelávania 

 

 

Neprospievajúci žiaci: Vladymirec Andrej 6.A: SJL, ANJ, MAT, DEJ 

          Vencel Matej 6.B: SJL, ANJ, MAT, DEJ, GEO 

       Kopál Peter 7.B: MAT, DEJ 

       Michalecká Viktória 7.B: ANJ, MAT, DEJ, GEO 

 

  

   Priemerný  rospěch z jednotlivých predmetov podľa tried             

 

  

Ročník Trieda SJL ANJ NEJ RUJ DEJ GEO OBN MAT FYZ CHEM BIO SEE THD TŠV VYV HUV NAV 

 

INF 

Priemer 

triedy 

  5.A 2,08 1,50 0,00 0,00 1,81 1,12 0,00 2,04 0,00 0,00 1,77 0,00 0,00 1,04 0,00 1,04 1,05 1,27 1,58 

5. 5.B 1,42 1,35 0,00 0,00 1,23 1,35 0,00 1,62 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,04 1,23 

  5.C 2,12 1,81 0,00 0,00 1,31 1,88 0,00 2,35 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 1,00 0,00 1,08 1,36 1,12 1,57 

  5.D 2,04 1,83 0,00 0,00 1,96 1,74 0,00 2,13 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 1,04 0,00 1,04 1,25 1,22 1,63 

  6.A 2,23 2,14 1,92 1,70 2,41 1,82 1,55 2,68 2,00 1,95 2,23 0,00 0,00 1,14 0,00 1,23 1,44 1,48 1,87 

6. 6.B 2,41 2,36 1,62 1,67 2,27 1,82 0,00 2,82 1,95 1,77 1,95 0,00 0,00 1,30 0,00 1,05 1,10 1,50 1,85 

  6.C 2,27 1,95 1,71 1,38 2,27 2,23 1,55 2,68 2,14 1,68 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,45 1,33 1,64 1,87 

 6.D 2,30 2,35 1,58 2,25 2,25 2,45 1,75 2,75 2,20 1,70 2,05 0,00 0,00 1,11 0,00 1,20 1,08 1,55 1,93 

  7.A 2,30 2,33 1,32 1,80 2,04 2,41 1,63 2,22 2,11 1,81 1,70 1,00 1,00 1,19 0,00 1,19 1,09 1,04 1,68 

7. 7.B 2,79 2,71 2,19 2,33 2,50 2,38 1,67 2,67 2,46 2,04 2,08 1,17 1,00 1,13 0,00 1,38 1,00 1,42 1,94 

  7.C 2,33 2,11 1,92 1,67 1,96 2,07 1,93 2,11 1,96 1,56 1,74 1,14 1,00 1,30 0,00 1,44 1,25 1,19 1,71 

  8.A 2,17 2,04 1,27 1,78 1,83 1,71 0,00 2,50 1,92 1,88 1,58 1,00 1,00 1,29 0,00 0,00 1,14 1,13 1,64 

8. 8.B 2,36 1,96 2,17 1,77 2,24 1,64 0,00 2,20 1,84 2,00 1,92 1,00 1,00 1,20 0,00 0,00 1,20 1,12 1,70 

  8.C 2,13 2,17 2,13 2,13 2,08 2,04 0,00 2,38 2,13 1,79 1,83 1,00 1,00 1,21 0,00 0,00 1,28 1,25 1,75 

  9.A 2,20 2,56 1,13 2,22 1,88 1,96 0,00 2,68 2,04 2,12 1,72 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 1,00 1,00 1,83 

9. 9.B 2,68 2,18 2,08 1,33 2,36 2,18 0,00 2,71 2,14 1,96 1,96 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 1,10 1,14 2,01 

  9.D 2,75 2,04 2,60 1,43 2,14 2,00 0,00 2,86 2,25 2,19 1,54 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 1,00 1,00 2,01 

Priemer 

v predmetoch 2,27 2,07 1,84 1,81 2,02 1,99 1,68 2,42 2,09 1,89 1,80 1,05 1,00 1,15 0,00 1,19 1,14 

 

1,23 škola 1,75 



8 

 

e.3) Správanie: 

 

 Pochvala triednym 

učiteľom 

Pochvala riaditeľom školy 

Počet 150 32 

% 18,45 3,94 

 

 

 Napomenutie tried. 

učiteľom 

Pokarhanie triednym 

učiteľom  

Pokarhanie 

riaditeľom školy 

Počet 0 23 17 

% 0 2,83 2,09 

 

 

Poznámka: K 30.06.2013 bolo v škole 794 žiakov. 

 

 Znížená známka zo 

správania 2. St. 

Znížená známka zo 

správania 3. st.  

Znížená známka 

zo správania 4. st.  

Počet 6 1 0 

% 0,74 0,12 0 

 

e.4) Dochádzka: 

 

 Vymeškané hodiny  Z toho riešené ÚPSVaR 

 celkom Na žiaka celkom 

Žiaci celkom 32,192 39,60 0 

 

 Z toho 

ospravedlnené 

 neospravedlnené  

 celkom Priemer na 

žiaka 

celkom Priemer na žiaka 

Žiaci celkom 32,112 39,55 80 0,10 

 

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka – T9 – 2014 

 
V šk. roku 2013/2014 sa TESTOVANIA 9 zúčastnilo 81 žiakov, z toho 7 žiakov so ZZ  

( zdravotným znevýhodnením ) 

 

Porovnanie výsledkov žiakov ZŠ Fándlyho v rámci SR 

 

Žiaci Priemerný 

počet bodov 

MAT 

Priemerná 

% úspešnosť 

MAT 

Priemerný 

počet bodov 

SJL 

Priemerná 

% úspešnosť 

SJL 

ZŠ Fándlyho 11,20 56,00 16,32 64,72 

V rámci SR 10,93 54,67 15,49 62,00 
 Maximálny počet bodov z MAT : 20     Maximálny počet bodov zo SJL : 25 
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Porovnanie výsledkov tried v rámci školy 

 MATEMATIKA 

 

9. ročník 

Trieda 

Počet žiakov Priemerná % 

úspešnosť 

9. roč. I. 

polrok 

2013/2014 

(Priemerná 

známka 

9.A 25 53,00 2,44 

9.B 28 58,93 2,46 

9.D 28 56,07 2,74 

Najúspešnejší žiaci: 9.A: Udvari Oliver  100% 

         Branný David  85%  

                    Pavlíčková Vladimíra 85% 

 

           9.B:  Lukáčová Katarína 95%  

         Nosálová Dominika 95%  

                    Laláková Laura Olívia 85% 

 

           9.D:  Tábora Jozef  100% 

         Velichová Katarína 95% 

         Hagarová Natália  85% 

         Modrák Matej   85% 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

   

9. ročník 

Trieda 

Počet žiakov Priemerná % 

úspešnosť 

9. roč. I. 

polrok 

2013/2014 

(Priemerná 

známka 

9.A 25 61,44 2,16 

9.B 28 66,28 2,71 

9.D 28 66,78 2,74 

Najúspešnejší žiaci: 9.A: Pavlíčková Vladimíra 92% 

         Vitálošová Simona 88% 

         Voleková Simona  84% 

          
           9.B:  Lukáčová Katarína 96%  

                    Ligyaková Gabriela 92% 

         Majerský Matej  92% 

 

           9.D:  Velichová Katarína 96% 

         Buzáši Maroš  84% 

         Sabadošová Dominika 84% 
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Percentil školy: MATEMATIKA – 58,63 

       SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 64,75  

( Percentil uvádza, koľko percent zúčastnených škôl dosiahlo horší výsledok ako naša škola ) 

Orientačná tabuľka hodnotenia: 100% - 90% 1 ( výborný ) 

         89,99 % - 75% 2 ( chválitebný ) 

         74,99% - 50% 3 ( dobrý ) 

          49,99 % - 30% 4 ( dostatočný ) 

         29,99% - 0% 5 ( nedostatočný )  

f) Zoznam študijných odborov 

 

 Triedy, ktoré sa učia podľa variantu 

         l. stupeň / primárne vzdelávanie  

ŠVP a ŠkVP * 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 

3.C, 3.D, 3.E, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D 

Variant 1 (základný) - 

Variant 3 (jazykový) - 

S rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka 

v l.-4.roč. ZŠ 

- 

  

  II. stupeň / nižšie stredné vzdelávanie  

ŠVP a ŠkVP * 5.A, 5.B , 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 

7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.D 

Variant 2 - 

Variant 3 - 

S RV výtvarnej výchovy v l.-9.ročníku ZŠ - 

S RV hudobnej výchovy v l.-9.ročníku ZŠ - 

S RV cudzieho jazyka v 3.-9.ročníku ZŠ - 

S RV cudzieho jazyka v 5.-9.ročníku ZŠ - 

S RV technickej výchovy v 5.-9.ročníku ZŠ - 

So športovou prípravou v 5.-9.ročníku ZŠ - 

S RV matematiky a prírodovedných 

predmetov v 5.-9.ročníku ZŠ ** 

- 

 

* ŠVP – Štátny vzdelávací program 

    ŠkVP – Školský vzdelávací program 

** RV – rozšírené vyučovanie 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods.l písm. g) 

 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 

zamestnanci ZŠ - spolu 64 zamestnanci ŠKD 16 

z toho PP 53 z toho PP 15 

z počtu PP:  z počtu PP:  

kvalifikovaní 51 kvalifikovaní 15 

nekvalifikovaní 2 nekvalifikovaní 0 
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dopĺňajú si vzdelanie 0 dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NP 11 Z toho NP 1 

z počtu NP  z počtu NP  

školský psychológ 1 upratovačka 1 

špeciálny pedagóg 1    

upratovačky 6 Školská jedáleň  

ostatní (ekonóm, 

mzdár,školník) 3 zamestnanci ŠJ spolu 11 

spolu počet zamestnancov ZŠ + ŠKD 

+ ŠJ 90   

Z celkového počtu zamestnacov školy     

počet PP   68   

    

vysvetlivky: PP* - pedagogickí zamestnanci, NP** - nepedagogickí 

zamesntanci  

 

 

g.1.) Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov v školskom roku 2013/2014 

 

% SJL ANJ NEJ DEJ GEO OBN MAT FYZ CHEM BIO TCHV VYV HUV TŠV ETV NAV I.st. ŠKD 

odborné 

vyuč. 100 73,33 100 95,83 100 60,71 100 100 100 100 0 100 100 100 61,54 100 94,74 100 

neodborné 

vyuč. 0 26,67 0 4,17 0 39,29 0 0 0 0 100 0 0 0 38,46 0 5,26 0 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods.l písm. b) 

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných        Priebeh vzdelávania / počet 

    ukončilo pokračuje začalo 

Adaptačné 4 0 0 0 

Aktualizačné 6 6 0 0 

Inovačné 4 4 2 0 

Funkčné  inovačné 0 0 0 0 

Kvalifikačné 0 0 0 0 

Prípravné atestačné 9 9 0 0 

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§2 ods. l písm. i) 

 

 

Údaje o aktivitách organizovaných ZŠ 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ 

zapojila 

Plavecký kurz – 1. a 2. ročník Deň otvorených dverí u hasičov 

Korčuliarsky kurz – 3. ročník Živá jar 

ŠvP – 2. a 4. ročník Kinderiáda 

Poznaj svoje hlavné mesto – 5. ročník Prečo mám rád slovenčinu 

Plavecký kurz – 6. ročník Požiarna ochrana očami detí 
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Lyžiarsky kurz – 7. ročník Dni otvorených dverí na stredných školách 

Turist.poznáv. kurz - Slovenský raj – 8.ročník Pátrači 

Historicko – poznávací kurz Oswienčim Maľovanie na sklo 

Jazykovo – poznávací pobyt v Anglicku – 7. 

a 9. ročník 

Prebat – zber batérií 

Deň Zeme Slávik 

Školský turnaj v rýchlej vybíjanej S jazykmi je tvoj svet pestrejší 

Deň pešej chôdze Planetárium v Hlohovci 

Poznávame Pezinok Detský čin roka 

Deň otvorených dverí Čitateľský maratón 

Všetkovedko - súťaž O cenu primátora mesta 

Karneval Noc s Andersenom v knižnici 

Strom života Turnaj vo vybíjanej dievčat 

Rozlúčka so 4.ročníkom – program Orientačný beh 

Besedy Plavecká štafeta 

Výstava ovocia a zeleniny Dopravná výchova 

Týždeň zdravej výživy O pohár dekana FTVŠ UK 

Poznaj a chráň liečivé rastliny Zo školských lavíc do atletickej haly Elán 

Exkurzie rôzneho zamerania Európa v škole 

Výlety Stolnotenisová liga žiakov 

Turnaj v stolnom tenise Pezinská basketbalová liga 

O pohár riaditeľa školy Čas premien 

Pezinská olympiáda Novodobo so Shakespearom 

Deň matiek TAKTIK 

Jesenné inšpirácie MAX 

Škola proti hluku KLOKAN 

Týždeň boja proti drogám KOMPARO 

Tanečné vystúpenie v  Domove dôchodcov Ekohra 

Vzťahy v triede Partnerské vzťahy 

Ekologické globálne problémy Zeme – 

projekty a výstava plagátov 

Chráňme naše deti pred nástrahami internetu 

Envirootázniky – súťaž Póla radí 

Vydávanie školského časopisu Výtvarný a literárny Trenčín 

Výstava literárnych prác žiakov Dôvera – krajské kolo v malom futbale 

Vianočný maratón v halovom veslovaní Chémia v kriminalistike 

Jarné a vianočné tvorivé dielne Posudzovanie poviedok do časopisu FIFÍK 

Atlantis Šachové súťaže 

Bezpečná škola  Unplugged – pilotné testov 

Preventívne programy  

 

 

Uviedli sme len časť aktivít a prezentácií školy na verejnosti, ktoré sme organizovali a do 

ktorých sme sa v uplynulom školskom roku zapojili. Treba povedať, že sú a budú prínosom pri 

výchove a vzdelávaní žiakov, pretože sa odlišujú od tradičných foriem a sú pre žiakov pútavé 

a zaujímavé. Majú veľmi dobrý ohlas u rodičov a aj širokej verejnosti. Veľkým prínosom je aj 

krúžková činnosť. Žiaci mali možnosť vybrať si zo širokej ponuky. Už tradične najväčší 

záujem bol o počítačové a športové krúžky. Veľkú vďaku za pomoc pri aktivitách a prezentácii 

školy vyslovujeme rodičom našich žiakov, policajnému zboru a mestskej polície. 
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i.1.) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže,               Umiestnenie - dosiahnuté výsledky     

olympiády Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo 

  počet úspešnosť počet úspešnosť počet úspešnosť 

MO Z4 až Z9 5ž. 

1.m – 1x 

2.m. – 1x 

3.m. – 1x - - - - 

Pytagoriáda P3 až P8 17 ž. 

2.m. – 3x 

3.m. - 1x - - - - 

Biologická olympiáda  5 ž. 

3.m. – 2x 

4.m. – 1x - - - - 

Chemická olympiáda 

D 1 ž. 4.m. - - - - 

Hviezdoslavov Kubín 7 ž. 

2.m. – 2x 

2.m. – 3x 1 ž. úspešný - - 

Európa v škole 1 ž. 1.m 1 ž. 10.miesto - - 

Šaliansky Maťko 2 ž. 1. miesto 1 ž. 2. miesto - - 

Dejepisná olympiáda 8 ž. 4 ž. úspešní  - - - - 

Slávik Slovenska 3 ž. Čest.uzn. 1x - - - - 

Novodobo so 

Shakespearom 4 ž. 1.m. – 1x - - - - 

Požiarna ochrana 

očami detí 43 ž. 37 - - - - 

Geografická 

olympiáda 7 ž. 4 ž. úspešní 2 ž. 1 ž. úspešný - - 

Biblická olympiáda družstv. družstv. - - - - 

Gymn.štvorboj – diev. 

A - - družstv. 1.miesto družstvo 1.miesto 

Gymn.štvorboj – diev. 

B - - družstv. 1.miesto družs. 3.miesto 

Halové veslovanie - - - - 2 ž. 

1.miesto 

 5.miesto 

Stolný tenis 7 ž. 

2.miesto 

3.miesto - - - - 

Atletika žiačky družstv. 1.miesto družstv 2.miesto - - 

Atletika chlapci družstv. 4.miesto - - - - 

Orientačný beh-

dievčatá družstv. 2.miesto družstv. - - - 

Orientačný beh-

chlapci družstv. 4.miesto 1 ž. - - - 

Basketbal dievčatá družstv. 1.miesto - - - - 

Basketbal chlapci družstv. 2.miesto - - - - 

A slovo bolo u Boha 1 ž. 1.miesto 1 ž. 1.miesto 1 ž. 1.miesto 

Dôvera-futbal dievčatá - - družstv. 3.miesto - - 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§2 ods. l, písm. j) 

 

P.č. Názov projektu 

1. Deň vody 

2.  Deň Zeme 

3.  Európa v škole 

4.  Správaj sa normálne 

5.  Šikanovanie a domáce násilie 

6. Prevencia drogových závislostí 

7. Čas premien 

8. Ako zmeniť sám seba 

9. Cesta k emocionálnej zrelosti 

10. O dospievaní 

11. Škola podporujúca zdravie 

12. Otvorená škola 

13. Finančná gramotnosť 

14. Recyklohry 

15. Dopravná výchova 

16. Pola radí deťom 

17. Poznaním k hodnotnému životu 

18. Pátranie po predkoch 

19. Comenius – Spoznávajme, milujme a chráňme naše 

životné prostredie 

 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole   (§2 ods. l písm. k) 

 

V školskom roku 201/2014 sa na ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku sa neuskutočnila žiadna inšpekčná 

činnosť vykonávaná Štátnou školskou inšpekciou. 

 

  

       

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§2 ods. l písm. i) 

        

 počet 

Projektovaných tried 30 

Skutočný počet tried 34 

Počet odborných učební 7 

 

Riaditeľstvo ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku s pomocou zriaďovateľa ( Mesto Pezinok ), 

rodičovskej rady, občianskeho združenia, sponzorov a z vlastných finančných prostriedkov 

pokračovalo v modernizácii tried ( výmaľba, nové osvetlenie, rekonštrukcia umývadiel, 

nastaviteľné stolíky a stoličky, nové skrine ) rekonštrukcii elektrickej rozvodnej siete pre 

pripojenie počítačov a dataprojektorov.  

Cez letné prázdniny sa zrekonštruovala šatňa chlapcov v telocvični, vymenila sa časť okien 

a dvojo vstupných dverí z finančných prostriedkov Mesta Pezinok. 
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Škola z vlastných finančných prostriedkov vymenila okná na učebni a kabinete chémie a na 

miestnosti HUV, ktorá sa zrekonštruovala na modernú triedu , do ktorej boli zaradení žiaci 

5.D triedy ( prvý dalton ). 

Ukončila sa inštalácia interaktívnych tabúľ a dataprojektorov vo všetkých triedach 

primárneho vzdelávania. 

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. l písm. m) 

Požadované údaje sú vypracované z účtovných podkladov za rok 2013: 

 

Základná škola Fándlyho ul. ll v Pezinku mala na základe zriaďovateľa v roku 2013 pridelený 

rozpočet: 

Prenesené kompetencie (dotácia zo štátneho rozpočtu) 

61x, 62x – mzdy, odvody vo výške    798.148,- €   

63x – tovary a služby vo výške           188.577,- € 

 

 

Originálne kompetencie (dotácia MsÚ) 

61x, 62x – mzdy, odvody vo výške    223.160,- € 

 

mimoriadne výsledky žiakov                     600,- € 

odchodné                                                 3.086,- € 

vzdelávacie poukazy                              21.024 - € 

znevýhodnené prostredie                            233,- €  

desiata                                                       1.539,- €      

dopravné pre žiakov                                    399,- € 

Pridelené prostriedky boli použité na mzdy, prevádzku a údržbu školy. 

 

Mzdy a odvody: 

Z prostriedkov na mzdy a odvody boli vyplácané  tarifné platy, nadčasová práca, príplatky za 

triednictvo, príplatky u riadiacich pracovníkov, doplatok k platu, osobné príplatky, kreditové 

príplatky, odchodné, odmeny a odvody vo výške 801.834,- €. 

 

630 – tovary a služby: 

Pridelené prostriedky vo výške 188.577,- € boli použité hlavne na úhradu energií, zabezpečenie 

údržby školy, opravy prístrojov, nákup hygienických a čistiacich prostriedkov, poplatky banke, 

príplatok na stravovanie pracovníkov školy, prídel do sociálneho fondu, služby (odvoz 

podomového odpadu, čistenie kanalizácie, ....), nákup nového zariadenia do školskej jedálne, 

rekonštrukcia budovy školy (triedy, kabinety, výmena okien), riešenie havarijných situácií. 

  

Vzdelávacie poukazy – dotácia 21.024,- €. 

Prostriedky boli použité na vyplatenie mzdy za prácu vedúcich krúžkov formou OON a odmien 

a úhradu energií (teplo, voda, elektrina). 

 

Príjmy  sme získali za prenájom nebytových priestorov vo výške 5.288,- € , darov (Lions club 

Bratislava vo výške 700,- €, dar Lions klub Pezinok vo výške 300,- €), za dobropisy energií vo 

výške 12.190,98 €, 897,- € - prostriedky na MO,P a 2.612,05 € prostriedky získané zo zberu 

papiera a 3.000,- € Grant „Comenius“. 
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Prostriedky boli použité na úhradu energií, nákup materiálu, údržbu prevádzkových priestorov, 

nákup odmien pre víťazov Matematickej olympiády a Pytagoriády, na podporu športových 

aktivít v oblasti „Halového veslovania“ a účasti žiakov školy na ME v Nemeckej republike 

a aktivít spojených s projektom „Comenius“. 

 

Pridelené finančné prostriedky sú pre školu nedostačujúce. Bolo by potrebné väčšie množstvo 

finančných prostriedkov hlavne na údržbu školy (výmena podlahovej krytiny,  maľovanie 

učební a hlavne výmenu časti okien v budove školy a v školskej jedálni, , vybudovanie 

prekrytia prechodu z hlavnej budovy do telocvične, rekonštrukciu chemickej učebne a zborovne 

v malej budove ŠKD). Je potrebné pokračovať vo výmene školského nábytku, ktorý je už 

značne opotrebovaný. Hlavný nedostatok finančných prostriedkov je však na úhradu energií, 

ktorých cena sa neustále zvyšuje a pridelené prostriedky nestačia na pokrytie všetkých 

nákladov. Prostriedky chýbajú hlavne na  výmenu okien v časti  budovy školy,  zateplenie 

budovy školy a nevyhnutnú údržbu. 

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods.l písm. n) 

 

Pre školský rok 2013/2014 boli pedagogickou radou prerokované a schválené 3 ciele: 

1. Skvalitnením výchovno – vzdelávacieho procesu dosiahnuť v celoslovenskom testovaní 

žiakov 9. ročníka výsledky minimálne na úrovni priemeru v rámci SR.  

2. Zapojiť sa do projektov , ktoré zlepšia materiálne vybavenie školy, skvalitnia výchovno 

– vzdelávací proces a umožnia žiakom rozvoj vedomostí a zručností 

3. Zlepšiť materiálne vybavenie školy ( pomôcky, zariadenie tried ) 

 

Plnenie: 

1. cieľ: 

Cieľ sa podarilo splniť. Podrobné výsledky sú rozpracované v časti „Celoslovenské 

testovanie žiakov 9. ročníka – T9 – 2014“. 

 

Riaditeľstvo školy je s dosiahnutými výsledkami spokojné  

 

2. cieľ: 

Cieľ sa nepodarilo splniť . 

 

      3. cieľ: 

      Plnenie cieľa je vyjadrené v písmene l). Postupne vybavujeme triedy novým zariadením 

 

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

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov a opatrení (§ 2 ods. l 

písm. o) 

 

Silné stránky 

 

Ľudský potenciál: 

 kvalitný pedagogický zbor 

 flexibilita väčšej časti pedagogického zboru 

 individuálne vzdelávanie pedagógov, ochota vzdelávať sa 

 práca väčšiny pedagogických zamestnancov nad rámec pracovných povinností 
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 schopnosť kolegov dohodnúť sa na riešení problémov 

 priestor pre ďalší odborný rast 

 učitelia „ťahajú za jeden povraz“, dobrá spolupráca pri riešení daného problému 

 tímová práca riadiacich zamestnancov 

 kvalitný kolektív nepedagogických zamestnancov 

 ochota časti zamestnancov školy k zmenám 

 

 

Materiálne vybavenie: 

 postupné vybavovanie školy modernou technikou ( interaktívne tabule ) 

 postupná rekonštrukcia priestorov školy 

 obnova zariadení v triedach (lavice, stoličky, nábytok, ...) 

 vhodná poloha školy 

 príjemné školské prostredie 

 kvalitné stravovanie 

 postupné vybavovanie oddelení ŠKD pomôckami 

 

 

Pedagogický proces: 

 zvyšovanie prepojenosti medzi jednotlivými predmetmi – daltonský plán 

 vyučovanie viacerých učiteľov aj v triedach v primárnom vzdelávaní 

 dôraz na samostatnú prácu žiaka 

 väčšia voľnosť pri vyučovaní 

 pomalý plynulý prechod v l. triede z MŠ na vyučovanie v škole 

 zdravý životný štýl 

 snaha naučiť žiakov učiť sa 

 používanie rôznych metód vo vyučovaní a zlepšovanie komunikácie so žiakmi 

 sústavný rozvoj osobnosti žiakov 

 dobrá príprava žiakov primárneho vzdelávania pre prechod na  nižšie stredné 

vzdelávanie a tiež žiakov nižšieho stredného vzdelávania pre prechod na stredné školy 

 pôsobenie na žiakov, aby boli ochotní vyhľadávať informácie na internete, v odbornej 

literatúre a rôznych časopisoch 

 úspešnosť žiakov v rôznych súťažiach a v prijímacích konaniach na stredné školy 

 vedenie žiakov k vytváraniu vlastného názoru a vlastný názor vhodnou formou aj 

vyjadriť, obhájiť alebo dokázať zmeniť 

 

Ostatné oblasti: 

 veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom, radou školy,   s väčšinou rodičov a rôznymi 

inštitúciami 

 dobré meno školy 

 bohatá mimoškolská činnosť žiakov (krúžky) 

 prepracovaný a veľmi kvalitný systém mimovyučovacieho vzdelávania (kurzy, 

projekty) – rozvoj osobnosti žiaka mimo tradičného vyučovania 

 účasť na olympiádach a rôznych súťažiach 

 prezentácia školy a mimoškolskej činnosti žiakov 

 tradičné akcie školy (akadémie, dni remesiel, deň otvorených dverí, vianočný program,  

karneval, ...) 

 spolupráca s MŠ v Pezinku 
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Slabé stránky 

 

Ľudský potenciál: 

 nemotivujúce finančné ohodnotenie práce  

 niektorí učitelia nedokážu zmeniť svoj prístup k žiakom, nedokážu prejsť na iný štýl 

vyučovania 

 málo mužov učiteľov 

 

Materiálne vybavenie: 

 slabšie materiálne vybavenie školy pomôckami v jednotlivých predmetoch 

 nedostatok odborných učební (chýba učebňa výtvarnej výchovy, fyziky, učebňu chémie 

treba zmodernizovať, zrekonštruovať). 

 havarijná situácia okien, nedostatočné zateplenie školy 

 nedostatočne vybudované športoviská (hlavne pre ľahkú atletiku) 

 chýbajúce priestory pre žiakov počas prestávok a po vyučovaní (prístup k internetu, 

stolové hry, posedenie – čitáreň, ...) 

 nedostatok populárno-náučných publikácií v žiackej knižnici 

 veľmi zlé podmienky pre prácu učiteľov, pre ich prípravu (pracovne vybavené 

technikou) 

 

Pedagogický proces: 

 overovanie vedomostí 

 odtrhnutie niektorých častí učiva od praktického života 

 riziko potláčania individuality a osobnosti žiaka 

 slabá samostatnosť žiakov, malá pozornosť, vyčkávanie na pokyn učiteľa, žiaci sú 

zvyknutí, že všetko dostanú „pod nos“ 

 neochota žiakov učiť sa a zodpovedne sa pripravovať na vyučovanie 

 

Ostatné oblasti: 

 nedisciplinovanosť niektorých žiakov 

 nedostatočný vzťah žiakov k priestorom školy, zariadeniu školy 

 problémy vyplývajúce z rozdielnej sociálnej skladby žiakov 

 nedostatočné finančné zdroje na rozvoj, údržbu a prevádzku školy 

 

Príležitosti 

 

Pre školu: 

 využívanie vlastných organizačných schopností 

 lepšie poznávať schopnosti a povahové črty žiakov 

 individuálne rozvíjať talent žiakov 

 zlepšiť materiálne a technické vybavenie tried 

 využívať pre vyučovanie rôzne materiály 

 podporovať a rozvíjať schopnosť samostatnej práce 

 ujasniť si priority školy: kapacita – kvalita – smerovanie 

 

Pre školstvo: 

 približovanie európskym štandardom 

 zlepšenie spoločenského postavenia a finančného ohodnotenia učiteľov 

 ďalšie vzdelávanie a sebarealizácia učiteľov 

 kariérny postup 
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 úprava učebných plánov a osnov 

 úzke prepojenie teórie s praxou 

 

Ohrozenia 

 

Pre školu: 

 nedostatočné finančné zdroje na rozvoj, údržbu a prevádzku školy 

 nedostatok financií na ohodnotenie práce učiteľov 

 problémy prechodu na iný štýl vyučovania 

 nadmerné nároky  niektorých učiteľov na žiakov 

 uvoľnená disciplína žiakov, agresivita, násilie 

 drogy, fajčenie, alkohol, krádeže, šikanovanie 

 egoizmus 

 neustála inovácia 

 nedostatočná podpora a pochopenie zo strany rodičov 

 nárast konfliktných situácií zo strany rodičov 

 

Pre žiakov: 

 neprijatie žiaka na vybranú strednú školu  

 neschopnosť niektorých žiakov zvládnuť predpísané učivo 

 problém doučiť sa zameškané učivo pri dlhodobejšej neprítomnosti v škole 

 akú budú mať možnosť rozvoja a prezentácie žiaci, ktorí sú manuálne zdatní? 

 spôsob vyučovania nemusí vyhovovať všetkým žiakom 

 nedostatočné vedomosti z predmetov pri prechádzaní zo školy na školu ( zrušenie 

jednotnej školy ) 

 

Pre rodičov: 

 strach rodičov z neúspechu detí  

 strach rodičov z nového a neovereného 

 reakcia rodičov na dianie v škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


