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I. Úvod 

 Slávnostné otvorenie školského roku bolo na školskom dvore. Zúčastnili sa žiaci prvého 

až štvrtého ročníka v počte:  1.ročník- 6 žiakov, 2. ročník- 3 žiaci, 3.ročník- 4 žiaci, 4.ročník- 2 

žiaci. Okrem nich boli prítomní rodičia prvákov, pedagogickí zamestnanci, školníčka a ako hosť 

pán starosta, ktorí zaželal všetkým úspešný začiatok školského roku. Vzdelávanie v 1. ročníku 

prebiehalo podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu a v 2. – 4. ročníku podľa 

školského vzdelávacieho programu.  

 

II. Vedenie školy a zamestnanci 

Základná škola pracovala pod vedením  riaditeľky Mgr.Moniky  Roháčkovej.  Vyučovali títo 

pedagogickí zamestnanci:Mgr. Dana Kaššovicová/učiteľka/, Daša Kmeťová/vychovávateľka/,   

Mgr. Dušan Vaňko/evanjelický farár , Mgr. Martina Striežencová/katechétka katolíckeho 

náboženstva/. 

Mgr.Monika Roháčková- riaditeľka školy a triedna učiteľka žiakov 1.A a 2.A triedy, vyučovala 

slovenský jazyk, matematiku , anglický jazyk. 

  Mgr. Dana Kaššovicová- triedna učiteľka 3.A a 4.A triedy, vyučovala slovenský jazyk, 

matematiku,  prírodovedu, pohybovú prípravu, vlastivedu, pracovné vyučovanie, etickú 

výchovu, telesnú výchovu, informatickú výchovu. 

Mgr.Dušan Vaňko- vyučoval evanjelické náboženstvo. 

Mgr. Martina Striežencová- vyučovala katolícke náboženstvo. 

Daša Kmeťová- vychovávateľka v školskom klube detí, vyučovala hudobnú výchovu, telesnú 

výchovu, výtvarnú výchovu. 

 

 

 

 



 

III. Základné údaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov: Základná škola s materskou školou 

Adresa: Kálnica s.č.385, 916 37   

IČO: 42025737       

DIČ: 2022504957       

Telefónne číslo: 032/7798836     

Email: zskalnica@zskalnica.edu.sk   

Zriaďovateľ: Obec Kálnica    

Starosta obce: Ing.Ján Krchnavý   

Riaditeľka školy: Mgr.Monika Roháčková   

Zástupkyňa pre 
MŠ: Dana Krchnavá     

Zamestnanci 
školy:     

  Mgr. Dana Kaššovicová- učiteľka ZŠ     

  Daša Kmeťová- vychovávateľka    

   Mgr Dušan Vaňko- evanjelická farárka   

  

Mgr. Martina Striežencová- 
katechétka katolíckeho 
náboženstva     

  Lenka Brázdilová-      

  

Ing.Erika Štrbová- vedúca ŠJ, 
účtovníčka     

  Tatiana Ševčíková- kuchárka     

 

Anna Juríková- upratovačka do 
31.5.2016   

 

Zdenka Magálová- upratovačka , 
pomocná kuchárka   

mailto:zskalnica@zskalnica.edu.sk


 

IV. Žiaci základnej školy 

K 15. septembru nastúpilo 15 žiakov do základnej školy. Vyučovanie sa uskutočňovalo 

v dvoch triedach: 1. trieda-spojený 1. a 2. ročník/ triedna učiteľka Mgr. Monika Roháčková/, 2. 

trieda- spojený 3. a 4. ročník/ triedna učiteľka Mgr. Dana Kaššovicová/.  

Školský klub pracoval v jednej triede pod vedením p.vychovávateľky Daši Kmeťovej. 

Trieda Počet 
žiakov 

Dievčat Chlapcov 

                        
1.A 6                  4 2 

2.A  3                       1 2 

3.A  4                   0 4 

4.A  2                   0 2 

Spolu 15                 5 10 

 

V. Prevádzka školy: od 7.00 hod. do 15.30 hod. 

                            Rozvrh vyučovacích hodín a prestávok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

1. hodina   7.45 -   8.30 1.prestávka 10 minút 

2. hodina   8.40 -   9.25 2.prestávka 20 minút 

3. hodina   9.45 - 10.30 3.prestávka 10 minút 

4. hodina 10.40 - 11.25 4.prestávka 10 minút 

5. hodina 11.35 - 12.20 5.prestávka 10 minút 

6. hodina 12.30 - 13.15    



VI. Charakteristika školy 

 vyučovanie sa riadilo školským vzdelávacím programom a inovovaným školským 

vzdelávacím programom, postupovali sme podľa tematických výchovno- vzdelávacích 

plánov, ktoré boli vypracované na základe učebných osnov, učivo bolo prebrané, jeden 

žiak 4. ročníka sa vzdelával zo slovenského jazyka a matematiky podľa individuálneho 

výchovno- vzdelávacieho plánu,               

 náboženská výchova  sa vyučovala ako povinne voliteľný predmet v alternácii 

s etickou výchovou, 

 evanjelické náboženstvo navštevovali 3  deti,  katolícke náboženstvo navštevovali 

3 deti, etickú výchovu navštevovalo 9  detí,  

 

 v popoludňajších hodinách deti pracovali v záujmových útvaroch: 

flautový- deti získavali zručnosti v hre na flaute, rozvíjali svoje hudobné 

a rytmické cítenie pod vedením Daši Kmeťovej/ 5 detí/ 

športový krúžok – deti športovali, hrali  športové hry  pod vedením Mgr. Dany 

Kaššovicovej/ 9 detí/ 

angličtina hrou- deti získavali základy anglického jazyka hravou formou pod 

vedením Mgr.Moniky Roháčkovej/ 9 detí/ 

 

 pri hodnotení a klasifikácii žiakov pedagógovia dodržiavali metodický  pokyn  na 

hodnotenie žiakov základnej školy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospech a dochádzka-šk.rok 2015/2016  

           vymeškané hodiny 

 prospeli nepros- 

peli 

Ospravedlnené neospravedlnené 

1. ročník 6 0 376           0 

2. ročník 3 0      191        0 

3. ročník 4 0      175        0 

4. ročník 2 0      160        0 

Spolu 15 0      902        0 



-vymeškané hodiny boli spôsobené chorobnosťou detí, jeden žiak mal oslabený zdravotný 

stav kvôli cukrovke/4.roč./, jedna žiačka- astma a alergie/1.roč./. 

         - výchovné problémy boli riešené počas školského roku pohovormi s deťmi a ich 

zákonnými zástupcami, jeden žiak 4.ročníka dostal písomné pokarhanie riaditeľom školy. 

Žiaci sa zúčastnili výtvarnej  súťaže Včela v prírode/1. miesto: Eliška Pavlechová 

a Zuzana Šicková 1.A, 2. miesto: Katarína Harmadyová, 1.A /, recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín malotriednych škôl, kde 1. miesto v kategórii poézie získala 

Katarína Harmadyová, Olympijskeho dňa v Opatovej/vybíjaná - 1. miesto, futbal - 3. 

miesto, individuálna disciplína - skákanie vo vreci vo svojej vekovej kategórii - 1. 

miesto: Šimon Magál 2.A, 2. miesto: Lukáš Kališ 3.A, 3. miesto: Jakub Hrnčiarik 4.A/ . 

Tvorili sme príspevky do obecných novín/Kálnické ozveny/a školského časopisu 

Šarkan, ako aj na internetovú stránku školy,  vystúpili sme  na posedení dôchodcov, 

vianočnej besiedke, oslave dňa matiek, výročia obce, tvorili práce z jesenných plodov na 

jesennú výstavu v Kultúrnom dome v Kálnici. 

Zamestnanci základnej školy- počet 6, zamestnanci materskej školy-3, 

zamestnanci školskej jedálne- 2, pedagógovia si  rozširovali svoje poznatky štúdiom 

pedagogickej literatúry a časopisov.  

Organizovali sme spoločné akcie s deťmi materskej školy- športové popoludnie 

organizovaným dobrovoľným hasičským zborom v Kálnici, policajtmi a záchranármi,  

výchovné koncerty, divadlá... 

V máji  bol uskutočnený zápis detí do prvého ročníka aj za prítomnosti pani 

zástupkyne pre MŠ, 

 zapísané boli 4 deti v určenom termíne, 

 z tohto počtu boli prijaté všetky deti. 

Od septembra bude navštevovať základnú školu 17 detí, nakoľko odchádzajú 2 

žiaci   4. ročníka  a prídu 4 žiaci do 1. ročníka. 

Riaditeľka školy spolupracovala s Rodičovským združením.  

Odstránili sa nedostatky  detských preliezok  v záhrade materskej školy a získali 

sme certifikát o bezpečnosti, preto ju budeme môcť využívať počas školského roku. 



Škola spolupracovala so:   zriaďovateľom /vzájomné konzultácie so starostom 

obce,  príspevky do obecných novín, vystúpenia na kultúrnych akciách organizovaných 

obcou/, 

                                          s radou školy/ konzultácie členov rady s riaditeľkou školy na 

zasadnutiach/, 

 s dobrovoľným hasičským zborom z Kálnice/ akcia na 

MDD/, 

 s rodičmi detí, združením Kálnické mamičky, včelármi, 

poľovníkmi, kálnickými členmi Matice Slovenskej, občanmi a malými podnikateľmi 

obce  Kálnica/  príprava školských akcií, súťaže, besedy, sponzorské príspevky,/   

 s Krajským školským úradom , Metodicko-pedagogickým 

centrom v Trenčíne, Školským úradom Považany, ostanými školskými inštitúciami. 

 

VII. Najzaujímavejšie akcie školy 

 Oslava MDD na ihrisku, dobrovoľní hasiči nám ukázali nové hasičské auto, spolu 

s policajtmi a záchranármi nám ukázali zásah pri autonehode s poskytovaním 

prvej pomoci zraneným, deti si poskákali na nafukovacom hrade, vyskúšali 

striekať z hasičskej hadice. 

 Koncoročný výlet sme absolvovali exkurziou na minifarme v Lubine, kde si deti 

mohli zvieratá nielen pozrieť, ale aj nakŕmiť. Prešli sme sa okolo Holubyho 

chaty na Javorine a zakončili výlet chutným obedom. Deti materskej a základnej 

školy boli s výletom veľmi spokojné. 

  

 

 

 

 

 



VIII. Finančné vymedzenie 

Názov 
Čerpanie 
1-8/2016 

Čerpanie  
9-2/2015 spolu2015/2016 

    
 

  

        

Príjmy       

 bankové úroky  0,03 0,19 0,22 

Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy 937,13 776,67 1713,8 

Z úhrad stravy (réžia + stravné) 6390,31 3009,96 9400,27 

z dobropisov   2749,42 2749,42 

MŠ - školné 870 487,5 1357,5 

ŠKD - školné 345 235 580 

Vlastné príjmy školy 8542,47 7258,74 15801,21 

    

    VÝDAJE       

Zo štátneho rozpočtu       

MŠ- Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné pomôcky 231,83 962,61 1194,44 

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, 
hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad 14773,59 8517,07 23290,66 

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 932,54 437,42 1369,96 

ZP 1597,52 1262,73 2860,25 

SP 3893,61 3073,21 6966,82 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 185,04 129,05 314,09 

Tuzemské 8,2 6,9 15,1 

Energie 3109,43 1353,84 4463,27 

Vodné, stočné 102,3 0 102,3 

Poštové služby a telekomunikačné služby 239,35 147,81 387,16 

Všeobecný materiál 47,02 0 47,02 

Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 28,3 16,54 44,84 

VZDELAVACIE POUAZY knihy, časopisy   90 90 

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 65   65 

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 
náradia 21,15   21,15 

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 18 20 38 

ZŠ - všeobecné služby 238 263,89 501,89 

ZŠ - príspevok na školu v prírode 1235   1235 

Náhrada mzdy a platu PN 1,49 125,19 126,68 

Poplatky a odvody 162,86 80,24 243,1 

ZŠ  stravovanie   34,6 34,6 

Prídel do sociálneho fondu 185,88 147,55 333,43 

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 85,08 150 235,08 

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 26929,36 15856 42785,4 

Zo štátneho rozpočtu 27161,19 16818,7 43979,84 

Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC (miest.dane...)       

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou       

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, 
hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad 13919,03 9107,95 23026,98 

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1409,68 929,81 2339,49 



SP 3472,42 2305,86 5778,28 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 178,55 55,49 234,04 

Tuzemské cestovné 20   20 

Energie 3441,62 3422,51 6864,13 

Vodné, stočné 147,4   147,4 

Poštové služby a telekomunikačné služby 237,74 150,13 387,87 

Všeobecný materiál 54,42 357,91 412,33 

Pracovné odevy   81,37 81,37 

Palivá ako zdroj energie 18,83   18,83 

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 
náradia 25,15 266,89 292,04 

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 20   20 

Všeobecné služby 1525,09 1232,52 2757,61 

Náhrada mzdy a platu 46,72   46,72 

Poplatky a odvody 0,6 57 57,6 

MŠ - stravovanie   50,17 50,17 

Prídel do sociálneho fondu 177,12 116,16 293,28 

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 24694,37 18133,8 42828,14 

        

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou       

Tarifný plat,osobn, plat,,,,   3444,5 3444,5 

Energie 538   538 

Poštové služby a telekomunikačné služby 20,42   20,42 

Všeobecné služby 442,4   442,4 

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1000,82 3444,5 4445,32 

        

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne       

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, 
hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad 4704 2764,83 7468,83 

Poistné do zdravotných poisťovní 477,33 299,72 777,05 

SP 1173,55 738,33 1911,88 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 69,54 37,49 107,03 

knihy, časopisy,    151,71 151,71 

Prídel do sociálneho fondu 55,53 34,38 89,91 

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ŠKD 6479,95 4026,46 10506,41 

        

Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho 
vzdelávania       

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, 
hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad 7351,65 5382,51 12734,16 

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 744,28 556,87 1301,15 

SP 1798,37 1350,76 3149,13 

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 91,79 51,81 143,6 

Tuzemské cestovné   31,9 31,9 

Všeobecný materiál 223,02 91,53 314,55 

pracovné odevy a obuv   19,5 19,5 

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 
náradia 56,6 961,81 1018,41 

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 18 65 83 

Všeobecné služby 425 276,04 701,04 

Prídel do sociálneho fondu 93,34 67,71 161,05 



Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho 
vzdelávania - ŠJ 10802,05 8855,44 19657,49 

Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC (miest.dane...) 42977,19 34460,2 77437,36 

        

DAR - ZŠ školské potreby 700,13 0 700,13 

Z úhrad stravy 3963,68 0 3963,68 

MŠ - RP - knihy, casopis, školské potreby 173,32 0 173,32 

ŠKD - RP - knihy, casopis, školské potreby 244,24 0 244,24 

z vlastných príjmov školy 5081,37 0 5081,37 

  75219,75 54296,5 126498,6 

  
-3017,7   

  
51278,8 

  

IX. Záver 

Väčšina úloh, ktoré sme si vytýčili v pláne práce na školský rok 2015/2016 bola splnená.   

Niektoré akcie naplánované v pláne práce boli obmenené inými na základe rozhodnutia 

pedagogickej rady alebo požiadaviek zákonných zástupcov detí, ako aj finančných 

a časových možností školy. 

  

 

 Vypracovala: Mgr.Monika Roháčková, riaditeľka školy 

 

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

 

 

 Rada školy prerokovala a schválila dňa: ………………… 

         

 

                 ………………………………………..                                                                                         

                            Jaroslava Ďurcová, predseda rady školy 

 



 

           Zriaďovateľ  školy  schválil dňa: …………………… 

 

                 ………………………………………..                                                                                         

                            Ing. Ján Krchnavý, starosta obce 

 


