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Úvod 

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

až štvrtého ročníka v počte:  1.ročník- 7 žiakov, 2. ročník- 6 žiakov, 3.ročník- 12 žiakov, 

4.ročník- 4 žiaci. Okrem nich boli prítomní rodičia prvákov, pedagogickí zamestnanci, školníčka 

a ako hosť pán starosta, ktorí zaželal všetkým úspešný začiatok školského roku. Vzdelávanie 

prebiehalo v prvom a druhom ročníku podľa školského vzdelávacieho programu. Sťažené to bolo 

tým, že veľmi neskoro prichádzali druhácke učebnice a pracovné zošity. Museli sme používať 

staré učebnice a veľa pracovných listov kopírovať, čo bolo aj dosť nákladné.   

 

Vedenie školy a zamestnanci 

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

títo pedagogickí zamestnanci: Mgr.Eva Janegová/učiteľka/, Daša Kmeťová/vychovávateľka /, 

Bc.Jarmila Kippel/učiteľka/ PaedDr.Tibor Šuba/katolícky farár/, Mgr.Ján Baláž / evanjelický 

farár do 30.3.2010/, Mgr.Monika Cipciarová/evanjelická farárka od 1.4.2010/. 

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

slovenský jazyk, matematiku, prírodovedu/ 1. a 2. Ročník/, vlastivedu, informatickú výchovu/2. 

ročník/ 

  Mgr. Eva Janegová- triedna učiteľka 3.A a 4.A triedy, vyučovala slovenský jazyk, matematiku,  

prírodovedu, hudobnú výchovu, vlastivedu, pracovné vyučovanie/3. a 4. ročník/, etickú výchovu 

Mgr.Ján Baláž, Mgr.Monika Cipciarová- vyučujúci evanjelického náboženstva 

PaedDr.Tibor Šuba- vyučujúci katolíckeho náboženstva 

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

výchovu, výtvarnú výchovu, pohybovú prípravu /1. a 2. ročník/ 

Bc. Jarmila Kippel- vyučovala nemecký jazyk, výtvarnú výchovu, telesnú výchovu/3. a 4. 

ročník/, pracovné vyučovanie/ 2. ročník/. 

 

 

 

 

 

 



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.Miroslav Borcovan   

Riaditeľka školy: Mgr.Monika Roháčková   

Zástupkyňa pre 
MŠ: Dana Krchnavá     

Zamestnanci 
školy:     

  Mgr.Eva Janegová- učiteľka ZŠ     

  Daša Kmeťová- vychovávateľka    

  Bc.Jarmila Kippel- učiteľka ZŠ     

  

Mgr.Ján Baláž, Mgr.Monika 
Cipciarová- evanjelickí farári   

  PaedDr.Tibor Šuba- katolícky farár     

  Božena Kmeťová- upratovačka    

  Zuzana Škulcová- učiteľka MŠ     

  Dana Bučková- upratovačka    

  Zuzana Majerníková- vedúca ŠJ     

  Mária Hladká- kuchárka     

mailto:zskalnica@zskalnica.edu.sk


Žiaci základnej školy 

V septembri nastúpilo 29 žiakov. 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. Eva Janegová/.  

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

Trieda Počet žiakov Dievčat Chlapcov 

 I.                    II. I.      II. I.        II. 
1.A   7                  7 4       4 3          3 

2.A  6                   6     4       4 2          2 

3.A  12               12 5       5 7          7 

4.A   4                  4 0       0 4          4 

Spolu 29                29 13    13 16       16 

 

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    



Charakteristika školy 

 vyučovanie v prvom a druhom ročníku sa riadilo školským 

vzdelávacím programom, postupovali sme podľa tematických výchovno- 

vzdelávacích plánov, ktoré boli vypracované na základe učebných osnov, učivo 

bolo prebrané, žiaci získali potrebné kompetencie                  

 v 3.a 4.ročníku podľa jazykového variantu/zaradenie výučby  nemeckého   

     jazyka, vyučujúca –Bc.Jarmila Kippel/   

 náboženská výchova  sa vyučovala ako povinne voliteľný predmet 

v alternácii s etickou výchovou 

 evanjelické náboženstvo navštevovalo 10  detí, pod vedením 

Mgr.Moniky Cipciarovej 

 katolícke náboženstvo navštevovali  2 

deti, pod vedením PaedDr.Tibora Šubu 

 etickú výchovu navštevovalo 17   detí, 

pod vedením pani učiteľky Evy Janegovej 

 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/ 7  

detí/ 

 výtvarný krúžok – deti sa oboznamovali 

s rôznymi výtvarnými technikami  pod vedením Mgr.Evy Janegovej/ 16 detí/ 

 turistický  krúžok- deti spoznávali krásy 

prírody a učili sa ju chrániť pod vedením Anny Juríkovej/12detí/  

 počítačový krúžok- deti získavali základy 

práce s internetom, písania na počítači, práce s interaktívnou tabuľou pod 

vedením Mgr.Moniky Roháčkovej/11detí/ 

 pri hodnotení a klasifikácii žiakov 

pedagógovia dodržiavali metodický  pokyn č.7/2009-R z 28.4.2009 na hodnotenie 

žiakov základnej školy                

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-vymeškané hodiny boli spôsobené chorobnosťou detí, 

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

zákonnými zástupcami, 

       -  žiaduce správanie bolo hodnotené pochvalou, odmenou, nežiaduce napomenutím triednym 

učiteľom, 

 pedagogickí zamestnanci využívali  na vyučovaní názorné pomôcky, počítače, 

interaktívnu tabuľu, obohacovali  hodiny didaktickými hrami 

 žiaci sa zúčastňovali výtvarných súťaží, recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, 

tvorili príspevky do obecných novín/Kálnické ozveny/a školského časopisu 

Šarkan, ako aj na internetovú stránku školy,  vystúpili na folklórnej slávnosti 

Krivosúd-Bodovka, na stretnutí paraolympionikov na Zelenej vode,  

 zamestnanci základnej školy- počet 7,  zamestnanci materskej školy-3, 

zamestnanci školskej jedálne- 2,   

 zamestnanci sa zúčastňovali školení, organizovaných metodicko-pedagogickým 

centrom v Trenčíne, rozširovali svoje poznatky štúdiom pedagogickej literatúry 

a časopisov,  

 organizovali sme spoločné akcie s deťmi materskej školy- športové popoludnie 

organizovaným dobrovoľným hasičským zborom v Kálnici, výchovné koncerty, 

pešia turistika po včelárskom chodníku v Kálnici, návšteva knižnice Ľ.V:Riznera 

v marci mesiaci knihy, návšteva predškolákov  v triede prvákov, otváranie 

studničky, športové dopoludnie na ihrisku, koncoročný výlet v Topoľčiankach, 

 vo februári bol uskutočnený zápis detí do prvého ročníka aj za prítomnosti 

zástupkyne pre MŠ 

 zapísaných bolo 7 detí 

 z tohto počtu bolo prijatých 5 detí 

 odklad školskej dochádzky mali 2deti 

 

 

Prospech a dochádzka- šk.rok 

2009/2010 

 

           vymeškané hodiny 

 prospeli nepros- 

peli 

Ospravedlnené neospravedl

nené 

1. ročník    7 0         106  0 

2. ročník   6 0         274  0 

3. ročník 12 0         541    0 

4. ročník   4 0         222         0 

Spolu  29 0        1143  0 



od septembra bude navštevovať základnú školu 29 detí, nakoľko odchádzajú 4 žiaci 4. 

ročníka, jeden žiak 2. ročníka sa sťahuje do susednej dediny a príde 5 žiakov do prvého 

ročníka, 

 riaditeľka školy spolu s rodičmi založili občianskeho združenia Rodičovské 

združenie ako súčasť Slovenskej rady rodičovských združení,  

 rodičia v spolupráci s Bc. Kippel podali projekt do nadácie Alianz, na získanie 

finančných prostriedkov na obnovu dopravného ihriska v záhrade materskej 

školy, 

 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 a občanmi obce  Kálnica/ kosenie trávnika, pri 

príprave školských akcií, sponzorské príspevky/   

 s Krajským školským úradom , Metodicko-pedagogickým 

centrom v Trenčíne, ostanými školskými inštitúciami. 

Najzaujímavejšie akcie školy 

o Aj v tomto školskom roku sme boli na besede v Knižnici Ľ.V. Riznera v Novom 

meste nad Váhom pri príležitosti marca mesiaca knihy, kde si deti  overovali poznatky 

o knihách a spisovateľoch. 

o Koncom mája  sme boli s deťmi na plavárni Združenej priemyselnej školy 

v Novom Meste nad Váhom, kde žiaci pod dozorom pedagógov absolvovali plaveckú 

prípravu, na ktorej si precvičovali všetky plavecké štýly.   

o V rámci oslavy Medzinárodného  dňa  detí bolo zorganizované v spolupráci 

kálnickým dobrovoľným hasičským zborom športové popoludnie, kde si deti na 

rôznych stanovištiach vyskúšali svoje zručnosti, potom bola opekačka a ochutnávka 

dobrého gulášu. 

o Celodenný výlet v Topoľčiankach bol najlepšou bodkou na konci tohto školského 

roku, videli sme zámok, Arboretum Mlyňany s krásnymi rastlinami, zubriu oboru. 

Každý si odniesol nielen pekný suvenír, ale aj nezabudnuteľné zážitky.     

Záver 

Väčšina úloh, ktoré sme si vytýčili v pláne práce na školský rok 2009/2010 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. 

  


