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I. Úvod 

 Slávnostné otvorenie školského roku bolo v dolnej triede školy. Zúčastnili sa žiaci prvého 

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

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

starosta, ktorí zaželal všetkým úspešný začiatok školského roku a prvákom odovzdal darčeky-

písacie potreby, ktoré im zakúpila obec. Od riaditeľky školy dostali na privítanie prvú knižku 

a sladkosť. V októbri pribudol jeden žiak 2. ročníka. Vzdelávanie v 1., 2. ročníku prebiehalo 

podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu a v 3. – 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: 

Ing. Dana Pastorková- ekonómka 
školy    

  Mgr. Dana Kaššovicová- učiteľka ZŠ     

  Daša Kmeťová- vychovávateľka    

   Mgr Dušan Vaňko- evanjelický farár   

  

Mgr. Martina Striežencová- 
katechétka katolíckeho 
náboženstva     

  Lenka Brázdilová- učiteľka MŠ     

  

Mgr. Katarína Harmadyová- vedúca 
ŠJ     

  Tatiana Ševčíková- kuchárka     

 

Monika Šicková- upratovačka ZŠ a 
ŠJ   

 

Zdenka Magálová- upratovačka , 
pomocná kuchárka   

mailto:zskalnica@zskalnica.edu.sk


IV. Žiaci základnej školy 

K 15. septembru nastúpilo 1 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 4                3 1 

2.A  7                       4 3 

3.A  3                   1 2 

4.A  4                   0 4 

Spolu 18                 8 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,               

 náboženská výchova  sa vyučovala ako povinne voliteľný predmet v alternácii 

s etickou výchovou, 

 evanjelické náboženstvo navštevovali 4  deti,  katolícke náboženstvo navštevovalo 

6 detí, etickú výchovu navštevovalo 8  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/ 8 detí/ 

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

Kaššovicovej/ 10  detí/ 

angličtina hrou- deti získavali základy anglického jazyka hravou formou pod 

vedením Mgr.Moniky Roháčkovej/ 11 detí/ 

včelársky krúžok- deti sa učili o chove včiel, vyrábali sviečky z včelieho vosku, 

medovníčky pod vedením Tibora Valoviča/16 detí/ 

 

 pri hodnotení a klasifikácii žiakov pedagógovia dodržiavali metodický  pokyn  na 

hodnotenie žiakov základnej školy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospech a dochádzka-šk.rok 2016/2017  

           vymeškané hodiny 

 prospeli nepros- 

peli 

Ospravedlnené neospravedlnené 

1. ročník 4 0 130           0 

2. ročník 7 0      529        8 

3. ročník 3 0      247        0 

4. ročník 4 0      214        0 

Spolu 18 0      1120        8 



-vymeškané ospravedlnené hodiny boli spôsobené chorobnosťou detí,  

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

zákonnými zástupcami, jedna žiačka 2. ročníka  dostala písomné pokarhanie riaditeľom školy za 

8 neospravedlnených hodín v druhom polroku. 

Žiaci sa zúčastnili mimoškolských súťaží: 

 recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín malotriednych škôl v Dubodieli, 

kde 2. miesto v kategórii prózy získala Katarína Harmadyová,  

 Olympijskeho dňa v Mníchovej Lehote - vybíjaná - 1. miesto, futbal - 3. 

miesto, individuálna disciplína – hod kriketovou loptičkou získal 3. 

miesto Lukáš Kališ, 4.A,  

 Maľované vajíčko- Mníchova Lehota, získali 3. miesto Eliška Pavlechová 

3. roč.,  a Nina Michalková 4. roč. 

Na škole sme organizovali taktiež rôzne súťaže a akcie: výroba dekorácií z jesenných 

plodov, Hviezdoslavov Kubín, Superstar, Najlepší športovec, súťaž Najviac prečítaných 

kníh počas školského roku/ najviac bolo prečítaných 29 kníh- 2 žiaci/, sadenie lipy J.M 

Hurbana a odhaľovanie pamätníka v parku, včelárske vychádzky, Najlepší plavci… 

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,  vynášali sme Morenu... 

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- Deň jablka, návšteva 

predškolákov u prvákov, športové popoludnie organizovaným dobrovoľným hasičským 

zborom v Kálnici, výchovné koncerty, divadlá... 

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

zástupkyne pre MŠ, 

 Zapísaných bolo 7 detí deti v určenom termíne, jedno mimo termínu,  



 z tohto počtu boli prijatých 5 detí , dvaja mali odklad školskej dochádzky, jedna bude 

študovať v zahraničí. 

Od septembra bude navštevovať základnú školu 19 detí, nakoľko odchádzajú 4 

žiaci   4. ročníka, 1 žiačka 2. ročníka,   a príde 6 žiakov do 1. ročníka/ 1 študujúca 

v zahraničí/. 

Riaditeľka školy spolupracovala s Rodičovským združením.  

Škola spolupracovala so:   zriaďovateľom /vzájomné konzultácie so starostom 

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

obcou, výpomoc s financovaním faktúr/, 

                                          s radou školy/ konzultácie členov rady s riaditeľkou školy na 

zasadnutiach, pomoc pri organizovaní mimoškolských akcií/, 

 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, ostatnými školskými inštitúciami. 

VII. Hodnotenie  školy po komplexnej inšpekcii 

Komplexnú inšpekciu vykonali dňa 25.10.2016 a 26.10.2016 školské inšpektorky Mgr. 

Viera Hrnčíková a PaedDr. Anna Petríková- ŠIC Trenčín. Predmetom bol: stav a úroveň 

pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole. 

Výsledky inšpekcie:  

 Riadenie  školy- dobrá úroveň 

 Podmienky výchovy a vzdelávania- veľmi dobrá úroveň 

 Priebeh výchovy a vzdelávania- dobrá úroveň 

Hodnotenie: 

Veľmi dobrý- výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna 

úroveň. 



Dobrý- prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná 

úroveň. 

 

VIII. Finančné vymedzenie 

Finančný rozpočet - čerpanie 2016/2017  
   Názov  9-12/2016  1-8/2017 2016/2017 

 Príjmy       

        

        

Z vratiek - zo ŠR z r. 2015 1366   1366 

      
 Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC (miest.dane...)     
       
 MŠ - školné 535 1040 1575 

ŠKD - školné 320 455 775 

Z dobropisov 0 1771 1771 

      0 

ZŠ - dary, granty 359 509 868 

      0 

ŠJ - réžia - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 2270 274 2544 

ŠJ - za stravné 2664 5838 8502 

  7514 9887 17401 

 Výdaje     
 SF - čerpanie 140 0 140 

SF - čerpanie 202 0 202 

SF - čerpanie 70 0 70 

SF - čerpanie 140 0 140 

SF - čerpanie spolu 552 0 552 

        

Zo štátneho rozpočtu     
 MŠ/KŠÚ - knihy, časopisy, noviny , učebnice 48 6 54 

Všeobecné služby 642   642 

        

ZŠ - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ... 8893 16554 25447 

ZŠ - Osobný príplatok 140 723 863 

ZŠ - kreditový príplatok 554 981 1535 

ZŠ - poistné do VŠZP 629 1008 1637 

ZŠ - poistné do ostatných ZP 485 769 1254 

ZŠ - na nemocenské poistenie 156 255 411 

ZŠ - na starobné poistenie 1560 2568 4128 

ZŠ - na úrazové poistenie 89 147 236 

ZŠ - na invalidné poistenie 334 548 882 

ZŠ - na poistenie v nezamestnanosti 111 182 293 

ZŠ - na poistenie do rezervného fondu solidarity 529 871 1400 

ZŠ - príspevok do DDP 142 217 359 

ZŠ - energie - elektrická energia 0 20 20 

ZŠ - vodné, stočné   59 59 

ZŠ - poštové a telekomunikačné služby 154 308 462 



ZŠ- Všeobecný materiál 13 1329 1342 

ZŠ - knihy, časopis, noviny, učebnice, učeb. pom. 20 101 121 

ZŠ pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 20     

ZŠ - údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariad. 150 138 288 

ZŠ - údržba budov, objektov alebo ich častí 0 49 49 

ZŠ - školenia, kurzy, semináre, porady, konferenc. 0 32 32 

ZŠ - všeobecné služby 192 318 510 

ZŠ - polpatky a odvody 74 156 230 

ZŠ - Poistné 57     

ZŠ - prídel do sociálneho fondu 133 168 301 

ZŠ - odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody   82 82 

ZŠ - na nemocenské dávky   8 8 

Zo štátneho rozpočtu 15125 27597 42722 

        

- zo štátneho rozpočtu z r. 2015       

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný 
plat, plat vrátane ich náhrad 1366 0 1366 

Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC (miest.dane...)     
 MŠ - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ... 9590 15348 24938 

MŠ - Osobný príplatok   1356 1356 

MŠ - poistné do VŠZP 1002 1453 2455 

MŠ - poistné do ostatných ZP 30 264 294 

MŠ - na nemocenské poistenie 142 237 379 

MŠ - na starobné poistenie 1425 2375 3800 

MŠ - na úrazové poistenie 81 136 217 

MŠ - na invalidné poistenie 305 509 814 

MŠ - na poistenie v nezamestnanosti 102 170 272 

MŠ - na poistenie do rezervného fondu solidarity 483 806 1289 

MŠ - príspevok do DDP 141 205 346 

MŠ - energie - plyn 1907 2711 4618 

MŠ - energie - elektrická energia   1234 1234 

MŠ - vodné, stocné   97 97 

MŠ - poštovné a telekomunikacné služby 117 291 408 

MŠ- knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 350   350 

MŠ - všeobecný materiál 77 304 381 

MŠ - palivá ako zdroj energie   11 11 

MŠ - údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariad. 117 51 168 

MŠ - údržba budov, objektov alebo ich castí   117 117 

MŠ - školenia, kurzy, semináre, porady, konferenc.   32 32 

MŠ - všeobecné služby 0 732 732 

MŠ- poplatky a odvody 10   10 

MŠ- náhrada mzdy a platu 53   53 

MŠ - prídel do sociálneho fondu 121 154 275 

MŠ - odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - dohody   286 286 

MŠ - na nemocenské dávky   28 28 

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 16053 28907 44960 

      
 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou     
 ZŠ - energie - plyn 1095 750 1845 

ZŠ - energie - elektrická energia   295 295 

ZŠ - poštové a telekomunikacné služby   29 29 



ZŠ - všeobecné služby 544 380 924 

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1639 1454 3093 

      
 ŠKD - Tarifný plat, osobný plat, základný plat,... 3522 5481 9003 

ŠKD - Osobný príplatok   267 267 

ŠKD -poistné do ostatných ZP 365 582 947 

ŠKD - na nemocenské poistenie 50 80 130 

ŠKD - na starobné poistenie 503 805 1308 

ŠKD - na úrazové poistenie 29 46 75 

ŠKD - na invalidné poistenie 108 172 280 

ŠKD - na poistenie v nezamestnanosti 36 57 93 

ŠKD - na poistenie do rezervného fondu solidari 171 273 444 

ŠKD - príspevok do DDP 54 76 130 

ŠKD - všeobecný materiál   51 51 

ŠKD -knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a 
kompenzačné pomôcky 248   248 

ŠKD - prídel do sociálneho fondu 41 50 91 

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 5127 7940 13067 

      
 ŠJ - Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat - MŠ 4989 7078 12067 

ŠJ - Osobný príplatok   553 553 

ŠJ - poistné do VŠZP - MŠ 473 502 975 

ŠJ -poistné do ostatných ZP 42 268 310 

ŠJ - na nemocenské poistenie - MŠ 71 107 178 

ŠJ - na starobné poistenie - MŠ 713 1072 1785 

ŠJ - na úrazové poistenie - MŠ 41 61 102 

ŠJ - na invalidné poistenie - MŠ 153 229 382 

ŠJ - na poistenie v nezamestnanosti - MŠ 51 76 127 

ŠJ - na poistenie do rezer. fondu solidarity - MŠ 242 364 606 

ŠJ - príspevok do DDP - MŠ 57 72 129 

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 427 0 427 

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 19 0 19 

ŠJ - všeobecný materiál - MŠ 107 203 310 

ŠJ - všeobecné služby - MŠ 172 294 466 

ŠJ - prídel do sociálneho fondu - MŠ 62 74 136 

ŠJ - na nemocenské dávky   54 54 

Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho 
vzdelávania 7619 11007 18626 

      
 Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC (miest.dane...) 30438 49308 79746 

Z úhrad stravy     
 ŠJ - Potraviny 2383 5226 7609 

  49864 82131 131995 

 

 

 

 



IX. Záver 

Väčšina úloh, ktoré sme si vytýčili v pláne práce na školský rok 2016/2017 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 vzala na vedomie dňa: ………………… 

         

 

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

                            Jaroslava Ďurcová, predseda rady školy 

 

 

           Zriaďovateľ  školy  vzal na vedomiel dňa: …………………… 

 

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

                            Ing. Ján Krchnavý, starosta obce 


