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Úvod 

 Školský rok 2007/2008 sa začal 1.septembra 2007.  Na slávnostnom 

otvorení sa zúčastnili pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, pán starosta 

Ing.Miroslav Borcovan, starší žiaci školy a prváci so svojimi rodičmi, ktorých bolo 

oveľa viac ako v minulom školskom roku. Potešilo nás , že rodičia  preukázali 

dôveru našej  škole, že  dokáže poskytnúť ich deťom porovnateľné podmienky pre 

vzdelávanie ako iné školy, dokonca sa nebojím tvrdiť aj oveľa viac. 

 Veľkou prednosťou  našej školy je menší počet detí v triedach, čo umožňuje 

pedagogickým zamestnancom  individuálne  prispupovať ku každému, pomáhať 

slabším žiakom k stále lepším výkonom, aby sa dostali na úroveň ostatných,  

nadaných žiakov ďalej rozvíjať. Učitelia a žiaci si vytvárajú optimálne vzťahy na 

základe vzájomného poznania svojich daností a osobných vlastností. V celej škole 

vládne rodinná atmosféra, aktivita a tvorivosť. 

Škola poskytuje rôznorodé činnosti- športové, hudobné, tanečné, počítačové, 

jazykové, prírodovedné,výtvarné, recitačné,  takže majú všetky deti možnosť 

realizovať sa  v tom, čo ich zaujíma. Napomáha tomu aj  dobré vybavenie školy 

najmodernejšou technikou.  

Počas školského roka navštevujeme množstvo podujatí , ktorými sa snažíme 

obohatiť vyučovanie. Pedagógovia sa zúčastňujú školení a poznatky, ktoré tam 

získajú, zaraďujú do svojej práce s deťmi. 

Vedenie školy a zamestnanci 

Základná škola pracovala pod vedením zastupujúcej riaditeľky Mgr.Zdenky 

Margetínovej do decembra 2007.  Po konkurze/12.12.2007/ Rada školy zvolila za 

riaditeľku Mgr.Moniku Roháčkovú.  

V I.polroku  vyučovali títo pedagogickí zamestnanci: Mgr.Monika 

Roháčková/učiteľka/, Daša Filipová/vychovávateľka /, Bc.Jarmila 

Kippel/vychovávateľka/ PaedDr.Tibor Šuba/katolícky farár/, Mgr.Monika 

Cipciarová/evanjelická farárka/. 

V II.polroku bola po odchode Mgr.Margetínovej prijatá na miesto triednej učiteľky 

v 1.a 2.ročníku pani Anna Juríková. 

 



Vznik právneho subjektu 

1.1.2008 vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou Kálnica 

spojením základnej školy, materskej školy a školskej jedálne.   

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: Blažena Filipová     

Zamestnanci 
školy: Anna Juríková- učiteľka ZŠ    

  Daša Filipová- vychovávateľka     

  Bc.Jarmila Kippel- vychovávateľka    

  Božena Kmeťová- upratovačka     

  

Mgr.Monika Cipciarová- evanjelická 
farárka   

  PaedDr.Tibor Šuba- katolícky farár     

  Dana Krchnavá- učiteľka MŠ    

  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 33 žiakov, v druhom polroku sa počet znížil o jedného 

žiaka 2. ročníka/ T.Bôžika/ , ktorý prestúpil na ZŠ kap.Nálepku v Novom Meste 

nad Váhom.  

Vyučovanie sa uskutočňovalo v dvoch triedach: 1. trieda-spojený 1. a 2. 

ročník/ triedna učiteľka Mgr.Margetínová, v II.polroku Anna Juríková/, 2. trieda- 

spojený 3. a 4. ročník/ triedna učiteľka Mgr.Roháčková/.  

Školský klub pracoval v dvoch triedach: 1.trieda- deti 1. a 2.ročníka /v počte 

18, v II.polroku 17, pod vedením p.vychovávateľky Daši Filipovej/, 2. trieda- deti 

3. a 4. ročníka/ v počte 14,pod vedením p. vychovávateľky Jarmily Kippel/.  

Trieda Počet žiakov Dievčat Chlapcov 

 I.                    II. I.      II. I.        II. 

1.A 13             13 6       6 7         7 

2.A   5               4 0       0 5         4 

3.A   3               3 2       2 1         1 

4.A 12             12 3       3 9         9 

Spolu 33             32 11    11 22      21 

 

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 prebiehalo v 1. a 2. ročníku podľa základného variantu, 

     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  13 detí, pod vedením 

Mgr.Moniky Cipciarovej 

 katolícke náboženstvo navštevovalo  

8 detí, pod vedením PaedDr.Tibora Šubu 

 etickú výchovu navštevovalo 

11detí, pod vedením pani učiteľky Anny Juríkovej 

 v popoludňajších hodinách deti 

mohli rozvíjať svoje záujmy v krúžkoch: 

 hudobno-dramatický- deti sa 

oboznamovali so svetom hudby, hrou na flaute a hudobno-

pohybovými hrami si rozvíjali rytmické cítenie pod vedením Daši 

Filipovej/ 16 detí/ 

 anglický jazyk – deti hravou formou 

sa učili počúvať, napodobňovať výslovnosť anglického jazyka, 

spievali si anglické piesne pod vedením Jarmily Kippel/ 15 detí/ 

 prírodovedno-turistický krúžok- 

náplňou krúžku bolo rozprávanie o prírode, kreslenie prác s touto 

tématikou, ale hlavne výletmi do prírody sa ju učili deti nielen 

poznávať, ale aj chrániť pod vedením Anny Juríkovej/ 12detí/  

 počítačový krúžok- deti sa 

oboznamovali s prácou s počítačom pod vedením Zdenky 

Margetínovej v I.polroku, v druhom polroku  si deti naďalej rozvíjali 

počítačové znalosti počas popoludňajšej činnosti v školskom klube 

detí 

 vyučujúci v preberaní učiva 

postupovali podľa časovo-tematických plánov a dôsledne plnili všetky 

výchovno-vzdelávacie ciele 



 pri hodnotení a klasifikácii žiakov 

pedagógovia dodržiavali metodické pokyny schválené 25.5.1994, platné od 

1.9.1994 

Prospech a dochádzka- šk.rok 2007/2008  

        vymeškané hodiny 

 prospeli neprospeli ospravedlnené neospravedlnené 

1. ročník 13 0         720  0 

2. ročník 4 0         180  0 

3. ročník 3 0         173  0 

4. ročník 12 0         857  0 

Spolu 32 0         1930  0 

 

Vymeškané hodiny boli spôsobené chorobnosťou detí, všetky sú ospravedlnené. 

Výchovné problémy boli so žiakmi štvrtého ročníka, dvaja žiaci mali na konci 

polroku riaditeľské pokarhanie  a jeden žiak  na  konci školského roku mal zníženú 

známku zo správania/2/ za agresivitu voči spolužiakom, ako aj vulgárne 

vyjadrovanie a nadávky nielen spolužiakom, ale aj učiteľom. S ostatnými deťmi 

neboli žiadne výraznejšie problémy. 

 pedagogickí zamestnanci využívali  na vyučovaní názorné pomôcky, 

počítače, interaktívnu tabuľu, obohacovali  hodiny didaktickými hrami 

 deti boli vhodne motivované, pracovali na hodinách aj s knihami zo žiackej 

a učiteľskej knižnice 

 žiaci sa zúčastňovali výtvarných súťaží/ T.Šicko a K.Rozvadský získali 

ocenenie na celoslovenskej súťaži ,,Cestou dvoch bratov“ v Nitre/, recitačnej 

súťaže Hviezdoslavov Kubín, tvorili príspevky do obecných novín/Kálnické 

ozveny/, na konci školského roku sme vydali školský časopis/Šarkan/, deti 

MŠ vystúpili na folklórnej slávnosti Krivosúd-Bodovka 

 žiakovi K.Rozvadskému/3.roč./ bola zistená dyslexia na PPP v Novom 

Meste nad Váhom, z toho dôvodu nemal klasifikované diktáty a pracovalo 

sa sním podľa pokynov špeciálnej pedagogičky 

 zamestnanci základnej školy- počet 7, kvalifikovaných-6, 

nekvalifikovaných-1, zamestnanci materskej školy-6, všetci kvalifikovaní 

 zamestnanci sa zúčastňovali školení, organizovaných metodicko-

pedagogickým centrom v Trenčíne, zdokonaľujú svoje počítačové zručnosti 

v kurzoch  



 škola spolupracovala s Ing.Pohorskou, ktorá robí účtovníctvo a mzdy, 

a Ing.Rzavským, ktorý vypracováva dokumenty a zabezpečuje  BOZP a PO 

 organizovali sme spoločné akcie s deťmi materskej školy- fašiangový 

karneval, výchovný koncert v telocvični základnej školy, návšteva Múzea 

Ľ.R.Podjavorinskej, divadielko v ZŠ, vystúpenie ku Dňu matiek, súťaže na 

chate STU, cvičenie policajtov na ihrisku, návšteva predškolákov  v triede 

prvákov 

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

učiteľky MŠ 

 zapísaných bolo 8 detí 

 z tohto počtu bolo prijatých 6 detí: Sabína Barteková, Agáta 

Borcovanová, Adrián Filip, Magdaléna Kippel, Natália 

Tyznerová, Ján Valovič 

 odklad školskej dochádzky mali 2 deti: Matej Bolech, Monika 

Hudecová  

od septembra bude navštevovať základnú školu 26 detí 

 zápis bol aj v materskej škole, kde boli zapísané 2 deti s nástupom od 

januára 2009: Sandra Kuczková, Berta Krchnavá 

od septembra 2008 bude navštevovať materskú školu 22 detí 

 škola spolupracovala so:   zriaďovateľom /vzájomné konzultácie so 

starostom obce, pomoc pri organizovaní akcií v kultúrnom dome, zariadenie 

kancelárie pre ekonómku školy, zakúpenie noteboku a farebnej tlačiarne, 

príspevky do obecných novín/ 

                                          s radou školy/ účasť riaditeľky školy na 

zasadnutiach, kde  informovala  o stave školy, hospodárení, údržbe, 

personálnom obsadení a podobne/ 

 

 

 

 

Najzaujímavejšie akcie školy 

      



 Dňa 31.3. sme sa žiaci základnej školy a deti materskej školy boli 

pozrieť v kultúrnom dome v Kálnici na poľovníckej výstave.Súčasťou 

bola výstava detských výtvarných prác o prírode, do ktorej sme sa 

zapojili aj my. Naši najlepší maliari –školáci: Lukáš Filip/1.roč./, 

Viera Heráková/4.roč./, Ema Šagátová /4.roč./a škôlkári: Sabína 

Barteková a Michaela Bôžiková, boli odmenení.Aký zážitok si deti 

odniesli, napísali vo svojich slohových prácach. 

 O knihe sa hovorí, že je to najlepší priateľ človeka. Veľa sa z nich 

dozvieme, pobavíme sa, strávime príjemné chvíle. My s deťmi sme sa 

pri tejto príležitosti zúčastnili besedy v Knižnici Ľ.V. Riznera 

v Novom meste nad Váhom. Rozprávanie o tom, akou cestou kniha 

prejde než si ju kúpime v obchode, akí spisovatelia píšu pre deti, 

o čom deti najčastejšie čítajú, akým spôsobom sa kniha požičiava 

v knižnici, ako si máme knihy šetriť, ale aj zaujímavý kvíz doplnený 

hádankami , to všetko bolo veľmi zaujímavé. Nakoniec si deti  

prezerali knihy, ktorých bolo v knižnici neúrekom. 

 Pani vychovávateľka Jarmila Kippel sa s našou najlepšou recitátorkou 

Katarínou Dedíkovou, víťazkou školského kola Hviezdoslavovho 

kubína, zúčastnila obvodného kola v Centre voľného času v Novom 

Meste nad Váhom. Konkurencia bola veľká, veľa talentovaných 

recitátorov sa prezentovalo. Katarína neobsadila žiadne miesto, ale 

dostala diplom za účasť. Napriek tomu si zaslúži pochvalu, lebo 

dôstojne reprezentovala našu školu. 

 V týždni od 14.4.2008 sme začali zbierať papier do kontajnera, 

postaveného na školskom dvore. Tento školský rok sme zapojili do 

zberu aj rodičov detí z materskej školy, a ako po minulé roky aj 

občanov obce Kálnica. Títo nosili papier sami, alebo sme im s deťmi 

vyšších ročníkov s odvozom pomohli. Papiera bolo veľa, naplnili sme 

až dva kontajnery. Je to dobré, pretože peniaze zo zberu použijeme na 

zaplatenie ďalších akcií, ktoré nás ešte čakajú v nasledujúcom období. 

 V nedeľu 11.5.2008 mali všetky mamičky sviatok. Deti si pripravili 

pre ne kultúrny program a  vlastnoručne vyrobené darčeky. 

Vystúpenie otvorila pani Záhumenská privítaním všetkých divákov 

a učinkujúcich. Po príhovore pána starostu Borcovana sa predstavili 

so svojim programom deti materskej školy a po nich deti základnej 

školy. Všetky sa nesmierne snažili, aby sa to ich mamičkám páčilo a  

aby sa dobre zabavili. Podľa potlesku a smiechotu publika si myslím, 



že sa nám to podarilo. Na záver deti boli odmenené sladkou 

čokoládou a my pani učiteľky krásnou kyticou, ktorá nás  potešila. 

 

 V dňoch 19., 21.,23.mája sme boli s deťmi na plavárni Združenej 

priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom, kde žiaci pod 

dozorom pedagógov absolvovali plavecký výcvik. Pán inštruktor 

Jeřábek počas týchto troch dní trénoval s deťmi všetky štýly 

plávania/prsia, kraul, znak/. Niektoré z nich už mali základy plávania 

z minulých školských rokov, prváci boli nováčikmi, napriek tomu sa 

snažili prekonávať svoj počiatočný strach, lebo na konci výcviku 

skákali aj do tej najhlbšej vody. Plavecký výcvik splnil svoj účel, 

pretože všetky deti sa veľmi snažili čo najviac sa toho naučiť, bavilo 

ich to, zahrali sa vo vode, potápali sa a boli poučené, že sa počas 

letných prázdnin môžu v plávaní zdokonaľovať, ale len v bezpečných 

vodách pod dozorom dospelej osoby. Takže určite o rok budeme 

v tejto aktivite pokračovať. 

  Začiatok júna nám priniesol nielen pekné počasie, ale aj školu 

v prírode/4.6.-6.6.2008/ na chate STU. Program sme mali pestrý, deti 

sa zabávali, hrali, súťažnou formou si zopakovali svoje doterajšie 

vedomosti, ale hlavne si užili veľa pohybu v krásnej prírode. Všetci  

sa snažili udržiavať na izbách poriadok, lebo sme ich bodovali. Prišli 

nás tam navštíviť kálnickí hasiči, ktorí deti povozili v aute, 

predškoláci si s nami zasúťažili a zatancovali na našej diskotéke. 

Stihli sme aj zorganizovať opekačku s posedením a spevom pri ohni. 

Veľmi nám chutila strava, pripravená pani Rozvadskou, kuchárkou na 

chate.Všetko sme zvládli výborne vo vzájomnej spolupráci 

všetkých/vedúcej ŠVP: Daši Filipovej, pani učiteliek: Juríkovej, 

Kippelovej, zdravotníčke: Božene Kmeťovej/. Veľká vďaka patrí 

pánovi Kucharovičovi a jeho pani manželke za ochotu a pomoc.  

 Posledný júnový týždeň bol plný všelijakých aktivít:  

- policajti na ihrisku ukázali deťom ako sa chytá ozbrojený páchateľ 

a ako sa cvičia policajní psi 

- deti si merali svoje sily na športovej olympiáde 

- mali sme turnaj vo vybíjanej na školskom dvore, kde dve družstvá 

bojovali o víťazstvo, nakoniec jedno zvíťazilo a športovci získali za 

odmenu ovocné cukríky  

 



- deti pracovali s magnetickým perom na interaktívnej tabuli a z CD 

roomu sa dozvedeli niekoľko zaujímavostí o štátoch európskej únie, 

ale precvičovali si aj poznatky zo slovenského jazyka, hudobnej 

výchovy 

                

 

Záver 

Úlohy, ktoré sme si vytýčili v pláne práce na školský rok 2007/2008 boli splnené, 

v škole vládla dobrá pracovná atmosféra, zamestnanci si dôsledne plnili svoje 

povinnosti, deti boli dostatočne zaujaté prácou na vyučovaní i mimo neho, počas 

celého školského roka sme tvorili výzdobu školy a  obecnej nástenky.  

 

  


