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Úvod 

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

až štvrtého ročníka v počte:  1.ročník- 5 žiakov, 2. ročník- 7 žiakov, 3.ročník- 5 žiakov, 4.ročník- 

12 žiakov. 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, druhom a treťom ročníku podľa školského vzdelávacieho programu. 

Sťažené to bolo tým, že veľmi neskoro prichádzali nové učebnice a pracovné zošity, dokonca 

niektoré nedodali vôbec. 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. Dana Kaššovicová/učiteľka/, Daša 

Kmeťová/vychovávateľka/, Anna Juríková/ učiteľka na kratší úväzok/, Mgr.Cyril Adam 

/katolícky farár/, Mgr. Monika Cipciarová / evanjelická farárka/. 

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

slovenský jazyk, matematiku, 1. a 2. ročník/,  informatickú výchovu/2. ročník/, anglický jazyk/ 

3. ročník/. 

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

matematiku,  prírodovedu,  vlastivedu, telesnú výchovu, nemecký jazyk/3. a 4. ročník/, etickú 

výchovu. 

 Mgr.Monika Cipciarová- vyučujúca evanjelického náboženstva. 

Mgr. Cyril Adam- vyučujúci katolíckeho náboženstva. 

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

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

Anna Juríková-  výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu/ 3.a 4.ročník/, pracovné vyučovanie/ 2. 

a 4. ročník/, prírodovedu, vlastivedu/1.a 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.Ján Krchnavý   

Riaditeľka školy: Mgr.Monika Roháčková   

Zástupkyňa pre 
MŠ: Dana Krchnavá     

Zamestnanci 
školy:     

  Mgr.Dana Kaššovicová- učiteľka ZŠ     

  Daša Kmeťová- vychovávateľka    

  Anna Juríková- učiteľka ZŠ     

  

Mgr.Monika Cipciarová- evanjelická 
farárka   

  Mgr.Cyril Adam- katolícky farár     

  Božena Kmeťová- upratovačka    

  Zuzana Škulcová- učiteľka MŠ     

  Danka Bučková- upratovačka    

  Zuzana Majerníková- vedúca ŠJ     

  Marie 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.Dana Kaššovicová/.  

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

Trieda Počet žiakov Dievčat Chlapcov 

 I. polrok   II.polrok I.      II. I.        II. 
1.A  5                  5 4       4 1          1 

2.A  7                   7    4       4 3          3 

3.A  5                   5 4       4 1          1 

4.A  12                12 6       6 6          6 

Spolu 29                29 18    18 11        11 

 

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, druhom a treťom 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  4.ročníku podľa jazykového variantu/ výučba  nemeckého   jazyka, vyučujúca – /Mgr. 

Dana Kaššovicová/,   

 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 navštevovali  3 deti, pod vedením Mgr.Cyrila Adama, 

etickú výchovu navštevovalo   13 detí, pod vedením Mgr.Dany Kaššovicovej, 

 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/ 9  detí/, 

 športový krúžok – deti cvičili, posilňovali, jazdili na bicykli  pod vedením Mgr. 

Dany Kaššovicovej/  15    detí/, 

 turistický  krúžok- deti spoznávali krásy prírody a učili sa ju chrániť pod vedením 

Anny Juríkovej /  8  detí/,  

 anglický jazyk- deti získavali základy anglického jazyka pod vedením Mgr. 

Moniky Roháčkovej/13detí/, 

 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,  častými ospravedlneniami 

vymeškaných hodín dvoch žiačok /druhého a štvrtého ročníka/ od rodiča, čo bolo riešené 

pohovorom s rodičom a ich detskou lekárkou, aby sa dochádzka zlepšila, 

Prospech a dochádzka- školský rok                                                  
2010/2011 

 

           vymeškané hodiny 

 prospeli neprospeli 
 

  ospravedlnené neospravedlnené 

1. ročník       5             0         220                             0 

2. ročník       7                           0         326                   0 

3. ročník       5          0         252                   0 

4. ročník      12          0         683                        0 

Spolu      29                      0       1481                   0 



         - všetky 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 dôchodcom a na folklórnej 

slávnosti Krivosúd-Bodovka, na stretnutí slovenských turistov na Pieskoch,  

 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 so zbieraním odpadkov ku Dňu Zeme, 

návšteva knižnice Ľ.V:Riznera v marci mesiaci knihy, návšteva predškolákov  

v triede prvákov, športové dopoludnie s ukážkami zásahov policajtov z Nového 

Mesta nad Váhom s policajným psom  na ihrisku, škola v prírode- Liptovské 

Revúce, koncoročný výlet do hvezdárne v Hlohovci a Genovej banky 

v Piešťanoch, 

 

 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 

 odporučení na pedagogicko-psychologické vyšetrenie 2deti, ktoré boli po 

vyšetrení odporučené na prijatie do prvého ročníka v školskom roku 

2011/2012, 

od septembra bude navštevovať základnú školu 24 detí, nakoľko odchádza 12 žiakov 4. 

ročníka, jedna žiačka 2. ročníka bude navštevovať ZŠ v Beckove,  príde 1 žiak do 

tretieho ročníka, ktorý sa prisťahoval, do prvého ročníka bude prijatých 7 žiakov, 

 v spolupráci s rodičmi, občanmi Kálnice a sponzormi sme vybudovali na 

školskom dvore dopravné ihrisko, 



 škola spolupracovala so:   zriaďovateľom /vzájomné konzultácie so starostom 

obce, pomoc starostu pri riešení problémov školy,  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, 

maľovanie dopravného ihriska/ 

 s rodičmi detí a občanmi obce  Kálnica/ pri príprave 

školských akcií, sponzorské príspevky, pomoc pri budovaní dopravného ihriska/   

 s Krajským školským úradom , Metodicko-pedagogickým 

centrom v Trenčíne, ostanými školskými inštitúciami. 

Najzaujímavejšie akcie školy 

 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, prezerali si ponuku detských kníh v knižnici. 

 Koncom mája a v začiatkom júna  sme boli s deťmi na plavárni Združenej priemyselnej 

školy v Novom Meste nad Váhom, kde žiaci pod dozorom pedagógov a inštruktora plávania 

absolvovali plaveckú prípravu, na ktorej si precvičovali všetky plavecké štýly.  

 V rámci oslavy Medzinárodného  dňa  detí bolo zorganizované v spolupráci kálnickým 

dobrovoľným hasičským zborom športové popoludnie s opekačkou, kde si deti na rôznych 

stanovištiach vyskúšali svoje zručnosti.  

 Pekné zážitky sme mali v škole v prírode v obci Liptovské Revúce, spoznávali sme 

okolitú prírodu, deti si dobre zašportovali, zabavili sa na diskotéke, navštívili sme pána Sanigu, 

ktorý pútavo rozpráva o vtáčikoch a píše o nich knižky pre deti aj pre dospelých. 

 V júni sme mali koncoročný výlet, ktorý sme začali vo hvezdárni v Hlohovci 

rozprávaním o hviezdach, planétach, našej slnečnej sústave, potom sme navštívili Genovú banku 

v Piešťanoch, kde sa uchovávajú semená úžitkových rastlín pre budúce generácie, dostali sme 

tričká s ich logom a malú sadenicu bazalky. Posledná zastávka bola v Piešťanoch, tam sme sa 

povozili vláčikom po kúpeľnej zóne, deti si kúpili suveníry pre seba a svojich najbližších. 

Záver 

Väčšina úloh, ktoré sme si vytýčili v pláne práce na školský rok 2010/2011 bola splnená.   

Niektoré akcie naplánované v pláne práce boli doplnené alebo obmenené inými na základe 

rozhodnutia pedagogickej rady alebo požiadaviek zákonných zástupcov detí, ako aj finančných 

a časových možností školy. 

  


