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Úvod 

 Slávnostné otvorenie školského roku bolo pre nepriaznivé  počasie v dolnej triede. 

Zúčastnili sa ţiaci prvého aţ štvrtého ročníka v počte:  1.ročník- 6 ţiaci, 2. ročník- 4 ţiaci, 

3.ročník- 6 ţiakov, 4.ročník- 5 ţiakov. Okrem nich boli prítomní rodičia prvákov, pedagogickí 

zamestnanci, školníčka a ako hosť pán starosta, ktorí zaţelal všetkým úspešný začiatok 

školského roku. Vzdelávanie prebiehalo  podľa školského vzdelávacieho programu. Plnili sme 

aktivity spojené s projektom cezhraničnej spolupráce „Comenius Regio“, zúčastňovali sa 

mimoškolských aktivít. Vyuţívali sme  dopravné ihrisko na školskom dvore na praktické 

vyučovanie dopravnej výchovy s deťmi základnej a materskej školy, obecné detské ihrisko na 

hrové činnosti.  

 

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.Monika Cipciarová/evanjelická farárka /. 

Mgr.Monika Roháčková- riaditeľka školy a triedna učiteľka ţiakov 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.Monika Cipciarová- vyučovala evanjelické náboţenstvo. 

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

výchovu, výtvarnú výchovu. 

 

 

 

 



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.Monika Cipciarová- evanjelická 
farárka   

  Lenka Brázdilová- učiteľka MŠ     

  Zdenka Magálová- upratovačka MŠ    

  Ing.Erika Štrbová- vedúca ŠJ     

  Tatiana Ševčíková- kuchárka     

 Anna Juríková- upratovačka ZŠ a ŠJ   

 Nataša Ježková- ekonómka   

mailto:zskalnica@zskalnica.edu.sk


Ţiaci základnej školy 

K 15. septembru nastúpilo 21 ţiakov 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/10 ţiakov/ pod vedením p.vychovávateľky Daši 

Kmeťovej. 

Trieda Počet žiakov Dievčat Chlapcov 

 I.                    II. I.      II. I.        II. 
1.A  6                   6 1        1 5          5 

2.A  4                   4    2        2 2          2 

3.A  6                   6 3        3 3          3 

4.A  5                   5 4        4 1           1 

Spolu 21                21 10    10 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 sa riadilo školským vzdelávacím programom, postupovali sme podľa 

tematických výchovno- vzdelávacích plánov, ktoré boli vypracované na základe 

učebných osnov, učivo bolo prebrané, jeden ţiak 3. ročníka sa vzdelával zo slovenského 

jazyka a matematiky podľa individuálneho výchovno- vzdelávacieho plánu,                

 náboţenská výchova  sa vyučovala ako povinne voliteľný predmet v alternácii 

s etickou výchovou, 

 evanjelické náboţenstvo navštevovalo 6  detí,   etickú výchovu navštevovalo 15  

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/ 3 deti/ 

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

Kaššovicovej/ 15 detí/ 

angličtina hrou- deti získavali základy anglického jazyka hravou formou pod 

vedením Mgr.Moniky Roháčkovej/10 detí/ 

 pri hodnotení a klasifikácii ţiakov pedagógovia dodrţiavali metodický  pokyn  na 

hodnotenie ţiakov základnej školy.                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-vymeškané hodiny boli spôsobené chorobnosťou detí, 

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

zákonnými zástupcami, boli udelené pokarhania triednym učiteľom- 4 ţ.,pochvaly  tr.uč.- 7 ţ., 

pochvala riaditeľom školy za reprezentáciu školy v matematickej pytagoriáde-2 ţ. 

Prospech a dochádzka-šk.rok 2013/2014  

           vymeškané hodiny 

 prospeli nepros- 

peli 

ospravedlnené neospravedlnené 

1. ročník 6 0 505   0 

2. ročník 4 0 329  0 

3. ročník 6 0 410  0 

4. ročník 5 0 281  0 

Spolu 21 0 1.525  0 



Pedagogickí zamestnanci vyuţívali  na vyučovaní názorné pomôcky, počítače, 

interaktívnu tabuľu, obohacovali  hodiny didaktickými hrami. 

Ţiaci sa zúčastnili výtvarnej a literárnej súťaţe Včela v prírode/ získali sme 

3.miesto v kategóriách detí  prvého stupňa základnej školy vo výtvarnej kategórii 

trojrozmerných prác/, recitačnej súťaţe Hviezdoslavov Kubín malotriednych škôl v 

Dubodieli, Olympijskeho dňa v Skalke nad Váhom/ získali sme 1. Miesto vo vybíjanej 

a 3. Miesto vo futbale/, matematickej pytagoriády, kde v okresnom kole získali 2 ţiaci 

tretieho ročníka-7. a 9.miesto . 

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

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

oslave včelárov, vianočnej besiedke, oslave dňa matiek, tvorili práce z jesenných plodov 

na jesennú výstavu v Dome dôchodcov v Kálnici. 

Zamestnanci základnej školy- počet 4, 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 dopoludnie k 

MDD, výchovné koncerty, divadlá,   Deň jablka, kúzelník, detská opera, ľudový folklór, 

vynášanie Moreny... 

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

zástupkyne pre MŠ, 

 zapísaných bolo 5 detí v určenom termíne  

 z tohto počtu bolo prijatých 5 detí,  

 odklad školskej dochádzky malo 0 detí. 

Od septembra bude navštevovať základnú školu 20 detí, nakoľko odchádza 5 

ţiakov  4. ročníka, 1 ţiačka 3. ročníka,  a príde 5 ţiakov do prvého ročníka. 

Riaditeľka školy spolupracovala s Rodičovským zdruţením.  

Vymenili sa okná a dvere na budove materskej školy a jedálne nielen 

z prostriedkov z obecného úradu, ale aj za našej spoluúčasti, dali sme vymaľovať výklenky 

okolo okien a vstupných dverí vo vnútri aj vonku MŠ a ŠJ, dali sme zapojiť internet do 

materskej školy, vybudovať jedno WC a deliace steny do WC v MŠ, zapojila sa 

interaktívna tabuľa z národného projektu do MŠ a zakúpená interaktívna tabuľa zo 

sponzorského programu do ZŠ. 



 

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 a zdruţením kálnických 

mamičiek z Kálnice, / akcia na MDD/, 

 s rodičmi detí, včelármi, kálnickými členmi Matice 

Slovenskej, občanmi a malými podnikateľmi obce  Kálnica/ príprava školských akcií, 

súťaţe, besedy, sponzorské príspevky/,   

 s Obvodným úradom odborom školstva, Metodicko-

pedagogickým centrom v Trenčíne, Školským úradom Povaţany, ostanými školskými 

inštitúciami. 

Najzaujímavejšie akcie školy 

o  Boli sme sa učiť plávať na plavárni Zdruţenej priemyselnej školy v Novom 

Meste nad Váhom. 

o V rámci cezhraničného projektu “Comenius Regio” sme s deťmi robili ďalšie 

aktivity a vypracovávali metodické materiály k projektu, čím sme projekt úspešne 

ukončili. 

o  Absolvovali sme školu v prírode,,Fantázia“ na Starej Myjave, odkiaľ si deti 

priniesli domov veľa pekných záţitkov, napriek upršanému počasiu počas celého 

pobytu. 

o  Vystúpili sme na oslave 95.výročia včelárov, ktoré sa všetkým prítomným veľmi 

páčilo. 

o  Na vianočných trhoch sme predali veľa vlastnoručne vyrobených výrobkov. 

o  Vytvorili sme ďalšie číslo časopisu Šarkan, plné farebných obrázkov. 

     

 



Záver 

Väčšina úloh, ktoré sme si vytýčili v pláne práce na školský rok 2013/2014 bola splnená.   

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

pedagogickej rady alebo poţiadaviek zákonných zástupcov detí, ako aj finančných 

a časových moţností školy. 

  

 

 Vypracovala: Mgr.Monika Roháčková, riaditeľka školy 

 

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

 

 

 

 

 Rada školy prerokovala a schválila dňa: 9.9.2014 

         

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

                            Jaroslava Ďurcová, predseda rady školy 

 


