
Základná škola Rudník 2
IČO: 710057300

Rudník č. 2, 906 23 
Tel. : 034 6215624      e-mail : zs2rudnik.edu.sk@zoznam.sk 

                                                                                              V Rudníku dňa  25. 8. 2022
                                                                                    Vybavuje 

                       Mgr. Erika Pszotová

Vec: Správa o     výchovno-vzdelávacej činnosti v     ZŠ Rudník  
 

  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  v školskom roku 2021- 2022 podľa vyhlášky 
MŠ SR č.9 / 2006 Z. z. a metodického usmerneniač.10/2006-Rz 25.mája2006

Názov školy: Základná škola Rudník 2

Adresa: Základná škola  906 23 Rudník 2

Tel. číslo: 034/ 6215624

E – mail: zs2rudnik.edu.sk@zoznam.sk

Zriaďovateľ: Obec Rudník

Riad. školy: Mgr. Erika Pszotová

1. Údaje o rade školy  : pracuje od roku  2000 a  Rada školy má  5  členov.
Z dôvodu ukončenia  volebného obdobia pôvodnej  RŠ vyhlásil  riaditeľ  ZŠ Rudník  voľby
nových  členov  do  RŠ  za  zástupcov  rodičov,  pedagogických  a nepedagogických
zamestnancov.
Voľby boli vyhlásené na dni:

- za zástupcov rodičov – 13.09.2021 
- za zástupcov pedagogických zamestnancov – 13.09.2021 
- za zástupcov nepedagogických zamestnancov – 13.09.2021

Členovia RŠ za zriaďovateľa obce Rudník boli  delegovaní  zriaďovateľom dňa 27.09.2021
Uznesením č. 52/2021
1. Roman Fridrišek
2. Ing. Pavol Konečný

   Členovia rady školy: 
 Mgr. Petronela Baranovičová za pedagogických pracovníkov
 Roman Fridrišek – delegovaný zástupca obecného zastupiteľstva
 Ing. Pavol Konečný – delegovaný zástupca obecného zastupiteľstva
 Pavol Koník – zvolený zástupca rodičov
 Jarmila Valachyová – zvolený nepedagogický zamestnanec             
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2. Údaje o žiakoch
   Naplnenosť a vytváranie tried podľa vyhlášky : boli otvorené dve triedy

Školský rok 2021-22 sa začal 2. septembra 2021. 
Do školy nastúpilo 22 žiakov.

1. ročník 6 žiakov
2. ročník 5 žiakov
3. ročník 4 žiaci
4. ročník 7 žiakov

Žiaci sú rozdelení do dvoch tried.
I. trieda   1. a 2. ročník
II. trieda   3. a 4. ročník

Školský klub má zriadené jedno oddelenie. 
Prevádzka školského klubu je od 6,45 hod. – 15,30 hod.

    

Zápis do 1. ročníka

Termín zápisu: 12. apríla 2022  (utorok)
 Miesto a čas zápisu: budova ZŠ Rudník      od 13:00  do 15:00 hod., 
 Spôsob zápisu: prezenčná forma za prítomnosti zákonných zástupcov a prítomností detí
 Riaditeľka školy vydala 1 rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka .

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov:

Nové  hodnotenie podľa §55a ods.5,
Používanie priebežného hodnotenia: aktívne absolvoval, absolvoval, neabsolvoval.

Klasifikácia a správanie žiakov šk. roka 2021/2022. 

Žiaci 1. ročníka zvládli učivo a vyučujúca dodržala učebné osnovy.
                       Vedia správne napísať tvary  písaných písmen  slovenskej abecedy. V matematike ovládajú 

sčitovanie a odčitovanie do 20 . samostatne riešia jednoduché slovné úlohy.
Správanie žiakov bolo v  súlade so školským poriadkom

                       Žiaci 2.ročníka zvládli učivo ,ktoré predpisujú učebné osnovy. Čítanie žiakov na konci šk. 
roka je plynulé, problémy majú ale niektoré žiačky v čítaní s porozumením. Tieto nedostatky 
sú spôsobené dôsledkom veľkého počtu vymeškaných hodín.

                        Žiaci 3. ročníka zvládli učivo, ktoré predpisujú učebné osnovy. Ovládajú vybrané slová, 
abecedné usporiadanie slov, čítajú plynulo, vedia sa orientovať v textoch. V matematike 
zvládajú základné spoje násobenia a delenia, vedia písomne sčitovať a aj odčitovať.

                       V predmete prírodoveda v druhom polroku poľavili. 
                        Žiaci 4. ročníka zvládli učivo, ktoré predpisujú učebné osnovy. Ovládajú vybrané slová, 

abecedné usporiadanie slov, čítajú plynulo, vedia sa orientovať v textoch, vedia určiť slovné 
druhy . V matematike zvládajú základné spoje násobenia a delenia, vedia písomne sčitovať 
a aj odčitovať, vedia narysovať základné geom. tvary. 



                        V predmete anglický jazyk ovládajú slovnú zásobu k jednotlivým tem. celkom a ovládajú 
základné gram. javy.
Žiadny žiak neopakuje ročník a ani nemá zhoršenú známku zo správania.
Na vypisovanie vysvedčení sa využíva tlačivo 606 MŠVVŠ od 1.6.2020 pre 1. ročník,
2.-4. roč. tlačivo 605.

Percentuálne vyhodnotenie záverečných písomných prác

1.roč. 2.roč 3.roč. 4.roč
Matematika 95,33% 92,20% 77,77%

76,80% - geom.
77,77% - 
84,55%- Geom

Slovenský jazyk 91,16% 89,80% 74,11% 84,63%
Literatúra 69,73% 64,19%
Anglický jazyk 96,71% 80,83% 82,19%
Prírodoveda/ 
prvouka

98,80% 88,88% 82,20% 82,38%

Vlastiveda 81,25% 85,33%

 Vymeškané hodiny

Žiaci za 1. polrok . školského roku 2021/2022 vymeškali 1454 hodín, čo je 69,23 h. 
1.ročník vymeškal 417 hodín, čo je 69,5 hodín na žiaka.
2.ročník vymeškal  464 hodín, čo je 92,8 hodín na žiaka.
3.ročník vymeškal 175 hodín, čo je 43,75 hodín na žiaka.
4.ročník vymeškal 398 hodín, čo je 66,33 hodín na žiaka. 
Všetky hodiny boli riadne ospravedlnené. 
 

Žiaci za 2.polrok školského roku 2021/2022 vymeškali 732 hodín, čo je 34,85 h. 
1.ročník vymeškal 136 hodín, čo je 22,66 hodín na žiaka.
2.ročník vymeškal  253 hodín, čo je 50,6 hodín na žiaka.
3.ročník vymeškal 72 hodín, čo je 18 hodín na žiaka.
4.ročník vymeškal 271 hodín, čo je 45,16 hodín na žiaka. 
Všetky hodiny boli riadne ospravedlnené. 
 

Plynulosť výchovno-vzdel. procesu
 Vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ Rudník prebiehalo v riadnom režime od 01.09.2021 do 
19.11.2021. 

V čase dištančného vzdelávania 19.11.2021- 3.12.2021 sa všetci žiaci pravidelne zapájali do
online vyučovanie a zodpovedne plnili všetky zadané úlohy a vypracovali poslané zadania.

 1. ročník

Slovenský jazyk a literatúra klasifikovanie známkou

Matematika klasifikovanie známkou



Prvouka klasifikovanie známkou

Anglický jazyk klasifikovanie známkou

Telesná výchova klasifikovanie známkou

Výtvarná výchova klasifikovanie známkou

Hudobná výchova klasifikovanie známkou

Etická výchova/Náboženská výchova Aktívne absolvoval, absolvoval, neassolvoval

2. ročník

Slovenský jazyk a literatúra klasifikovanie známkou

Matematika klasifikovanie známkou

Anglický jazyk klasifikovanie známkou

Prvouka klasifikovanie známkou

Telesná výchova klasifikovanie známkou

Výtvarná výchova klasifikovanie známkou

Hudobná výchova klasifikovanie známkou

Etická výchova/Náboženská výchova Aktívne absolvoval, absolvoval, neassolvoval

Informatika klasifikovanie známkou

3. ročník

Slovenský jazyk a literatúra klasifikovanie známkou

Matematika klasifikovanie známkou

Anglický jazyk klasifikovanie známkou

Prírodoveda klasifikovanie známkou

Vlastiveda klasifikovanie známkou

Informatika klasifikovanie známkou

Telesná výchova klasifikovanie známkou

Výtvarná výchova klasifikovanie známkou

Hudobná výchova klasifikovanie známkou



Etická výchova/Náboženská výchova Aktívne absolvoval, absolvoval, neassolvoval

Pracovné vyučovanie klasifikovanie známkou

4. ročník

Slovenský jazyk a literatúra klasifikovanie známkou

Matematika klasifikovanie známkou

Anglický jazyk klasifikovanie známkou

Prírodoveda klasifikovanie známkou

Vlastiveda klasifikovanie známkou

Informatika klasifikovanie známkou

Telesná výchova  klasifikovanie známkou

Výtvarná výchova klasifikovanie známkou

Hudobná výchova klasifikovanie známkou

Etická výchova/Náboženská výchova Aktívne absolvoval, absolvoval, neassolvoval

Pracovné vyučovanie klasifikovanie známkou

4. Údaje o zamestnancoch    
    Pedagogický zbor:
Riaditeľka školy : Mgr. Erika Pszotová
Učiteľka: Mgr. Petronela Baranovičová
Vychovávateľka: Mgr. Petra Lehotayová
Učiteľ náboženskej výchovy: Branislav Balca
                                                                                                                        



5. Údaje o aktivitách a prezentácie školy na verejnosti

Dátum 
podujatia

Názov podujatia Miesto podujatia

7. 9. 2021 Didaktické hry z ochrany zdravia človeka ZŠ Rudník
4.10.2021 Halloween- vyrezávanie tekvíc
4.10.2021 Zahájenie krúžkovej činnosti : Z každého rožku 

trošku
otóber Úprava škol. dvora, hrabanie
6. 12. 2021 Mikuláš Rudník
17. 12. 2021 Vianočné posedenie
17.01.2022 Začiatok projektu ,, Spolu múdrejší,,
27.01.2022 Beseda s poľovníkom
31.01.2022 Polročné hodnotenie
31.01.2022 Karneval
01.02.2022 
– 
09.02.2022

Lyžiarsky výcvik Stará Myjava

25.02.2022 Gymnastika pod vedením trénerky Slovenskej 
gymnastickej federácie Katky Vidovej 

04.03.2022 Gymnastika pod vedením trénerky Slovenskej 
gymnastickej federácie Katky Vidovej

18.03.2022 Gymnastika pod vedením trénerky Slovenskej 
gymnastickej federácie Katky Vidovej

17.03.2022 Ľudové tance pod vedením pani Konečnej
22.03.2022 Otvorená hodina pre predškolákov MŠ Rudník
23.03.2022 Otvorená hodina pre predškolákov MŠ Poriadie
04.04.2022-
08.04.2022

Týždeň farieb

04.04.2022 Beseda so včelárom
09.04.2022 Vystúpenie : ,, Nevšedné podoby prútia ,,
12.04.2022 Zápis do 1. ročníka
25.04.2022
-29.04.2022

Dopravná výchova alebo týždeň bez áut

29.04.2022 Exkurzia do hasičskej zbrojnice v Rudníku
12.05.2022 Deň matiek



01.06.2022 Školský výlet – jaskyňa Driny, Smolenický 
zámok, včelia farma

14.06.2022 Futbalový turnaj ZŠ Rudník
21.06.2022 Atletické hry okresu Myjava
28.06.2022 Záverečný výlet so žiakmi 4. ročníka
30.06.2022 Slávnostné ukončenie šk. roka 2021-2022

6. Údaje o projektoch , do ktorých bola škola zapojená   

Zameranie školy

1.Keďže sme malá vidiecka škola, snažíme sa zamerať výchovu a vzdelanie na pracovné 
činnosti (pracovná výchova, vyučovanie) a pestovateľské práce.
2.Vzťah k  pestovateľskej činnosti rozvíjame formou krúžkovej činnosti- práca na školskom 
políčku.
3. Vzťah k     ľudovým tradíciám   rozvíjame za pomoci krúžkovej činnosti, nácvik ľudových 
pásiem pre podujatia organizovaných obcou.
4. Vzťah k     športu :   . Cieľom je získať kompetencie vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb 
prostredníctvom zážitkových pohybových aktivít, viesť žiakov k starostlivosti o vlastné 
zdravie, ako formovať ich vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému 
z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života.
V školskom roku 2021-2022 sme zaraďovali do vyučovacieho procesu pohybové aktivity, o
ktoré deti  prejavovali  záujem. V zimnom období to  bol lyžiarsky výcvik,  gymnastika  pod
vedením trénerky Slovenskej gymnastickej federácie Katky Vidovej.
V jarných  mesiacoch  dopravná  výchova  (  bicyklovanie,  kolobežkovanie),16.ročník
futbalového turnaja, Atletické hry okresu Myjava.

Projektová činnosť

Naša škola sa zapojila do projektu ,,Spolu múdrejší, , 
Koordinátorom tohto projektu je riaditeľka školy a do projektu sa zapojili dve vyučujúce. 
Vyučujúce splnili podmienku minimálne 10 žiakohodín týždenne. Koordinátorom projektu 
bola vypracovaná záverečná správa.

7.Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej školskou štátnou inšpekciou a iných subjektov

V tomto školskom roku nebola vykonaná na našej škole inšpekcia.

8.  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy



BUDOVA ŠKOLY

PRÍZEMIE Na prízemí pri hlavnom 
vstupe sa nachádza šatňa 
žiakov

1. POSCHODIE   Na  1.  poschodí,   sa
nachádzajú tri učebne : 
dve triedy, 
jedna počítačová učebňa , 
  a sociálne  zariadenia. 

      Učebňa č.I  má rozmery
6,40m  ×  6,40m  s celkovou
plochou 40,96 m2  svetlej výšky
3,3 m, 

čo  zodpovedá
maximálnemu  počtu  žiakov
24. 
Učebňa  č.II  má  rozmery
6,40m  ×  9,90m  s celkovou
plochou 63,36 m2  svetlej 
výšky 3,3 m,  čo zodpovedá
maximálnemu  počtu  žiakov
38. 
Školský  klub  detí  sa
nachádza v učebni č.II .
Učebňa  č.III  –  počítačová
učebňa  s 9  počítačmi  pre
žiakov má rozmery 2,75m ×
6,60m   
s celkovou plochou 18,15 m2

svetlej  výšky  3,3  m,  čo
zodpovedá   maximálnemu
počtu    žiakov 9. 

2. POSCHODIE Na  druhom  poschodí  sa
nachádzajú  kabinety,  sklad
učebníc,  archív,  priestory
knižnice  a miestnosť  na
cvičenie- Telocvičňa .

Telocvičňa: 6,40m × 9,90m
s celkovou plochou 63,36 m2

svetlej výšky  3,3  m,  čo
zodpovedá  
maximálnemu  počtu  žiakov
38.

Postupná rekonštrukcia priestorov školy:

Sociálne  zariadenia  sú  po  celkovej  rekonštrukcii.  V šk.  roku  2010/  2011 boli  vymenené
umývadlá v učebniach.

V  roku 2017 sa z normatívnych finančných prostriedkov zabezpečila rekonštrukcia učebne 
č.I. V čase letných prázdnin prebehla rekonštrukcia strechy.

Vo februári 2020 prebehla kompletná rekonštrukcia telocvične.

Stravovanie žiakov je zabezpečené v priestoroch kultúrneho domu.



Učebňa výpočtovej techniky: 

V počítačovej učebni je 9 počítačov pripojených na internet.

Do každej triedy je zavedený internet a WiFi pripojenie a triedy sú vybavené 
datavideoprojektormi a premietacím plátnom. V  rámci projektu škola získala interaktívnu 
tabuľu. 

9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy
Z Ministerstva školstva SR boli prostredníctvom Okresného úradu- odbor školstva v Trenčíne
ZŠ Rudník poskytnuté finančné prostriedky na rok 2021/ 2022: 

Normatívne finančné prostriedky príjmy: 26 907,00 € za 9-12/2021
                                                                        42 176,00 € za 1-8/2022
                                                                        69 083,00 € – príjmy  spolu 
                                                       výdavky:          1,26 € prekročenie z šk.r.2020/2021
                                                                        32 386,95 € za 9-12/2021
                                                                        36 616,94 € za 1-8/2022
                                                                        69 005,15 € – výdavky spolu
Zostatok  77,85 €  do šk. r. 2022/2023

Nenormatívne finančné prostriedky - v šk. roku   2021/2022
na vzdelávacie poukazy   209,77 € – zostatok z šk. roka 2020/2021
                                           673,00 € – príjmy
                                           805,19 € – výdavky
                                             77,58 € – zostáva do šk. roka 2022/2023

na cestovné žiakom        282,00  € – príjmy
                                         310,08  € – výdavky
                                          -28,08  € – prečerpané - v 9/2022 odoslaná žiadosť k doplateniu 

na učebnice                     198,35 € – zostatok z šk. roka 2020/2021
                                         448,00 € – príjmy
                                         497,82 € – výdavky
                                         148,53 € – zostáva do šk. roka 2022/2023

na učebnice                     219,00 € – príjmy
cudzích jazykov                  0,00 € – výdavky
                                         219,00 € – zostáva do šk. roka 2022/2023



na špecifiká                        125,00 € – zostatok z šk. roka 2020/2021 
(ochr.pomôcky                   125,00 € – výdavky
a dezinfekcia)                         0,00 € – zostatok

projekt                            2 750,00 €  – príjmy
Spolu múdrejší 3            2 740,05 € – výdavky
                                                9,95 € – nedočerpané - v 9/2022 vrátené
                                      

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov  v školskom roku 2021/2022  1 218,00  €.  Tieto finančné prostriedky boli použité 
na nákup školských potrieb, didaktických pomôcok, dezinfekcie do ŠKD, na čiastočnú úhradu
energií - plyn - kúrenie v ŠKD.
na školné    244,49 € – zostatok z šk. roka 2020/2021
                 1 218,00 € – príjmy
                 1 079,36 € – výdavky
                    383,13 € – zostáva neminuté do šk. roka 2022/2023

                    

Vratka z ročného  vyúčtovania energií:
602,75  € – príjmy
602,75  € – výdavky použité na úhradu inštalácie dorozumievacieho zariadenia a č. úhradu  
                   revízií plyn. zariadení 

Z dotácie NFP použité na  čistiace a hygienické potreby ........ 237,62 € ..............
Z dotácie NFP použité na toner a papier ..................................291,90 € ..............
Z dotácie VP použité na čistiace a hygienické potreby................ 0,00 € ............
Z dotácie VP použité na toner a papier .....................................   0,00 € ................

Riaditeľka školy v správe za šk.rok 2020/2021  odporúčala do rozpočtu zahrnúť realizáciu 
nasledovných bodov:

1.Nákup 2 ks počítačov (notebook) pre vyučujúce, potrebné hlavne na 
dištančné vzdelávanie – splnené z dotácií MŠVaV SR.
2.Vymaľovanie priestorov chodby pred telocvičňou a vestibul.
3.Zabezpečiť kabeláž v počítačovej učebni -splnené
4. Podľa možností sa zapojiť do projektu na získanie nových IKT 
technológií 

10. Plán profesijného rozvoja



Aktualizačné vzdelávanie:
Aktualizačné vzdelávanie v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

V tomto školskom roku sa ped. zamestnanci zúčastnili 2 vzdelávaní.

1. Názov aktualizačného vzdelávania: Ochrana osobných údajov Termín : 4.8.2021
2. Názov aktualizačného vzdelávania: Ako motivovať žiakov počas dištančného vzdelávania
Termín: 21.12.2021

11 .Vzdelávanie

Vyučovanie podľa učebných variantov :
  Jednu hodinu týždenne sa bude v škole v 1. až 4.  ročníku povinne vyučovať etická výchova 
  v alternácii s náboženskou výchovou . 

Žiaci 1. ročníka : sa vzdelávali podľa  Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu I. 
stupňa základnej školy ISCED 1 a ŠkVP ZŠ Rudník

,

vzdelávacia oblasť predmety Počet hodín 
1. ročník 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9
Prvý cudzí jazyk - anglický 1

Matematika  a práca s 
informáciami 

Matematika 4

Človek a príroda Prvouka 1
Človek a hodnoty Etická výchova / náboženská 

výchova 
1

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2
Hudobná výchova 1

Zdravie a pohyb Telesná  a športová výchova 3
Spolu 22

Žiaci 2. ročníka : sa vzdelávali podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu I. 
stupňa základnej školy ISCED 1 a ŠkVP ZŠ Rudník

vzdelávacia oblasť predmety Počet hodín 
2. ročník 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8
Prvý cudzí jazyk - anglický 1

Matematika  a práca s 
informáciami 

Matematika 4



Informatika 1
Človek a príroda Prvouka 2
Človek a hodnoty Etická výchova / náboženská 

výchova 
1

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2
Hudobná výchova 1

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 3
Spolu 23

Žiaci 3. ročníka : sa vzdelávali podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu I. 
stupňa základnej školy ISCED 1 a ŠkVP ZŠ Rudník

vzdelávacia oblasť predmety Počet hodín
3.ročník

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8
Prvý cudzí jazyk - anglický 3

Matematika  a práca s informáciami Matematika 4
Informatika 1

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1
Človek a príroda Prírodoveda 2
Človek a spoločnosť Vlastiveda 1
Človek a hodnoty Etická výchova / náboženská výchova 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1

Hudobná výchova 1
Zdravie a pohyb Telesná  a športová výchova 2
Spolu 25

Žiaci 4. ročníka : sa vzdelávali podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu I. 
stupňa základnej školy ISCED 1 a ŠkVP ZŠ Rudník

vzdelávacia oblasť predmety Počet hodín
4.ročník

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9
Prvý cudzí jazyk - anglický 2

Matematika  a práca s informáciami Matematika 4
Informatická výchova 1

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1
Príroda a spoločnosť Prírodoveda 2

Vlastiveda 2
Človek a hodnoty Etická výchova / náboženská výchova 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1

Hudobná výchova 1
Zdravie a pohyb Telesná výchova 2



Spolu 26

Rozvoj kompetencií žiakov  v     oblasti informačno- komunikačných technológií .   

Využívanie počítačov a internetu na vyučovaní, vyučovanie formou prezentácií vo všetkých 
predmetoch, projektové vyučovanie.

 Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov

pravidelné používanie kníh
   1. ročník : čítanie časopisov, kníh učiteľom – cvičenie reprodukcie textu, maľované čítanie
   2. ročník: mimočítankové čítanie – PL, rozprávková kniha podľa vlastného výberu
   3. ročník: čítanie časopisov, kníh (4 knihy) , vedenie čitateľského denníka
   4. ročník: čítanie časopisov, kníh (4 knihy) , vedenie čitateľského denníka
   
Rozvoj v     oblasti regionálnej výchovy ,     krúžková činnosť a     mimoškolská činnosť  
   

1. Krúžok:  „Z     každého rožku trošku  “ 
Vedúca krúžku. Mgr. Petra Lehotayová.
Termín: pondelok
Miesto konania: trieda II., telocvičňa, školský dvor, blízky les

Deň a čas konania: pondelok  , od 14,00 do 15.30 hod.

Počet členov v krúžku: 21 žiakov ZŠ  (1. – 4. ročník)

2. Mimoškolská krúžková činnosť  : 
ZUŠ: Hud. odbor – 4 žiaci                   Fut. klub Spartak Myjava: 1 žiakov
          Tan. odbor – 6 žiakov                Plavecký oddiel 1
          Výtv. Odbor – 1 žiaci

12. Výchova

Školský klub navštevovalo 21 detí.
Vychovávateľka Mgr. Petra Lehotayová.

Výchovný program pre ŠKD  ZŠ Rudník

Vízia ŠKD – sme škola, kde sa učí moderným spôsobom, dbá sa na kultúre činnosti 
a šikanovanie sa netoleruje v žiadnych podobách.
Poslanie klubu :
Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej 
škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia 
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase 
mimo vyučovania.
Činnosť ŠKD je rozdelená na :  ranná družina : od 6,45 – do 7,45
                                                   popoludňajšia družina :od 12,00 – 15,30



Plnenie  preventívnych programov školy     
               
Prevencia drogových závislostí
Program výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Program environmentálnej výchovy
Stratégia prevencie a riešenia šikanovania
Národný program prevencie obezity
Národný plán k ľudským právam
Výchova žiakov k BOZP
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a kde sú nedostatky:

  SWOT analýza školy
A:Silné stránky školy

- malý počet žiakov v triedach
- individuálny prístup
- spojené ročníky umožňujú žiakom opakovať vedomosti z predchádzajúceho 

ročníka alebo naopak získať nové vedomosti
- podpora čitateľskej gramotnosti ( spolupráca s miestnou knižnicou)
- výučba cudzieho jazyka od 1.ročníka
- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie ( fin. gramotnosť, čit. gramotnosť, 

inovácie vo vzdelávaní.. )
- zavádzanie inovačných metód do vyučovania – projektové vyučovanie
- dobre fungujúca tímová práca učiteľov
- vybudovaný športový areál v okolí školy
- spolupráca so staršími obyvateľmi obce
- bezproblémová adaptácia žiakov -v jednej budove MŠ a ZŠ 
- možnosť častejšie pracovať s počítačom, internet vo všetkých učebniach 
- vyučovanie  prírodovedných predmetov v prírode – blízko sa nachádza  les
- žiaci vychovávaní k väčšej samostatnosti od 1.ročníka
- otvorené hodiny pre rodičov
- organizácia školy v prírode, plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku

B:Slabé stránky školy
- odbornosť vyučovania ( vychovávateľka si dopĺňa úväzok vyučovaním výchov)
- vyučovanie náročných predmetov v spojených ročníkoch ( anglický jazyk, 

prírodoveda)
- málo žiakov v ročníku- problém so zapojenosťou školy do vedomostných 

a športových súťaží, skupinové práce – problém kvôli počtu žiakov s realizáciou
- zastarané IKT technológie

Riaditeľka školy v ďalšom školskom roku odporúča do rozpočtu zahrnúť realizáciu 
nasledovných bodov:
 Toner do tlačiarní
 Nákup did. pomôcok na vyučovanie



 Nákup kanc.potrieb a spotrebného materiálu do ŠKD
 Vymaľovanie chodby pri telocvični a horného vestibulu- ateliéru
 Vymaľovanie priestorov schodiska , vestibulu
 Výmena podlahovej krytiny v zborovni / pôvodná má vyše 50 rokov/ a vymaľovanie

Niektoré z navrhovaných bodov bolo už čiastočne splnených.

C:Príležitosti
- zavádzať progresívne formy vyučovania
- realizovanie otvorených hodín pre rodičov 
- realizovanie otvorených hodín pre rodičov detí z okolitých MŠ
- prezentovanie školy rôzne podujatia ( napr. ,, Nevšedné podoby prútia „)
- podpora zriaďovateľa
- zapojenie do projektov na získanie novších IKT technológií

D:Ohrozenia
             -   demografický vývoj

                 -   odchod žiakov na plnoorganizovanú školu ( súrodenci odchádzajú spolu)
                 -   prevádzka školského klubu
                 -   preťaženosť pedagogického zboru 
                 -   Neustála zmena školskej legislatívy. 
                  -  Zvyšovanie nákladov na prevádzku 
                  -  Nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických    
                     zamestnancov. 

V Rudníku dňa 25.8. 2022                                                .......................................
                                                                                                        Podpis
Správu vypracovala Mgr. Erika Pszotová 
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