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Základná škola poskytuje základné vzdelanie všetkým školopovinným deťom v súlade 

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, ktoré garantuje zákon Ministerstva školstva č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 

 

1. Základné informácie o škole 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Hradište pod Vrátnom 

Adresa školy: Hlavná 44, 906 12 Hradište pod Vrátnom 

Telefón: 034/6581218 

Email: materskaskola@post.sk 

Zriaďovateľ: Obecný úrad Hradište pod Vrátnom 

 

2. Údaje o počte zamestnancov 

Zoznam pedagogických zamestnancov školy: 

- Mgr. Helena Stupavská, riaditeľka školy, vyuč. I. a IV. roč. 

- Mgr. Andrea Bolebruchová, učiteľka, vyuč. II. a III. roč. 

- Mgr. Michaela Pašková, učiteľka v ŠKD, vyuč. predmety Telesná výchova I. – IV. roč., 

Prvouka I. a II. roč., Etická výchova I. a II. roč. 

- Ľudmila Morávková, Náboženská výchova I. – IV. roč. 

- Marta Boledovičová, zástupkyňa riaditeľky školy, vyučujúca v MŠ 

- Bc. Zlatica Sopóciová, učiteľka MŠ 

Nepedagogickí zamestnanci: 

-  Lenka Michaličková – kuchárka 

    Kontrolné a poradové orgány školy: 

Pedagogická rada – členmi PR sú všetci pedagogickí zamestnanci. V tomto školskom roku 

sa zišla 4x. Hodnotil sa prospech, správanie a dochádzka žiakov. Pracovné porady sa konali 



 

každý mesiac, za prítomnosti pedagogických pracovníkov ZŠ. O rokovaniach sa viedli 

zápisnice.  

Rada školy – Ing. Gavorová M. PhD., predseda 

členovia – Ing. Vulgan L., Bc. Sopóciová Z., Masár D., Michaličková L. 

 

3. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Počas školského roka mali zamestnanci možnosť vzdelávať sa samoštúdiom z odbornej 

a metodickej literatúry. Mali umožnený voľný prístup k internetu, kde mohli navštíviť rôzne 

stránky. 

V tomto školskom roku ukončili Mgr. Stupavská a Boledovičová funkčné vzdelávanie so 

záverečnou písomnou prácou. Mgr. Pašková a Bc. Sopóciová ukončili kontinuálne 

vzdelávanie na tému Práca v digitálnom svete, Rozvoj predčitateľskej gramotnosti 

v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ.  

 

4. Počty žiakov 

Základnú školu navštevovalo 19 žiakov z toho 5 dievčat.  

Ročník Počet žiakov Počet 
dievčat 

Počet 
chlapcov 

I. 9 3 6 

II. 2 1 1 

III. 7 1 6 

IV. 1  1 

spolu 19 5 14 

 

 

5. Žiaci zapísaný do I. ročníka 

Do I. ročníka pre školský rok 2018/19 bolo zapísaných 5 žiakov, ktorí skončili 

predprimárne vzdelávanie. Všetci boli vyšetrení okresnou psychologičkou p. Bzdúškovou na 

základe psychologických testov, ktoré sú založené v osobných spisoch predškolákov. Do I. 

ročníka nastúpia 4 predškoláci, 1 má odklad na podnet okresnej psychologičky. 



 

6. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

Žiaci boli hodnotení známkou zo všetkých predmetov. Slovne bola hodnotená 

Náboženská výchova (absolvoval/la). 

 

Trieda Prospelo Neprospelo Neklasifikovaní 

I. 9 0 0 

II. 2 0 0 

III. 7 0 0 

IV. 1 0 0 

 

Všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené. V tomto školskom roku sme 

postupovali podľa základného variantu učebného plánu. 

Krúžková činnosť – začala sa v mesiaci október a skončila v mesiaci máj.  

Zoznam krúžkov: 

Anglický – Mgr. Pašková 

Šikovné ruky – Mgr. Bolebruchová 

Turistický – Mgr. Stupavská 

Pingpongový – Linek 

Vedúci krúžkov mali vypracované plány, podľa ktorých pracovali. Ďakujem p. Linkovi, ktorý 

v čase osobného voľna zdokonaľoval žiakov v pingpongovej hre. Ďakujem i pani Ing. 

Gavorovej PhD., ktorá úzko spolupracovala s Turistickým krúžkom, kde žiakom na 

vychádzkach do blízkeho okolia bližšie priblížila prírodu v okolí obce.    

 

7. Prezentácie školy na verejnosti 

V tomto školskom roku sa škola prezentovala nasledovnými akciami: 

- Deň otvorených dverí pre rodičov – rodičia mali možnosť zúčastniť sa vyučovacieho 
procesu v jednotlivých triedach. 

- Svet vedy – žiaci boli oboznámení s rôznymi fyzikálnymi a chemickými javmi na princípe 
rôznych pokusov, ktoré si mohli i sami vyskúšať. 

- Pesnička je liek – našu školu navštívil umelec, ktorý žiakov rozospieval a naučil ich i nové 
pesničky. 



 

- Príde k nám kúzelník – žiaci si pozreli rôzne kúzla, s niektorými kúzlami sa bližšie 
oboznámili a vyskúšali si ich. 

- Deň turistiky –  so žiakmi sme navštívili pamätník M. R. Štefánika. 

- Hvezdáreň Sobotište – večer sme boli pozorovať hviezdy a Mesiac. 

- Deň slaných veterníkov – za túto akciu ďakujem p. Žemberyovej, ktorá pozvala na túto 
akciu i televíziu. 

- Dopravné ihrisko – žiaci si vyskúšali hravou formou pravidlá jazdy na bicykli, jazdili cez 
križovatku, ktorá bola riadená policajtom a semaforom.  

- Prakticky sme vyskúšali jazdu na bicykli na neďaleký kopec v obci, kde si žiaci vyskúšali 
zručnosť jazdy na bicykli.  Ďakujem p. Vulganovi a p. Račkovičovi za pomoc pri organizácii 
tejto akcie. 
Ďakujem rodičom p. Žemberyovej, p. Baránkovej, p. Zlámalovej, p. Jančekovej na podieľaní 
sa opekačky v neďalekej prírode. 

7.1 Kultúrne programy 

V tomto školskom roku sme pripravili so žiakmi tieto kultúrne programy: 

- Jubilantom v obci 

- Privítanie Mikuláša 

- Darujme si Vianoce 

- Karneval 

- Deň matiek 

V predvianočnom období zavítal medzi deti v obci Mikuláš, s ktorým deti rozsvietili vianočný 
stromček pre obecným úradom. Po krátkom kultúrnom programe obdaroval Mikuláš 
sladkosťami všetky prítomné deti. Táto akcia bola usporiadaná za spolupráce Dobrovoľného 
požiarneho zboru, Obecného úradu Hradište pod Vrátnom. 

Darujme si Vianoce – po kultúrnom programe pokračovala Vianočná tržnica, z ktorej 
finančný výťažok bol určený pre žiakov našej školy. Poďakovanie patrí všetkým rodičom 
a občanom obce, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie a prispeli svojimi výrobkami, alebo 
finančným darom.  

Karneval – na oživenie karnevalu p. Eckertová priviedla veselého šaša, ktorý túto akciu urobil 
veselšiu a zaujímavejšiu. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tombole. 

Deň matiek – deti nacvičili pre mamy a staré mamy kultúrny program a po programe 
odovzdali darčeky, ktoré im na hrnčiarskom kruhu pomáhala vyrobiť p. Nižňanská.  

7.2 Súťaže 

I v tomto roku sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Matematický klokan . Úspešní 
riešitelia boli Zlámala Š. I. roč. a Vulgan M. IV. roč., ktorý sa stal i šampiónom tejto súťaže. 
Na okresnom kole Hurbanov pamätník získal žiak Tomi M. III. roč. 3. miesto. 



 

Žiaci sa zúčastnili i výtvarných súťaží – Rozprávky, ktoré zorganizovala Okresná knižnica 
v Senici, Zvieratá našich lesov – Poľovnícky zväz Senica, Ochrana pred požiarmi – 
Hasičský zbor Senica. 
Zo športových akcií sa žiaci zúčastnili Minifutbalu v Senici a Kalokagatie v Smolinskom, kde 
našu školu reprezentovali Vulgan M., Baránek B., Vašek D.   
Nezabudli sme ani na staré tradície. Vynášanie Moreny do miestneho potoka, Veľkonočné 
tvorivé dielne (pletenie korbáčov, zdobenie medovníkov, kraslíc). 

 

7.3 Iné akcie 

Treba spomenúť i niektoré akcie, ktoré mali výchovnovzdelávací charakter: 

Heloween – v tento deň sa naša škola zmenila na strašidelnú. Prišli k nám strašidlá, ktoré 
priviedla p. Eckertová. Žiaci plnili v triedach rôzne športové úlohy, začo boli odmenení 
sladkosťou. 
Noc s Andersenom – v rámci „Marec mesiac knihy“ žiaci strávili noc s knihou v škole. 
Zoznámili sa s rozprávkami H. CH. Andersena, ktoré im čítala p. Žemberyová. Po večeri, 
ktorú nám pripravila p. Michaličková nasledovala Zumba, ktorú deťom precvičovala 
cvičiteľka zumby.. Po zotmení sa deti vydali na lampiónový sprievod a púšťali lamióny 
šťastia. Po raňajkách dostali darček – knihu od Andersena. Za sponzorovanie akcie ďakujem 
rodine Zlámalovej.  
Farebný týždeň – pondelok bol hnedý (Deň Zeme). S deťmi sme zbierali po obci papier. 
Streda bola zelená, zamerali sme sa na ochranu prírody. Na tento deň pozvala p. Gavorová 
ochrancov prírody zo Senice z Občianskeho združenia KOZEL. Žiaci sa zúčastnili kvízu 
o prírode, zasadili na školskom dvore stromček a pozorovali odborné orezanie pagaštanov. 
Štvrtok bol biely. V tento deň sa žiaci prakticky oboznámili s prvou pomocou pri rôznych 
úrazoch. Farebný týždeň sme ukončili v piatok, ktorý bol modrý a znamenal význam vody pre 
človeka. Za tieto akcie patrí poďakovanie p. Gavorovej, p. Zlámalovi, p. Baránkovej. 
Treba spomenúť i návštevu divadelného prestavenia v divadle J. Palárika v Trnave. Žiaci sa 
zúčastnili i plaveckého výcviku, kde začiatočníci získali základy plávania a z ostatných 
ročníkov sa zdokonaľovali v plávaní. Koncom školského roka sme sa zúčastnili športovej 
olympiády v Osuskom, kde si žiaci zmerali sily s ostatnými malotriedkami.   

 

7.4 Spolupráca s družobnou školou Nenkovice  

V tomto školskom roku sme navštívili družobnú školu na ich pôde, kde pripravili pre 
žiakov pestrý program, ktorý sa niesol v športovom a kultúrnom duchu.  

 

7.5 Spolupráca s obecným úradom 

Naša spolupráca spočíva v riešení dôležitých úloh a organizačnom zabezpečení podujatí. 
Za dobrú spoluprácu ďakujem p. starostovi všetkým poslancom, ktorí nám pomáhali pri 
plnení rôznych úloh. 

 



 

7.6 Spolupráca s inými organizáciami  

Škola spolupracuje so všetkými organizáciami, ktoré pôsobia v obci alebo v jej okolí. 
Ďakujem všetkým sponzorom za ich sponzorské príspevky. Ďakujem i tým, ktorí prispeli 2 % 
z daní.  

8. Priestorové a materiálno technické podmienky školy 

ZŠ má dispozícii 2 triedy, 1 miestnosť ŠKD, mini telocvičňu, počítačovú učebňu, šatňu, 
WC, riaditeľňu, zborovňu, školskú jedáleň spoločnú s MŠ. Areál školy pozostáva z 
 asfaltového a detského ihriska. Niektoré priestory vďaka p. starostovi prešli rekonštrukciou. 

Počítačová učebňa – nová podlaha, 3 počítače. 

Školská jedáleň – podlaha, stoly a stoličky (sponzor Schaeffler Skalica). 

Do jednej triedy boli zakúpené skrine v hodnote 499,00 €, ŠKD 3 stoly a 18 stoličiek.  

 

9. Koncepčný zámer rozvoja školy 

Hlavným koncepčným zámerom školy v školskom roku 2017/18 bolo zabezpečiť 
fungovanie školy a kvalitné plnenie cieľov. Žiaci sa vzdelávali podľa učebných osnov 
a učebných plánov. Na vyučovacích hodinách boli využívané moderné formy a metódy práce, 
individuálny prístup a samostatná práca.  

- Úroveň výchovného procesu – žiaci sa vzdelávali podľa učebných plánov. 

- Učebné plány – školský vzdelávací program (SCED), na vyučovacích hodinách učitelia 
využívali moderné formy a metódy práce, individuálny prístup, samostatnú prácu. 

a) I. ročník 

Zameranie školského plánu v I. ročníku bolo smerované na rozvoj komunikácie žiaka 
v Slovenskom jazyku, estetické cítenie a spolužitie v kolektíve. 

b) II. ročník 

Zameranie učebného plánu v druhom ročníku bolo smerované na rozvoj 
komunikačných schopností žiaka v Slovenskom jazyku, čítanie s porozumením, upevnenie 
a zautomatizovanie tvarov písmen. 

c) III. ročník 

Učebný plán bol zameraný na rozvoj komunikačných schopností žiakov v predmete 
Slovenský jazyk a literatúra, ovládanie spisovného jazyka slovom a písmom. V písomnom 
prejave žiakov sa dbalo na úhľadnosť a dodržiavanie tvarov písmen abecedy. V čítaní sme 
venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením. V matematike sa venovalo logickému 
a abstraktnému mysleniu žiakov. 

d) IV. ročník 

Na hodinách Slovenského jazyka bola naďalej prehlbovaná zručnosť jednoduchého 
a súvislého vyjadrovania sa. Žiaci sa zoznamovali s literárnymi dielami a ich tvorcami. 



 

V matematike sme u žiakov prehlbovali schopnosť správne aplikovať matematickú 
symboliku. 

 

10. Pozitíva a negatíva školy 

Pozitíva školy: 
- dobré priestorové a materiálne podmienky, 

- dobrá spolupráca s rodičmi, 

- fungujúca spolupráca s OÚ,  

- prezentácia školy na verejnosti, 

-  spolupráca so spoločenskými organizáciami, 

- školská jedáleň. 

 

Negatíva školy: 

- demografický pokles populácie 

Záver 

Vedenie školy ďakuje za dobrú spoluprácu všetkým spoločenským organizáciám, 
zriaďovateľovi za jeho ústretový prístup, zamestnancom obecného úradu, ktorí sa podieľali na 
skrášľovaní okolia školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Použité skratky 

PR – pedagogická rada 

RŠ – rada školy 

MŠ – materská škola 

ZŠ – základná škola 

ŠKD – školský klub detí 

OÚ – obecný úrad 

 

 

 

  

 


