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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2019/2020 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou Dobrá Voda 

Adresa školy 919 54 Dobrá Voda 150 

Telefón +421335547106 

E-mail skoladvoda@gmail.com 

WWW stránka zsdvoda.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Dobrá Voda 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Mária Valjentová  0911 908 487  riaditelkadvoda@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Martina Komárová  033 554 71 06  komarova.zsdvoda@gmail.com 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Ing. Martin Ružička   

pedagogickí zamestnanci 
Mgr. Libuša Kulichová 
Jana Danková 

  

ostatní zamestnanci Petra Miklášová   

zástupcovia rodičov 

Karol Svíba 
Mgr. Miriam Benedikovičová 
Marcel Danko 
Andrea Chnapková 

  

zástupca zriaďovateľa 
Daniel Hulman 
Martin Vaško  
Mgr. Lívia Michaličková 
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Rada rodičov je zložená zo zástupcov rodičov žiakov každej triedy, zabezpečovala 

finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských výchovných podujatí. Nezasahovala 

do výchovno - vzdelávacieho procesu, ale pomáhala vytvárať podmienky pre jeho 

priaznivý priebeh. 

Predseda Rady rodičov: Žaneta Žemlová 

Pokladník: Martina Danková 

 

 
 

Poradné orgány riaditeľky školy:  

Pedagogická rada 

Vyjadrovala sa k: 

- rozhodnutiam riaditeľky školy, 

- ŠkVP, k dokumentácii školy, 

- ku klasifikácii žiakov, k správaniu žiakov, 

- navrhovaniu pochvál a pokarhaní žiakov, 

- schvaľovaniu legislatívne určenej pedagogickej dokumentácii. 

Metodické orgány školy: 

Metodický orgán Vedúca Členovia 

Metodické združenie 
roč. 1. - 4. 

Mgr. M. Komárová Mgr. Valjetová, Mgr. Ľ. Ružičková, Mgr. 

Ovčarovičová, Mgr. M. Berka Kuncová, Mgr. 
L. Kulichová, Mgr. M. Lauko, Mgr. P. Pupan 

Prírodovedná 
predmetová komisia 

Mgr. P. Kuhnová 
Mgr. M. Berka Kuncová, Mgr. Z. Ďaláková – 
Mgr. P. Pupan 

Spoločenskovedná 
predmetová komisia 

Mgr. L. Adamčíková 

Kostolanská 
 

Mgr. M. Berka Kuncová, Mgr. L. Kulichová, 

Mgr. M. Komárová, Mgr. M. Krížiková – Mgr. 
E. Krchnáková, Mgr. M. Lauko 
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Vedúci MZ, PK, SPK a členovia pôsobili ako poradný orgán riaditeľky školy: 

- koordinovali, hodnotili a zodpovedali za prípravu legislatívne určenej pedagogickej 

dokumentácie zverenej v oblasti plnenia ŠkVP, 

- kontrolovali súlad medzi ŠVP a ŠkVP , plnenie učebných plánov a štandardov, 

realizovanie prierezových tém ISCED1, ISCED2, plnenie programu finančnej 

gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, 

- kontrolovali plnenie plánu výletov a exkurzií, 

- vykonávali projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu 

vzdelávania a výchovy, 

- uskutočňovali vzájomnú spoluprácu v edukačnom procese, 

- boli v kontakte s metodickými centrami, s CPPPaP v oblasti výchovy a vzdelávania 

žiakov so ŠVVP, 

 

- zúčastňovali sa na hospitáciách učiteľov, hodnotili odbornú a metodickú úroveň 

edukačného procesu, 

- koordinovali vstupné a výstupné previerky. 

Vedenie školy sa zúčastňovalo týchto zasadnutí a dôsledne kontrolovalo plnenie 

prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov. 
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§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 54 

Počet tried: 6 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

počet žiakov 7 1 8 7 8 0 8 4 11 54 

z toho ŠVVP   1  2  2   5 

z toho v ŠKD 6 1 6 4 1     18 

 

 

V škole sme mali jedno oddelenie ŠKD – 18 detí /1.-5. roč./ vychovávateľkou 
v ŠKD bola Mgr. Jana Ovčarovičová, ktorá vyučovala aj výtvarnú výchovu. 

Triedy a triednictvo: 

Triedni 
učitelia 

1.-2. roč. Mgr. Ľ. Ružičková 
 

3.-4. roč. Mgr. M. Komárová 
 

5. roč. Mgr. L. Adamčíková Kostolanská 
 

7. roč. Mgr. Z. Ďaláková /Mgr. P. Kuhnová 
 

8. roč. Mgr. L. Kulichová 
 

9. roč. Mgr. M. Berka Kuncová 

Vyučujúci  Mgr. M. Lauko, NBV, 
Mgr. J. Ovčarovičová, vychovávateľka ŠKD, Mgr. 
M.Krížiková/ Ing. J. Lackovičová, PhD Mgr. E. 
Krchnáková, asistent učiteľa, Mgr. P. Pupan, BIO, 
CHE, 
Mgr. M. Valjentová I. st. ZŠ, 

 

§ . ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej 
školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich 
následnom prijatí na štúdium na stredné školy 
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§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

V čase mimoriadnej situácie sa dňa 28. 4. 2020 konal zápis do 1. ročníka ZŠ pre 

školský rok 2020/2021. Na zápise sa zúčastnili zákonní zástupcovia bez prítomností 

detí. Zapísané boli štyri deti. Pre jedno z detí požiadali rodičia o odklad povinnej 

školskej dochádzky. 

 

 

 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov  21  8  0  8  4  8  49 

 

§ 2. ods. 1 d 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  
Gym 
8.roč 

Gym 
6.roč 

Gym 
4.roč 

SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení  0  0  1  8  0  0  0  9 

prijatí  0  0  1  8  0  0  0  9 

% 
úspešnosti 

 0  0  100%  100%  0  0  0  100% 
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§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda CvM EV R HV CH M NV NJ OV PV Pr/BIO P Prv SJL Spr 

1-2  0  0  0  A  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1 

1-2  0  0  0  A  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1 

3-4  0  0  0  A  0  1  A  0  0  A  1,42  0  0  1,28  1 

3-4  0  0  0  A  0  1,16  A  0  0  A  1,5  0  0  1,33  1 

5  0  A  0  A  0  1,37  A  0  1,14  A  1,87  0  0  1,87  1 

7  0  A  0  A  2,85  2,71  A  0  2,2  0  3,28  0  0  2,85  1 

8  0  0  0  A  2,25  2  A  0  1,5  0  2,5  0  0  2  1 

9  0  A  0  A  2,62  2  A  0  1,25  0  2,87  0  0  1,87  1 

 

Trieda TCHV TV Vl VV Z 

1-2  0  A  0  A  0 

1-2  0  A  0  A  0 

3-4  0  A  1  A  0 

3-4  0  A  1,5  A  0 

5  A  A  0  A  1,42 

7  A  A  0  A  2,14 

8  A  A  0  A  1,25 

9  A  A  0  A  1,25 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1-2 7 7 0 0 

1-2 1 1 0 0 

3-4 7 7 0 0 

3-4 6 6 0 0 

5 8 8 0 0 

7 8 8 0 1 

8 4 4 0 0 

9 8 8 0 0 
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Dochádzka žiakov 

 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1-2 7 184 26,28 184 26,28 0 0,00 

1-2 1 1 1 1 1 0 0,00 

3-4 7 191 27,28 191 27,28 0 0,00 

3-4 6 109 18,16 109 18,16 0 0,00 

5 8 164 20,50 164 20,50 0 0,00 

7 8 342 42,75 342 42,75 0 0,00 

8 4 206 51,50 206 51,50 0 0,00 

9 8 517 64,62 517 64,62 0 0,00 

 

Všetky zameškané hodiny mali žiaci ospravedlnené. 

 

Výsledky externých meraní 

Názov 
Počet 
žiakov 

Úspešnosť v % 
Iný údaj o úspešnosti 
celoslovenský priemer 

Testovanie 5 
SJL 

8 82,9 % 64,8 % 

Testovanie 5 
MAT 

8 71,9 % 63,4 % 

KOMPARO 8 68,8 % 61,7 % 

 

 
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. Ročníka 
 
 Testovanie 9-2020 – zrušené MŠVVaŠ SR vzhľadom na prerušenie vyučovania 

počas mimoriadnej situácie COVID-19. 
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§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

Matematika 5.-9. - - - - 5 0 5 5 5 20 

Cudzie jazyky 3.-9. ANJ - - 3 3 3 0 4    4 4 21 

Výtvarná výchova 1.-9. 2 2 1 1 1 0 1 1 1 10 

Hudobná výchova 1.-9. 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 

Technika 5.-9. - - - - 1 0 1 1 1 4 

 

Rozširujúce hodiny  

ŠkVP 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni 

ISCED 1 1 INF  1 

ISCED 1 1 MAT 1 

ISCED 1 2 SJL 1 

ISCED 1 2 MAT 1 

ISCED 1 2 INF 1 

ISCED 1 3 SJL 1 

      ISCED 2 
5 SJL 1 

ISCED 2 5 OBN 1 

ISCED 2 5 MAT 1 

ISCED 2 7 SJL 1 

ISCED 2 7 ANJ 1 

ISCED 2 7 MAT 1 

ISCED 2 7 GEO 1 

ISCED 2 8 ANJ 1 

ISCED 2 8 MAT 1 

ISCED 2 8 GEO 1 

ISCED 2 9 ANJ 1 

ISCED 2 9 INF 1 

ISCED 2 9 CHE 1 

ISCED 2 9 BIO 1 
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Štruktúra tried 

 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 7 0 

Bežných tried 5 42 5 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 6 49 0 

§ 2. ods. 1 g 

 

Zamestnanci 

 
Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 12 2 12 2 

DPP 0 0 0 0 

Znížený 
úväzok 

0 1 0 1 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 1 0 1 0 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 10 10 

vychovávateľov 0 1 1 

asistentov učiteľa 0 1 1 

spolu 0 12 12 
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Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1.-4. HUV 1 

1.- 4. TSV 2 

5. TEH 1 

5. HUV 1 

7. TEH 1 

7. HUV 1 

8. TEH 1 

8. HUV 1 

9. FYZ 1 

9. TEH 1 

9. ETV 1 

5.-9. TSV 2 

 

V druhom polroku sa vyučovala nekvalifikovane INF / 1 hodina týždenne v triede/ 

nakoľko odišla na MD Mgr. Zuzana Ďaláková s aprobáciou BIO/CHE/INF. 

Na jej miesto nastúpil Mgr. Patrik Pupan s aprobáciou BIO/CHE 

§ 2. ods. 1 h 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 4 0 

2.kvalifikačná skúška 3 0 

funkčné vzdelávanie 2 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 1 0 

vysokoškolské pedagogické 12 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

§ 2. ods. 1 i 

Aktivity a prezentácia na verejnosti a vyhodnotenie súťaží 
a olympiád v školskom roku 2019/2020 

V období od 16. 3. 2020 bolo vyučovanie v škole prerušené z dôvodu pandémie 
koronavírusu COVID-19. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR boli školské zariadenia na Slovensku od uvedeného 
dátumu zatvorené, z tohto dôvodu boli mnohé súťaže, do ktorých sa naša 
škola zapojila, alebo prihlásila buď pozastavené / nedokončené/ , alebo úplne 
zrušené. Napriek tomu bolo veľa akcií a súťaží, ktoré sme stihli zrealizovať 
a tak reprezentovať nielen našu školu, ale i našu obec Dobrá Voda. 

 

• Hneď v septembri sme sa so žiakmi zapojili do zberu šípok, ktorý realizovali 
Lesy SR. Žiaci našej školy nazberali spolu 120 kg šípok. Najlepšími zberačmi 
boli Sára Ružičková, Radoslav Ružička a Rebeka Striežencová. V triedach boli 
opäť najusilovnejší žiaci I. stupňa tretiaci, štvrtáci a druháci. 

 

• Dňa 26. 9. 2019 sa pri príležitosti dňa jazykov žiaci 8 a 9 ročníka zúčastnili 
akcie s názvom Ulička jazykov. Na pôde Trnavskej univerzity žiaci začili 
predpoludnie plné zábavných jazykových úloh v angličtine, arabčine, 
francúzštine, latinčine, nemčine, poľštine, ruštine, slovenčine, taliančine 
i turečtine. 
 

 
• Vyskúšali si najnovšie interaktívne digitálne jazykové hry, naučili sa základy 

programovania, zoznámili sa s kultúrou európskych národov, prezreli si 
priestory univerzity a porozprávali sa s írskym rodeným hovoriacim. Za plnenie 
jednotlivých úloh čakala žiakov sladká odmena či rôzne predmety s jazykovou 
tematikou. 
 

• Dňa 9. 10. 2019 sa žiaci Vendelín Slezák (9. ročník), Lukáš Drobný (9. ročník) 
a Ján Slezák (3. ročník) zúčastnili na Školských majstrovstvách Trnavského 
okresu v šachu. L. Drobný skončil na 38. mieste, J. Slezák na 21. mieste a V. 
Slezák na 12. mieste. 
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• Dňa 21. 10. 2019 sa konal Deň jablka a Jablkové hody. Súčasťou tohto dňa 
bola aj tradičná súťaž o najkrajšie jablko. 1. miesto získal Mário Sako (12 
hlasov), 2. miesto Petra Danková (11 hlasov) a 3. miesto Adam Vaško (5 
hlasov). 
 

• V priebehu októbra/novembra 2019 sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej 
súťaže Ochranárik čísla tiesňového volenia 112 a civilnej ochrany, ktorú vyhlásil 
OÚ Trnava (odbor krízového riadenia). Téma aktuálneho ročníka znela 
Záchranári na lúke, v lese a horskom teréne. Do súťaže boli zaslané práce 
Anety Kohutovičovej (5. roč.), Viktórie Svíbovej (5. roč.), Kristíny Slezákovej (5. 
roč.). 
 

 
• Dňa 5.11. nás žiaci Lukáš Drobný, Lukáš Danko a Marek Drobný reprezentovali 

v základnom kole okresných majstrovstiev základných škôl v stolnom tenise, 
ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Strednej športovej školy Jozefa Herdu 
v Trnave. Naše družstvo porazilo domácich i súťažiacich z Dolných Orešian 
a vybojovalo si tak postup do finále. Víťazom srdečne gratulujeme a držíme 
palce vo finále. 
 

• Dňa 8. 11. 2019 sa žiaci našej školy zapojili do aktivít v rámci Svetového dňa 
behu. Najskôr boli oboznámení s históriou Svetového dňa behu a potom si 
zmerali sily v šprinte. Chlapci a dievčatá boli rozdelení do kategórií podľa 
ročníkov. Traja najlepší bežci v každej kategórií boli odmenení diplomami. 
 

 
• Dňa 14.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom 

jazyku. Súťažiaci kategórie 1B si zmerali sily vo viacerých zručnostiach, a to: 
počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, 
tvorenie krátkeho príbehu na základe obrázku a hranie rolí. Aj napriek nižšej 
účasti sa napätie dalo krájať a žiaci nám predviedli skvelé výkony. Na druhom 
mieste sa umiestnil Adrián Prvý a 1. miesto s postupom do obvodného kola 
obsadila Lucia Kucharová. Víťazom srdečne gratulujeme. 
 

• Dňa 19. 11. 2019 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili besedy s pani Katarínou 
Striežencovou, pracovníčkou Lesy SR pod názvom Zimní spáči.Žiakom pripravila 
zaujímavú prezentáciu o lesných zvieratkách, ktoré v zime spia – hybernujú, sú 
praví, či nepraví spáči. Žiaci sa dozvedeli aj o tom ako sa majú o zvieratká 
v zime starať. Po prednáške sa žiaci zapojili do rôznych aktivít, vedomostných 
kvízov a vypracovávali pripravené pracovné listy. 
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• Dňa 19. 11. pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí 

sa naša škola zapojila do akcie s názvom Bubnovačka. Táto akcia mala za cieľ 

symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím v rôznej forme. 

Počas veľkej prestávky sa na školskom dvore žiaci zapojili do projektu. Použili 

varechy, palice, bubny, fľaše a iné hudobné nástroje, aby upozornili, že ticho 

deti pred násilím neochráni. 

 

• Dňa 22.11. 2019 sa v ZŠ Spartakovská v Trnave odohrali okresné majstrovstvá 

v stolnom tenise. Po napínavých súbojoch sa spomedzi pätice škôl naši chlapci 

prebojovali na krásne 1.miesto. Tým si naše zlaté družstvo v zložení Lukáš 

Drobný, Lukáš Danko a Marek Drobný si mali zmerať sily s tými najlepšími 

v Trnavskom kraji. V dôsledku prerušenia vyučovania na školách sa táto súťaž 

ako mnohé iné nedokončila. 

 

 

• Dňa 10. 12. 2019 sa v priestoroch školy uskutočnilo Školské kolo matematickej 
súťaže Pytagoriáda pre žiakov 3., 4, a 5. ročníka. Okresné kolo v Trnave sa už 
neuskutočnilo kvôli pandémii, zatvoreniu všetkých škôl a zrušeniu všetkých 
vedomostných súťaží a iných akcií. 

 

• Dňa 13. 02. 2020 sa žiaci školy predviedli na recitačnej súťaži Hollého 
pamätník. Porota udelila dve 2. a dve 3. miesta. 2. miesto získali Sára 
Ružičková a Ján Slezáka 3. miesto Radoslav Ružička a Samuel Vaško. 

 

• V priebehu mesiaca február sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže Mosty, 
ktorej usporiadateľom je Pedagogická fakulta UKF v Nitre. Úlohou žiakov bolo 
zvoliť si ľubovoľnú techniku a pomocou nej stvárniť či už mosty súčasnosti, 
alebo svoju predstavu o mostoch budúcnosti. Mohli sa zamerať na ľubovoľný 
typ mostov a kresbou či maľbou stvárniť ich technické riešenie, detaily 
a materiály, a zároveň zachytiť prostredie v ktorom sa most nachádza. Žiaci na 
hodinách výtvarnej výchovy naplno prejavili svoju kreativitu. Do súťaže sme 
nakoniec zaslali výtvarné práce Janka Slezáka, Anežky Novákovej, Kristínky 
Slezákovej, Anetky Kohutovičovej a Pavlínky Žemlovej. 
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• V stredu 4.3.2020 sme v našej školskej knižnici privítali vzácnu návštevu 

z materskej školy. V rámci  „týždňa s kamarátkou knižkou“ sa škôlkari zoznámili 

nielen s našou knižnicou, ale dozvedeli sa aj mnoho zaujímavých informácií 

o knihách, čítaní a tiež sa aktívne zapojili do rozhovoru. Nakoniec riešili hravé 

úlohy, pri ktorých im pomáhali naši šikovní deviataci. Prežili sme si vyučovaciu 

hodinu plnú informácií a tiež zábavy. V rámci školy, to bola prvá z aktivít 

v rámci podujatia „Marec – mesiac kníh.“ Ďakujeme škôlkarom za milú 

návštevu, deviatakom za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá 

s knihami a čítaním. Lúčime sa s Vami slovami Osmijanka: „Čítajme si 

kamaráti, nech Vám kniha nudu kráti, veď strávený s ňou čas, vráti sa Vám 

stokrát zas!“ 

 

• Kalokagatia – CVČ Trnava bola vyhlasovateľom literárnej súťaže KEĎ SI 
VYMÝŠĽAM v sci-fi a fantasy poviedke. Súťaž ponúkla žiakom popustiť uzdu vo 
vlastnej fantázii a predstaviť svoje vízie budúcnosti na zemi, vo vesmíre, 
v našej mysli... Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 4.ročníka v rámci hodín SJL. 
V tejto súťaži sme zaznamenali veľký úspech. Na miestach víťazov sa 
umiestnili len dve školy z Trnavy a naši žiaci ako jediní z dedinských škôl 
obsadili 2.miesto Sára Ružičková, Samuel Vaško a 3.miesto Anežka Nováková. 

 

Akcie a exkurzie 

 

• Dňa 29. 10. 2019 sa žiaci I. stupňa zúčastnili na exkurzii v Trnave. Navštívili 
Západoslovenské múzeum, kde si prezreli dve výstavy zamerané na históriu 
a remeslá. Po prehliadke expozície si pod dozorom pani lektorky vyskúšali 
vyrobiť foto rámiky, ktoré si zobrali domov. 

 

• Dňa 8. 11. 2019 sa konalo v priestoroch školy divadelné predstavenie Aladin, 
ktoré nám prišlo zahrať divadlo Cliperton. Zúčastnili sa ho žiaci I. a II. stupňa 
ZŠ, a aj deti z MŠ. 
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• Aj tento školský rok sa v Trnave 21.11.2019 konala už tradičná akcia „Kam na 
strednú“. Akcia je najväčšou prehliadkou stredných škôl v celom Trnavskom 
kraji. Organizuje ju Trnavský samosprávny kraj. Na tejto výstave sa zúčastnila 
aj naša škola, žiaci 8. a 9. ročníka. Cieľom akcie je pomôcť žiakom vybrať si 
strednú školu, získať potrebné informácie o školách, študijných odboroch 
a podmienkach štúdia. 
Na výstave sa odprezentovalo 45 stredných škôl z celého kraja. Okrem 
návštevy stánkov, kde žiaci mohli získať podrobné informácie o odboroch 
priamo od žiakov aj učiteľov stredných škôl, si žiaci vypočuli aj prezentácie 
niektorých škôl na pódiu. Mohli sme si vyskúšať aj novinku 
v podobe workshopov, kde sme sa mali možnosť naučiť zaujímavé aktivity, 
ktoré si pre nich stredné školy pripravili. 

 

• Aj tento školský rok sa v Trnave 21.11. 2019 konala už tradičná akcia ,,kam na 
strednú´´ . Akcia je najväčšou prehliadkou stredných škôl v celom Trnavskom 
kraji. Organizuje ju Trnavský samosprávny kraj. Na tejto výstave sa zúčastnila 
aj naša škola, žiaci 8. a 9.ročníka. Cieľom akcie je pomôcť žiakom si vybrať 
strednú školu, získať potrebné informácie o školách, študijných odboroch 
a podmienkach prijatia. Na výstave sa odprezentovalo 45 stredných škôl 
z celého kraja. Okrem návštevy stánkov, kde žiaci mohli získať potrebné 
informácie o odboroch priamo od žiakov aj učiteľov stredných škôl si žiaci 
vypočuli aj prezentácie niektorých škôl na pódiu. Mohli sme si vyskúšať aj 
novinku v podobe workshopov, kde sme sa mali možnosť naučiť zaujímavé 
aktivity, ktoré si pre nich stredné školy pripravili. 
 

 

• Dňa 27. 11. 2019 do priestorov našej školy zavítala Škola na kolesách 
s programom Etiketa. Žiaci sa formou vtipných a poučných scénok mohli 
dozvedieť viac o pravidlách slušného správania a nacvičiť si vhodné správanie 
v rôznych typoch situácií. 

 

• Dňa 28. 11. 2019 na chodbe našej školy vyrástlo pojazdné planetárium. 
V nafukovacej kupole sa žiaci mohli oboznámiť s tajomstvami vesmíru 
prostredníctvom filmu, ktorý im priblížil cesty ľudstva do vesmíru a objavovanie 
povrchu Mesiaca americkými astronautmi. 
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• Dňa 3.12.2019 sme aj my na našej škole podporili akciu Červená stužka.  

Červená stužka je už tradičnou akciou, tento rok sa konal už jej 13. ročník. 

Každoročne sa do akcie zapája množstvo škôl z celého Slovenska. Hlavnými 

garantmi  akcie sú Ministerstvo zdravotníctva SR a slovenská pobočka svetovej 

zdravotníckej organizácie WHO. Červená stužka je medzinárodným 

symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Ľudia na celom svete 

vyjadrujú v tomto období nosením červenej stužky svoju podporu ľuďom, ktorí 

žijú s HIV a AIDS a tiež sichcú uctiť jej nosením pamiatku tých, ktorí v 

dôsledku tohto ochorenia zomreli. Úlohou akcie Červená stužka je tiež robiť 

osvetu o chorobe, ktorá je neliečiteľná a aj to ako sa jej správnym životným 

štýlom vyhnúť. Nevedomosť a tabuizovanie v tomto prípade nie je namieste. 

Učitelia spolu so žiakmi preto prišli do školy oblečení v červenom a celý deň 

nosili pripnuté červené stužky ako symbol solidarity. Cez veľkú prestávku žiaci 

na chodbách vytvorili aj živú červenú stužku a na hodine telesnej výchovy žiaci 

2. stupňa odohrali turnaj v prehadzovanej s podtitulom „športom pre červené 

stužky“. Žiaci si zasúťažili, turnaj si užili, čo je hlavné, vyjadrili svoju podporu 

s trpiacimi ľuďmi. Práve empatia a podpora druhých sú pre sociálny rozvoj 

mladých zvlášť v dnešnej dobe, veľmi dôležité. 

 

 

• Dňa 3. 12. 2019 sa v priestoroch školy už tradične uskutočnili vianočné tvorivé 
dielne. Deti pod vedením šikovných mamičiek a s asistenciou pani učiteliek 
vytvorili množstvo ozdôb, výrobkov a dekorácií určených na predaj na 
vianočných trhoch. 

 

• 6. 12. 2019 žiakov už tradične potešil Mikuláš, ktorý postupne v sprievode 
anjelova čertov navštívil triedy. Za piesne a básne, ktoré si žiaci pre Mikuláša 
pripravili, získali sladké odmeny. 
 

 

• V nedeľu 15. 12. 2019 sa v Kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnili predajné 
vianočné trhy žiackych výrobkov spojené s kultúrnym programom. Predstavili 
sa tu deti z materskej školy a žiaci vybraných ročníkov základnej školy. 
Vianočný program spestrilo vystúpenie Krajňanskej muziky a  folklórnej skupiny 
Prvosienka.Výťažok z vianočných trhov sme použili na nákup kníh do ŽK, čím 
sme podstatne rozšírili knižničný fond. 

 

 



 

17 
 

• Dňa 20. 12. 2019 sa konala každoročná Vianočná besiedka, na ktorú si každá 

trieda pripravila program. Program spestrili rôzne scénky, piesne i hra na 

cimbale. Vystúpenia žiakov si prišli pozrieť aj starosta obce René Blanárik 

a poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí sú zároveň aj členmi RŠ Ing. M. 

Ružička a M. Vaško. 

 

• Dňa 14.2.2020 sa v našej škole uskutočnila odborná prednáška pre žiakov 8. 

a 9. ročníka. Žiaci 9. ročníka sú práve v najťažšom ročníku. Tento rok ich čaká 

veľa náročných úloh. Tou najdôležitejšou je rozhodnúť sa pre strednú školu, 

ktorá ich bude pripravovať pre ich budúce povolanie. Je to úloha neľahká 

a veľmi zodpovedná, preto je dôležité, aby mali žiaci čo najviac informácií, 

ktoré im pri rozhodovaní pomôžu. Prednášku organizovala Trnavská župa. Pani 

zástupkyňa z odboru duálneho vzdelávania v Trnavskom kraji vysvetlila našim 

žiakom zmysel, princípy a výhody duálneho vzdelávania a duálneho systému na 

stredných školách. Žiaci sa aktívne zapájali a kládli odborníčke zvedavé otázky. 

Veríme, že aj touto prednáškou sme pomohli našim žiakom urobiť správne 

rozhodnutia. 

 

• V čase mimoriadnej situácie sa dňa 28. 4. 2020 konal zápis do 1. ročníka ZŠ 

predškolský rok 2020/2021. Na zápise sa zúčastnili štyri deti. Pre jedno z detí 

požiadali rodičia o odklad povinnej školskej dochádzky. 

 

• Dňa 1. 6. 2020 sa v areáli našej školy uskutočnili oslavy Dňa detí. Vzhľadom na 
situáciu oslavovali v škole len žiaci 1. až 5. ročníka. Žiakom k ich sviatku 
zablahoželal pán starosta obce a pani riaditeľka. Deti dostali drobné darčeky, 
sladkosti a lietajúce taniere, ktorési mohli vyskúšať v areáli školy. 
 

 

• Od 11.6. Do 19.6. 2020 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Spolu sa 

vyzberalo 3676kg.                                                                                                   

Výsledky jednotlivých tried: 

1.miesto : 5.ročník 

2.miesto : 3. a 4.ročník 

3.miesto : 1. a 2.ročník 

4.miesto : 8.ročník 

5.miesto : 7.ročník 

6.miesto : 9.ročník 

Výsledky žiakov : 

1. Lea Bednáriková – 366kg 

2. Sára Ružičková – 330kg 

3. Dávid Svíba – 268kg 
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• Dňa 14. júna 2020 sa uskutočnila slávnosť prvého svätého prijímania žiakov 
tretej triedy. Deti sa na tento deň pripravovali na hodinách 
rímskokatolíckeho náboženstva pod vedením katechéta p. Lauka. Podstatným 
rozmerom tejto udalosti je poukázanie na vnútornú krásu človeka a dobrotu 
srdca. Mons. Jozef Marko, miestny pán farár, deťom a ich rodinám poďakoval 
a povzbudil ich, aby vytrvali v zveľaďovaní svojej duchovnej sily a dobroty. 
Našim žiakom blahoželáme. 

 

 

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

❖ Didaktické hry 
❖ Deň jablka 
❖ Zber šípok 
❖ Október – mesiac úcty k starším (vystúpenie) 
❖ Testovanie 5 
❖ Komparo 
❖ Vianočné trhy 
❖ Vianočné besiedky 
❖ Karneval 
❖ Zber papiera 
❖ Vianočné aranžovanie 
❖ MDD 
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§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Škola sa zapája ročne do mnohých projektov, krátkodobých, aj dlhodobých, ktoré sú 

zamerané na skvalitnenie, rozšírenie a obohatenie výučby v škole. V škole pokračujú 

nasledovné projekty: 

1. Európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny. 

2. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. 

3. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí. 

4. DIGI škola. 

5. Projekt podpory profesijnej orientácie žiakov základnej školy.  

6. Projekt DUD – digitálne učivo na dosah. 

7. Projekt Infovek 

8. Záložka do knihy spája školy. 

9. Hovorme o jedle 

§ 2. ods. 1l Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach 

školy 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Vyučovací proces prebieha v ôsmich žiackych učebniach. Škola disponuje jednou 
počítačovou učebňou, žiackou knižnicou, jednou učebňou na vyučovanie ANJ 
a v jednej učebni prebieha vyučovanie ak je trieda delená na dve skupiny. Školský 
klub detí má samostatne vyčlenenú špeciálnu učebňu. Škola disponuje spoločnou 
zborovňou pre všetkých učiteľov, riaditeľňou, miestnosťou pre administratívnu 
pracovníčku, kabinetom na učebné pomôcky a školskou kuchynkou, ktorú využívajú 
žiaci v rámci krúžku varenia a aj na činnosti v ŠKD a samostatnou telocvičňou. 
Žiaci a pracovníci základnej školy sa stravujú v školskej jedálni. 
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Počas šk. roka zabezpečujeme údržbu a opravy v rámci prevádzky školy, boli 
vykonané všetky potrebné revízie. 

V školskom roku 2019/2020 sme opäť sfunkčnili prezúvarku pre žiakov /žiaci sa 
prezúvali na chodbách/ , bola  vymaľovaná prezúvarka, prechodová chodba, vstupná 
chodba + sokle, triedy pre 1.- 2. roč. ,3.-4. roč., 8.roč., chodba pri 
zborovni, riaditeľňa a vstupná chodbička v telocvični. Zrenovovali sme parketové 
podlahy v 8.ročníku, prechodovej chodbe, do vstupnej chodby a chodbičky pri 
zborovni bolo položené nové PVC. Svojpomocne sme vymaľovali a zrenovovali všetky 
tabule v triedach. Vo veľkej dolnej chodbe sme odstránili kovovú stenu, čím sme 
otvorili priestor, ktorý využívame na výchovné koncerty, besedy, vyhodnotenia 
a podobne. Steny sme spestrili novými nástenkami a nástennými obrázkami.   

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo ŠR na žiakov ZŠ s MŠ Dobrá Voda je rozpočtovou organizáciou, ktorej  
čiastočnú prevádzku kryje štátny rozpočet podľa normatívu na 1 žiaka ZŠ - 
prenesené kompetencie.  
 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. 
Vybrané príspevky od rodičov do ŠKD a MŠ (tzv. originálne kompetencie) sa 
odvádzajú na účet zriaďovateľa - obce. Zriaďovateľ ich používa na dofinancovanie 
týchto zariadení.  
 

3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v 
členení podľa financovaných aktivít. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy 
v tomto školskom roku boli prijaté vo výške 1658.00 EUR, boli použité na doplatok 
k mzde vyučujúcim krúžkových činností, odvody, prevádzku krúžkov a údržbu 
školy. 
 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb a fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít. Finančné prostriedky získané od rodičov (RR) boli použité na 
preplatenie cestovných nákladov žiakov na športové zápolenia a iné súťaže 26,40-
, eur. Rodičia v tomto školskom roku uhradili úrazové poistenie všetkých žiakov 
školy  66,27 eur, zakúpenie sladkostí na Mikuláša 34,55 eur, mapy 122.00 eur, 
divadlo 100.00 eur, pomôcky pre učiteľov 229.00 eur, tričká pre žiakov 9. ročníka 
78.00 eur, pracovné zošity 415.00 eur, zaplatenie licencie Asc Komplet. 
Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým rodičom za príspevky do RZ a RR za dobrú 
spoluprácu.  
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§ 2. ods. 1n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 

na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie koncepčného zámeru školy 

školskom roku 2019/2020 zamestnanci Základnej školy s materskou školou, Dechtice 

514 vychádzali z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2019/2020. 

Vychádzajúc z platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov MŠ SR pre ZŠ a na 

základe uznesenia pedagogickej rady z 26.8. 2019 sme v tomto školskom roku 

postupovali podľa Školského vzdelávacieho programu v ročníkoch 1. - 4./ ISCED 1 /,v 

5. - 9./ ISCED 2. 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

❖ vyučovanie v súlade so stratégiami a zameraním školy, - kvalifikovaný učiteľský 
zbor,  

❖ individuálny prístup so strany učiteľov, 
❖ výborné výsledky v celoslovenskom testovaní  T5 a Komparo, 
❖ priateľská a podporujúca atmosféra v škole,  
❖ organizovanie zaujímavých a príťažlivých aktivít v rámci vyučovania,  
❖ pestrá mimoškolská činnosť,  
❖ spolupráca s rodičmi a verejnosťou,  
❖ výborné umiestnenia našich žiakov na športových súťažiach a na rôznych iných 

súťažiach,  
❖ ďalšie vzdelávanie učiteľov,  
❖ zakúpenie webovej stránky EDUPAGE PRO  
❖ využívanie moderných a efektívnych vyučovacích metód a foriem,  
❖ realizácia projektov,  
❖ rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov,  
❖ všetci vyučujúci viedli žiakov k zodpovednému prístupu k povinnostiam, k 

aktívnemu prístupu k daným úlohám, k hodnoteniu a sebahodnoteniu ich práce, k 
záujmu získavať nové informácie vlastným pričinením a z rôznych zdrojov - 
internet, tlač, encyklopédie, odborná a umelecká literatúra,  

❖ žiaci mali možnosť pracovať v 6 krúžkoch, z ktorých jeden bol so športovým 
zameraním, čím sme plnili úlohy výchovy k zdravému životnému štýlu a boju proti 
obezite,  

❖ zapojením sa do projektov spolufinancovaných z európskych fondov sme 
skvalitňovali výchovnovzdelávací proces,  

❖ kvalifikovaná výučbu cudzích jazykov - ANJ na 1. a aj na 2. stupni.  
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 Ako istý nedostatok pociťujeme:  

❖ nedostatočnú vnútornú motiváciu žiakov,  
❖ klesajúci počet žiakov a s tým súvisiace financovanie,  
❖ zastaralé vybavenie učební, ktoré nespĺňa súčasné štandarty / školský nábytok, 

tabule, PC / 
❖ energetickú náročnosť vykurovania školy,  
❖ nestále legislatívne prostredie,  
❖ nedostatok kvalitných učebníc,  
❖ nepriaznivú ekonomickú situáciu v niektorých rodinách,  
❖ trend znižovania nárokov na absolventov základných škôl a s tým súvisiacu 

klesajúcu motiváciu žiakov k dosahovaniu výborných výsledkov vo vyučovaní. 

Príležitosti školy: 

možnosť vypracovať vlastný školský vzdelávací program, 

podpora mimoškolských aktivít, spolupráca s rodičmi, 

využívanie priestorov školy pre záujmové aktivity výtvarného krúžku elokovaného 

pracoviska, pre športové činnosti pre širokú verejnosť - športové ihrisko areálu školy, 

pravidelné besedy a aktivity s rôznymi odborníkmi v škole i mimo školy, 

získavanie sponzorov, 

vytváranie školského časopisu, 

potenciál zamestnancov školy, 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

 

 

§ 2 ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

Činnosť školy sa riadi rozvrhom hodín, ktorý je vypracovaný podľa Vyhlášky 

č.224/2011 s účinnosťou od 01. 09. 2012, ktorá mení a dopĺňa Vyhlášku č. 320/2008 

o základnej škole. Z hľadiska psychohygieny je pre žiakov a učiteľov stanovený čas na 

oddych presne určenými prestávkami, popoludňajšia záujmová činnosť začínala po 30 

minútovej prestávke na oddych. Triedy aj učebne sú svetlé, vetrateľné, so žalúziami, 

centrálne vykurované s pravidelne sledovanou teplotou počas zimného obdobia. 

Hygiena je zabezpečená umývadlami v triedach. Na toaletách sú tekuté mydlá 

a dávkovače, zásobníky s hygienickými papierovými utierkami, vo vstupnej chodbe sa 

nachádza bezdotykový dávkovač dezinfekčných prostriedkov. 
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Návrh zlepšení na školský rok 2020/2021 

1. Elektronická žiacka knižka 

2. Využívanie edupage  

3. Zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k 

zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného 

zdravia. 

4. Podporovať deti a žiakov v aktívnom transporte do a zo školy, bicyklom, 

kolobežkou alebo skateboardom. 

5. Rozvíjať u žiakov komunikačné schopnosti vo výučbe cudzích jazykov, zapájať 

žiakov do poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti. 

6. Zavádzať aktivizujúce metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s 

dôrazom na stimuláciu činnostného učenia sa a rozvoj kritického myslenia 

(napr. konštruktivistické metódy). 

7. Vytvárať priaznivú klímy školy a formovať priateľské a empatické vzájomné 

vzťahy medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a žiakmi. 

8. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia 

v oblasti separácie, likvidácie odpadov a vytváraniu správnych postojov žiakov 

k životnému prostrediu. 

9. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať s 

organizáciami v lokalite školy v ochrane prírody a krajiny. 

10. Podporovať vzdelávania učiteľov v témach na podporu aktívneho životného 

štýlu a trvalo udržateľného správania. 

11. Využívať elektronické zdroje na vyučovaní a systematickú elektronickú 

komunikáciu so žiakmi a zákonnými zástupcami a zvýšiť efektivitu času aj 

zaťaženosť životného prostredia. 

12. Zvyšovať povedomie žiakov o bezpečnom používaní internetu a bezpečnosti na 

internete. 

13. Rozvíjať a podporovať digitálnu gramotnosť žiakov v rámci UO v predmetoch 

informatika. 

14. Pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie silných 

stránok vo vzdelávaní a identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich 

následné odstraňovanie a identifikovanie rizikových faktorov. 

15. Podporovať toleranciu a rozširovať povedomie žiakov o žiakoch so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú integrovaní v bežných triedach ZŠ (ide nielen o žiakov 

s „viditeľným“ znevýhodnením, avšak aj o žiakov s vývinovými poruchami 

učenia, poruchami aktivity a pozornosti a pod.), ktorí sa často stávajú obeťami 

nevhodných a nenávistných prejavov zo strany spolužiakov, príp. sú 

vyčleňovaní z kolektívu. 
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Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

V období od 16. 3. 2020 bolo vyučovanie v škole prerušené z dôvodu pandémie 
koronavírusu COVID-19. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR boli školské zariadenia na Slovensku od uvedeného dátumu zatvorené. 
Vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou. Žiaci boli vzdelávaní najmä 
prostredníctvom internetu, video hodín a mailovej komunikácie s vyučujúcimi 
jednotlivých predmetov. Priebežne tiež dostávali učebné materiály v tlačenej forme. 
Upravené bolo aj priebežné hodnotenie žiakov – dôraz sa kládol najmä na slovné 
hodnotenie, spätnú väzbu a motiváciu žiakov. Od 1. 6. 2020 sa do škôl mohli 
dobrovoľne vrátiť žiaci 1. – 5. ročníka za sprísnených hygienických pravidiel (meranie 
teploty, rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu). Vyššie ročníky pokračovali v 
dištančnom vzdelávaní až do 22. 6. 2020. Od tohto dátumu mohli po uvoľnení 
opatrení tiež dobrovoľne nastúpiť do školy. Záverečné hodnotenie žiakov II. stupňa 
prebehlo formou známkovania všetkých predmetov okrem výchov, ktoré boli 
hodnotené „absolvoval/absolvovala“. V uvedenom čase sa kvôli pandémii 
neuskutočnili ani tradičné podujatia ako oslavy Dňa matiek, exkurzie, výlety, kultúrne 
podujatia či výtvarné a športové súťaže. Zrušené boli aj 3. a 4. štvrťročná kontrolná 
písomná práca a testovanie žiakov 9. ročníka T9-2020. V tomto období sa nekonalo 
ani zasadnutie PK. 
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Záver 

Vypracovala: Mgr. Mária Valjentová 

V Dobrej Vode, 23.08. 2020 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.08. 2020 

Správa bola predložená zriaďovateľovi dňa:  

Schválenie zriaďovateľom školy dňa: 

 

Pedagogická rada berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 na vedomie  

bez pripomienok. 

V Dobrej Vode 
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Vyjadrenie Rady školy: 

Rada školy berie na vedomie a schvaľuje bez pripomienok Správu o             

výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2019/2020. 

V Dobrej Vode, dňa ................................... 

Ing. Martin Ružička, predseda rady školy 
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Predloženie zriaďovateľovi školy 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2019/2020 bola predložená zriaďovateľovi dňa: 14.09. 2020 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 

Obec Dobrá Voda, zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Dobrá Voda 150, 

919 54, berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2019/2020. 

V Dobrej Vode, dňa 14.09. 2020 

       René Blanárik 

starosta obce Dobrá Voda
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