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Správa 
o činnosti obce v oblasti  preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 

za rok 2013 
 

          Obec Semerovo má dve školské zariadenia:  
 

Základná škola Semerovo č. 110, 941 32 Semerovo s právnou subjektivitou,                        
ktorá je spoločným školským obvodom Obcí Semerovo a Čechy  na základe schválených VZN obcí. 

  

1. Názov školy:           Základná škola, Semerovo č. 110             IČO :  37860810 
2. Adresa školy:                                 941 32   Semerovo 
3. telefónne číslo:        riaditeľňa               035/6450050,        fax           035/6450053 
4. Web adresa:            www.zssemerovo.edu.sk 
e-mailová adresa:        zs.semerovo@stonline.sk 
5. Zriaďovateľ:        OBEC   SEMEROVO, 941 32 Semerovo č. 345     IČO : 00309257 
  Webovská stránka:                         www.semerovo.eu       obec.semerovo@stonline.sk 
6. Riaditeľka školy:   PaedDr. Vlasta Hrabovská  dátum menovania : 1.7.2009 (ukončenie 30.6.2014) 

7. Počet žiakov:    k  31. 12. 2013    139 žiakov                                            Počet tried : 9  +  ŠKD 
8. Základná škola je držiteľkou najvyššieho ocenenia obce: „Ceny obce Semerovo“. 

 
Škola obhájila aj v roku 2013 medzinárodný certifik át vzdelávacieho strediska Microsoft IT 

Academy so zaradením do celosvetovej siete škôl zam eraných na vzdelávanie po čítačovej 
gramotnosti. Škola plní európsky projekt Príprava n ového školského vzdelávacieho programu 
zameraného na IKT a projekt modernizácia vzdelávaci eho procesu na základných školách.  

Rok 2013 sa niesol v Základnej a materskej škole v znamení 1150. výro čia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda a 20 výro čia vzniku Slovenskej republiky.  

Základná škola má v ďaka projektu SAAIC Comenius 2012/2014 už po tretíkr át medzinárodných 
partnerov  z Turecka, Grécka, Španielska a Po ľska.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedenie ZŠ nezanedbalo ani v roku 2013 modernizácia  priestorov školy v rámci údržby a opráv 

sa zadovážili z vlastných prostriedkov nové zariade nie a vybavenie zborovne, 6 nových dverí, lavice 
do jednej u čebne, stojany na výtvarnú výchovu. Vzh ľadom na zastaralé a nefunk čné PC z prvého 
projektu INFOVEK zakúpila škola 8 nových obrazoviek  a 8 nových PC do u čebne IKT takže po čet PC 
sa v po čítačovej u čebni neznížil a je 16 PC + 8 PC špeciálna u čebňa + 8 PC z Nadácie Volkswagen 
Slovakia sa inštaluje do budúcej jazykovej u čebne, zabezpe čilo sa internetové prepojenie jazykovej 
učebne v priestoroch bývalých dielní v objekte školsk ej jedálne, pokra čovalo sa vo výmene 4 starých 
okien na budove školskej jedálne a tým sa ukon čila obnova a výmena všetkých okien za plastové vo 
všetkých objektoch školy.   

Základná škola na ďalej plní podmienky Školy podporujúcej Zdravie, Reg ionálnej výchovy, 
Globálnej výchovy, Otvorenej školy šport a  interne t, Environmentálnej výchovy.  

Školský areál je otvorený každý de ň do 18,oo hodiny.  
Školský vzdelávací program zamestnáva vedenie a ped agógov nad únosnú mieru, ke ď 

zoberieme do úvahy že žiaci nemajú ešte stále u čebnice na každý predmet. 
Základná škola v zastúpení pedagógov a žiakov sa zú častnila dvoch projektových stretnutí 

v Grécku a Po ľsku v rámci projektu Comenius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víťazný tvar maskota spolo čného projektu Comenius z pera našej žia čky bol predstavený na 

stretnutí v Grécku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tretie projektové stretnutie opä ť za účasti delegácie našich pedagógov a žiakov. 
 

Materská škola Semerovo č. 585, 941 32 Semerovo - bez právnej subjektivity 
  

1. Názov školy:               Materská škola, Semerovo č. 585                               Kód : 710007930 
2. Adresa školy:             941 32   Semerovo 
3. telefónne číslo:           riaditeľňa               035/6474 236 
4. Web adresa:              www.semerovo.eu 
e-mailová adresa:         semerovo.ms@mail.t-com.sk 
5. Zriaďovateľ:            OBEC   SEMEROVO, 941 32 Semerovo č. 345          IČO : 00309257 
    Webovská stránka:    www.semerovo.eu       obec.semerovo@stonline.sk 
6. Riaditeľka školy:       Gabriela Kečkéšová            Dátum menovania :   1.7.2009  
7. Počet žiakov:    38 2013)                                                                                 Počet tried: 2                             
8. Materská škola je držiteľkou ocenenia obce: „Ceny starostu obce Semerovo“. 

 

V školskom roku 2012/2013 má MŠ dve triedy : 3- 4 r očné deti   trieda slnie čok a 5 - 6 
ročné deti  trieda  medvedíkov  s celkovým po čtom detí  38, pri čom  popoludní sa vytvorí len 
jedna trieda so súhlasom Štátneho inšpek čného centra v Nitre a Rady školy. 
 Školský vzdelávací  program    Ďatelinka  je zameraný na rozvoj k ľúčových 
kompetencií s využitím regionálnych prvkov v bezpe čnom a zdravom prostredí,  s využitím 
prírodných podmienok na pestovanie vz ťahu k prírode, s využívaním digitálnych technológií             



na rozvoj informa čných kompetencií a  prostredníctvom tvorivého príst upu u čiteliek na 
rozvoj  dramatického umenia.                            
  Interné projekty materskej školy: Žime zdravo, Podpora zdravia ústnej dutiny, 
Ochrana človeka a prírody Envir ček, Zdravie v školách.            

Forma výchovy a vzdelávania Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie 
deťom od 3 do 6 -7 rokov, s celo-dennou aj poldennou f ormou v slovenskom jazyku. 

Materská škola v roku 2013 plnila podmienky medziná rodných projektov projektu : 
Vzdelávanie zamestnancov MŠ a Comenius : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obnova priestorov a vybavenia MŠ je prioritou Obce.  Aj v roku 2013 pokra čovala 

výmena 5 okien na prízemí a piatich okien na poscho dí a výmena 10 výhrevných telies, 
sprchovací kút na prízemní, vybodoval sa nový detsk ý park na dvore MŠ, obnovilo sa 
zariadenie MŠ vrátane ŠJ a nakúpili sa nové u čebné pomôcky.  

Zvýšená pozornos ť sa venuje aj životnému prostrediu areálu školy.  
Žiaci MŠ majú pravidelne zverej ňované svoje výtvarné práve v časopise Vrab ček.  
Ďalšie informácie o Materskej škole získate na webe obce Semerovo a :  
http://www.semerovo.eu/index.php/organizacie/maters ka-kola.html  
 

             V oboch školských zariadeniach sú funkčné Rady školy, ktorých volebné 
obdobie v IV. funkčnom sú roky 2012 - 2016.  

Rodičovské združenia pracujú vzorne v oboch školských zariadeniach 
a v roku 2013 zorganizovali už 12. Európsky deň rodičov a škôl, podporili 
lyžiarsky výcvik, šarkaniádu, tekvicové slávnosti, divadelné predstavenia, 
rodičovskú zábavu, maškarný karneval, deň matiek, deň detí, podujatie Hrajme 
sa spolu, besedy a náučné prednášky. Prispievajú žiakom na cestovné pri účasti 
na súťažiach a vecnými darmi pri oceňovaní žiakov za okresné a obvodné súťaže. 

Rodičovské združenie pri ZŠ je úspešným registrovaným prijímateľom 2% 
z odvedenej dane. 

V oboch školských zariadeniach sú samostatné školské jedálne, ktoré prešli 
kontrolou plnenia podmienok EU. 

Obe školské zariadenia podali Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti jej 
výsledkoch a podmienkach v zmysle §14 ods.  5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. 
za školský rok 2012/2013  Obecnému zastupiteľstvu na záver školského roka.  

Obec Semerovo a Čechy odmeňujú žiakov za medzinárodné, celoslovenské 
a krajské súťaže. 
 

I. Zabezpečovanie úloh 
 

 

I.1.    Obec Semerovo konštatuje, že Obec a Základná škola dodržiava všeobecne 
záväzné právne predpisy v činnosti obcí pri zabezpe čení preneseného výkonu štátnej 
správy: Na úseku školstva sa v Semerove postupovalo v súlade s ustanoveniami zákona          
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Dodržiavanie predpisov je 
zabezpečené a neboli zistené žiadne nedostatky ani porušenie právnych predpisov. 



 

I.2.  Vydávanie  všeobecne záväzných nariadení v ob lasti preneseného výkonu štátnej 
správy a možnosti ob čanov oboznámi ť sa s nimi: 
         Obec Semerovo v roku 2013 nevydala žiadne všeobecne  záväzné nariadenie 
ovplyv ňujúce činnos ť škôl. Obec dodržiava uznesenie, ktoré ur čuje pravidlá dodržiavania 
čistoty žiakov a povinnosti rodi čov pri dodržiavaní dochádzky detí v hygienicko-
esteticko-nezávadnom stave. V decembri 2013 vydal s tarosta obce príkazný list so 
súhlasom OZ, ktorým pred ĺžil pracovný pomer p. u č. Jozefovi Staudovi do 30.6.2014 aj 
keď nesp ĺňa kvalifika čné predpoklady VŠ vzdelania, nako ľko je vyu čujúci anglického 
jazyka, správcom po čítačových u čební a koordinátorom medzinárodného projektu 
Comenius a minimálne pre ukon čenie medzinárodného projektu sa namohol uvo ľniť.  

Všetky informácie boli zverejnené na internetovej stránke obce: www.semerovo.eu, 
internetovej stránke školy www.zssemerovo.edu.sk, v obecnom spravodaji 1x ročne 
prostredníctvom regionálneho týždenníka MY.  
 Dvakrát ročne organizujú obe školy spoločné slávnostné akadémie, na ktorých predstavujú 
nadanie svojich žiakov s veľkým ohlasom u občanov obce. 
 Všetky vzdelávacie, spoločenské a mimoškolské aktivity sú zverejňované na web stránke 
školy a obce. 
 

I.3. Rozbor  preneseného výkonu štátnej správy v sp rávnom konaní: 
      Obec v roku 2013 nevydala správnom konaní žiadne rozhodnutie. 
 Základná škola vydala prvostupňové rozhodnutia o prijatí do školy.  
 
I.4. Rozbor  činností rozhodujúceho charakteru:  

      Základná aj Materská škola má v poriadku nasledovnú dokumentáciu:  
- evidencie plnenia povinnej školskej dochádzky, 
- vedenie evidencie riaditeľky školy,  
- plnenie rozpočtu a nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými Okresným úradom 

v Nitre odborom školstva prostredníctvom obce pre ZŠ, 
- správa školy, školskej jedálne a školského klubu detí, 
- stravovanie detí v ŠJ bez problémov, 
- dotácie deťom na kúpu učebných pomôcok  pre deti v hmotnej núdzi, 
- dotácie na cestovné pre žiakov z obce Čechy, 
- starostlivosti o nadané a integrované deti, 
- poskytovanie informácií týkajúcich sa školstva verejnosti, 
- zabezpečovania ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 
- vypracúvanie projektov a koncepcií 
- plnenia úloh školy s certifikátmi : Zdravá škola, Microsoft IT Academy, Školy budúcnosti, 

plní podmienky projektov Regionálnej výchovy, Environmentálnej výchovy, Globálnej 
výchovy, projektu SAAIC Comenius, Otvorenej školy v oblasti informatiky a športu. 

 
I.5. Rozbor vybavovania s ťažností ob čanov: 
         Obec Semerovo nezaznamenala žiadne sťažnosti.  
 
I.6. Formy a metódy riadenia a kontroly preneseného  výkonu štátnej správy: 
       Členovia Rady školy, starosta sa zúčastňovali na pracovných poradách riaditeľky školy, 
rokovaní o pedagogicko-organizačných pokynov. 
KONTROLY   
- Audítorka vykonala kontrolu hospodárenia Základnej školy za rok 2013, bez zistených 

závad.  
- Neboli zistené nedostatky pri dodržiavaní BOZP (revízia elektriny, hasiacich prístrojov, 

zariadenia telocvične, školenie kurič splnené). 
 
I.7. Spolupráca obce s orgánmi miestnej štátnej správy a ústrednými orgánmi štátnej správy 
pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy: Obec pri zabezpečovaní úloh v oblasti preneseného 
výkonu štátnej správy spolupracovala s Okresným úradom v Nitre, odborom školstva.  
 
I.8. Zahraničné aktivity 

Základná škola má medzinárodných partnerov v rámci projektu :  



COMENIUS Školské partnerstvá - Multilaterálne partnerstvá  2012/2014 

COMENIUS Multilateral school partnerships 2012/2014 
„„„   SSSpppooozzznnnaaajjjmmmeee   sssaaa   ppprrrooossstttrrreeedddnnníííccctttvvvooommm   mmmaaassskkkoootttooovvv   ---   GGGeeettt   FFFaaammmiiillliiiaaarrr   vvviiiaaa   MMMaaassscccoootttsss“““ 

Gaziabdurrahman İlköğretim Okulu, Yalova, Turecko 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie 

Wlkp., Gorzów Wielkopolski, Poľsko 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Primary school of 

Paleokastro, Thessaloniki, Grécko 

CEIP Cardenal Cisneros, Torrelaguna, Španielsko 
 

II.  Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami ur čenými na zabezpečovanie preneseného 
výkonu štátnej správy 

 

HOSPODÁRENIE Základnej školy SEMEROVO č.110 
za  rok  2013 

 
Základná škola s  právnou subjektivitou so ŠJ a ŠKD účtuje v systéme podvojného účtovníctva, 

má vypracované interné smernice na ochranu  a  nakladanie so zvereným majetkom a vnútornej 
kontroly. Účty má zriadené vo  VÚB banke Nové Zámky . 

                                    
PaedDr. Vlasta Hrabovská, riaditeľka školy, bola dňom 12. 6. 2009 znovuzvolená Radou školy       

a dňom 1.7.2009 vymenovaná štatutárnou zástupkyňou zriaďovateľa, zodpovedná za zverený majetok, 
hospodárske prostriedky, vnútornú kontrolu a riadenie na obdobie 5 rokov. Funkčné obdobie 
definitívne ukončí 30.6.2014. 

 

a./ všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu hospodárskych prostriedkov sú odovzdané               
a zúčtované, 

b./ všetky príjmy a výdavky týchto prostriedkov sú zachytené v účtovníctve alebo operatívnej 
evidencii a skontrolované, 

c./ majetok školy - budovy a počítačové učebne sú poistené v majetku obce, 
d./ stav majetku Základnej školy v Semerove je zdokumentovaný v  inventarizácii k 31.12.2013.  

  e./ štvrťročné účtovné závierky v priebehu roku 2013 Základná škola v Semerove odovzdala 
prostredníctvom obce Semerovo na elektronickom médiu a v tlačenej forme na Daňovom úrade Nové 
Zámky bez pripomienok, Ročná účtovná závierka  bolo zaslaná elektronicky  na Daňový úrad Nitra 
dňa 28. 01. 2013. Ročné vyúčtovanie výdavkov s dokladmi o výsledku inventarizácie k  31. 12. 2013 
odovzdala škola zriaďovateľovi Obci Semerovo.  
 
 Stav finan čných prostriedkov na ú čtoch Základnej školy Semerovo k 31. 12. 2013 
Anal. ú čet 221 000 – Školská jedále ň  VUB 1782600151/0200 
výpis z účtu č. 12/203 z 31.12.2013 zostatok 165,57                   účtovný stav : 165,57 
Anal. ú čet 221 001 – Sociálny fond     VUB 1782591857/0200 
výpis z účtu č. 12/2013 z 31.12.2013 zostatok 2 720,25              účtovný stav : 2 720,25 
- súhlasí na zostatok na účte 472 000 – záväzky zo sociálneho fondu 
Anal. ú čet 221 002 – Depozit   VUB 2248580159/0200 
výpis z účtu č. 12/2013 z 31.12.2013 zostatok 24 284,32            účtovný stav : 24 284,32 
Anal. ú čet 221 003 – Fondový ú čet ASFEU    VUB 2629968157/0200 
výpis z účtu č. 12/2013 z 31.12.2013 zostatok 37,55                    účtovný stav : 37,55 
Anal. ú čet 222 000 – Výdavkový ú čet   VUB 1782576956/0200 
výpis z účtu č. 12/2013 z 31.12.2013 zostatok 16,50                    účtovný stav : 16,50 
Anal. ú čet 223 000 – Príjmový ú čet     VUB 1782597554/0200 
výpis z účtu č. 12/2013 z 31.12.2013 zostatok 16,00                    účtovný stav : 16,00 
BANKOVÉ ÚČTY CELKOM 27 240,19 



 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personálne zabezpečenie a materiálno-technické zabezpečenie 
 

            Obec Semerovo nepatrí pod žiaden Obvodný školský úrad, podľa uznesenia Obecného 
zastupiteľstva, Okresný úrad v Nitre - odbor školstva, plní najlepšie úlohu koordinátora 
a metodického usmerňovania škôl, a preto Obec nemá dôvod vstúpiť do žiadneho Obvodného 
školského úradu, podľa nášho názoru sú zbytočné a nemajú žiadne opodstatnenie. Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Okresný úrad v Nitre - odbor školstva svojimi pokynmi 
prostredníctvom svojich web stránok spĺňajú všetky predpoklady na perfektnú informovanosť obce 
a školy s povinnosťami.  
 

    Personálne obsadenie Základnej školy je na vynikajúcej úrovni, o čom svedčia certifikáty, 
medzinárodné, projektové a školiace aktivity školy - Microsoft IT Akademy, Školy budúcnosti, 
škola Globálnej výchovy, plní projekt SAAIC Comenius, Otvorenej školy v oblasti informatiky 
a športu. 

        Počet pedagogických pracovníkov : 13 (z toho 1 ŠKD, náklady refunduje Obec) 
Výchovno-vyučovací proces zabezpečovali :  

Mgr. Agáta Holubová tr. u čite ľka – 1. ro čník 
Mgr. Mária Baková tr. u čite ľka – 2. ro čník 

Mgr. Janka Dianovská tr. u čite ľka – 3. ro čník 
PaedDr. Mária Vel čická tr. u čite ľka – 4. ro čník 

Lýdia Dzurejová tr. u čite ľka – 5. ro čník 
Mgr. Klára Vrbová  tr. u čite ľka – 6. ro čník 

Jozef Štaudt tr. u čiteľ – 7. ročník 
Ing.Petronela Šemeláková tr. u čite ľka – 8. ro čník 

Mgr. Karol Závodský tr. u čiteľ – 9. ročník 
Mgr. Jana Dianovská  školský klub detí 

Mgr. Pavol Čurka, farár náboženská výchova 
DiS. art. Ladislav Dráfi, ml. Základná umelecká škola Nové Zámky   vysunuté pracovisko ZŠ Semerovo  

Mgr. Zdenka Vindišová zástupky ňa riadite ľky školy 
        PaedDr. Vlasta Hrabovská                                               riadite ľka školy 

 
 



 Pomocný personál : 3,6 
 Školská jedáleň 2,8 ( náklady refunduje Obec z rozpočtu) 
 Počet žiakov : 150 (2009/2010), 147 (2010/2011), 140 (2011/2012), 147 (2012/2013)  
k 31.12.2013 je počet občanov 139 v deviatich triedach. 
 

 Škola so svojimi pavilónmi a športovým areálom bola postavená v roku 1966, a preto 
pavilón školy, pavilón školskej jedálne s pripravovanou jazykovou učebňou vyžadujú neustálu 
pozornosť a starostlivosť.  
 

 Žiaľ, počet 150 žiakov nás neoprávňoval na dotáciu EU fondov, o ktorú sa obec pokúšala 
neúspešne v dvoch programovacích obdobiach. S potešením ale musím konštatovať, že havarijný 
stav budov ZŠ sa Obci ako zriaďovateľovi, darí odstraňovať prostredníctvom KŠÚ a MŠVVŠ SR za 
čo úprimne ďakujeme.  

K úplnému odstráneniu havarijného stavu budov je nutné opraviť - obnoviť vonkajšie fasády 
všetkých troch objektov školy, vybudovať nové oplotenie areálu, ktoré je zdevastované a obnoviť 
asfaltový povrch hádzanársko-tenisového a basketbalovo-volejbalového ihriska. 
 

KRÚŽKY   šk.   r. 2013/2014 

Čitateľský krúžok    -    vedúca: PaedDr. Mária Velčická 

Detský svet          -     vedúca: Mgr. Jana Dianovská 

Environmentálny krúžok    -     vedúca: Ing. Petronela Šemeláková 

Futbalový krúžok dievčatá  -     vedúci: Jozef Staudt 

Hravá angličtina     -  vedúca: Mgr. Katarína Haulíková 

Hravá slovenčina   -      vedúca: Mgr. Agáta Holubová 

Krúžok mladých hasičov   -        vedúci: Mgr. Karol Závodský 

Okienko do slovenčiny   -      vedúca: Mgr. Agáta Holubová 

Šachový krúžok       -    vedúci: Mgr. Karol Závodský 

Športový krúžok    -      vedúci: Mgr. Maroš Bajla 

Spoznajme sa prostredníctvom maskotov    -      vedúci: Jozef Staudt 

                medzinárodná aktivita                          + celým pedagogický zbor 

Učíme sa s počítačmi    -      vedúci : každý triedny učiteľ 

Úspechy žiakov ZŠ : 
Najlepšími žiakmi jednotlivých ro čníkov v školskom roku 2012/2013 :  

1. ročník  Miloško Šulák                2. ročník  Zuzana Mandíková     3. ročník  Liliana Ivani čová                         
4. ročník  Sophia Rozenbergová   5. ročník  Karin Peczenová       6. ročník  Terézia Šemeláková 
7. ročník  Sofia Rozenbergová      8. ročník  Nikolas Rozenberg    9. ročník Martina Ďurkovská 

Cenu starostu obce Semerovo pre  najlepšieho  žiaka   školy v šk. r. 2012/2013                  
na návrh pedagogickej rady Veronika Kontrová z 9. r očníka 

 

Ocenenia za úspechy v reprezentácii školy a našich obcí získali nasledovní žiaci:                  
Medzinárodné  súťaže 

Matematický Klokan  : (20. miesto) - Patrícia Lisická,     (101.miesto) - Terezka Šemeláková 6. roč.,    
(194.miesto ) - Karin Baranovičová 3. roč.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Celoslovenské sú ťaže 

Maxík - Báseň roka 2012   :  Zvláštna prémiová cena poroty  -  Norovský Patrik 7. roč. 

Maxík - Báseň roka 2012   :  

Zvláštne ocenenie poroty – „Kolektív Základnej školy Semerovo č.110“   

Všetkovedko   :   4. miesto  - Alexandra Šemeláková 3. roč.,   10. miesto  -  Liliana  Ivaničová 3. roč.,                   
20. miesto - Vanesa Havlíková 3. roč.   

XX. ročníku súťaže mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta DPO SR, SVIT 2012 :  

18. a 19. miesto zo 79 hodnotených mužstiev  Martina Ďurkovská, Veronika Kontrová, Slávka Mokrášová, 
Michaela Kučerová, Monika Laktišová, Lenka Lénardová, Veronika Lénardová, Damán Pilný, Michal Filip, 

Marek Gašparík  

Hasičská súťaž Likavka : 8. miesto  : Lenka Laktišová 7.ro č., Michaela Ku čerová, Lenka 
Lénardová, Veronika Lénardová, Slávka Mokrášová 9. roč. 

Reprezentácia  školy a obce so súborom MATIČIARIK : Rebeka Haládiková 5. roč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Krajské súťaže 
Čo vieš o hviezdach : 

úspešný riešite ľ  (+ 1. miesto v okresnej sú ťaži) Adam Vetter 5. ro č., 
úspešný riešite ľ ( + 1. miesto v okresnej sú ťaži )  Filip  Štibráni 8. ro č. 

úspešná riešite ľka ( + 2. miesto v okresnej sú ťaži)   Karen Baloghová 4. ro č. , 
úspešný riešite ľ  ( + 2. miesto v okresnej sú ťaži )  Slávko Bohoš 8. ro č. 

 

Hasičská súťaž Dyčka :  
4. miesto :   Lenka Laktišová 7. roč., Martina Ďurkovská, Patrícia Baloghová, Veronika Kontrová, Slávka 

Mokrášová, Michaela Kučerová,  Monika Laktišová, Lenka Lénardová, Veronika Lénardová 9.roč. 
 

Okresné súťaže 
 

Mladí hasiči :         
1. miesto - Eliška Jakabová, Karen Baloghová 4. roč., Barbara Bujdáková 5.r., Petra Filipová, Radka Lisická, 

Sofia Rozenberogová 7.r., Martina Ďurkovská, Patrícia Baloghová, Veronika Kontrová, Slávka Mokrášová 9.r 
2. miesto  - Eliška Laktišová 3.r., Lenka Laktišová 7.r., Vanessa Garaiová, Dominika Hatalová 8.r., 

Michaela Kučerová, Monika Laktišová, Lenka Lénardová, Veronika Lénardová 9.r. 
3. miesto   - Viktória Varníková 4.r., Roman Kalina, Jakub Laktiš, Jakub Slobodník 5.r.  Stanislav Polhoš, Matej 

Baláž 7.r. Damán Pilný, Michal Filip, Patrik Bogár, Marek Gašparík 9.r. 

Ľahká atletika – skok do výšky -   2. miesto :  Terezka Šemeláková 6. roč.  

                                     Strelecká súťaž  - 3. miesto :  Slávka Mokrášová 9. roč. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obvodné  súťaže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Úspechy škôl a pedagógov: 

 
 Medzinárodná spolupráca v rámci projektu SAAIC Comenius – Partnerstvá škôl. 

Slávnostná vianočná akadémia ZŠ a MŠ. 
Plnenie európskeho projektu v ZŠ „Príprava nového školského vzdelávacieho programu 

zameraného na IKT“. 
Plnenie európskeho projektu v  MŠ „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských 

škôl ako súčasť reformy vzdelávania“.  
Každoročná obhajoba ZŠ a  získanie certifikátu: Microsoft IT Academy . 



 Každoročná obhajoba školy a získanie certifikátu GLOBÁLNEJ VÝCHOVY. 
 Niekoľkoročná úspešná prezentácia školy v projekte Environmentálnej výchovy. 
 Pravidelné zverejňovanie výtvarných prác žiakov MŠ v časopise VRABČEK. 
 

III.  Záver 
 Obec Semerovo na záver konštatuje, že pýchou našej obce sú obe školské zariadenia. Škoda, že 
sa hodnotí len prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, teda Základná škola, ktorá je 
hodnotená v superlatívoch už niekoľko rokov, o čom svedčí aj najvyššie ocenenie obce, medzinárodné 
kontakty, úspechy v záujmovej, mimoškolskej a vzdelávacej činnosti.  
 O vinikajúcom postavení našej základnej školy svedčia aj stretnutia absolventov v priestoroch 
školy ktorý sa v roku 2013 uskutočnilo niekoľko : po 15 rokoch, 20 rokoch, 22 rokoch, 45 rokoch.  

Za všetko, čo naši pedagógovia v oboch školských zariadeniach vykonávajú pre deti, obec, 
občanov, mládež, pedagógov z okolitých škôl, ale aj návštevníkov škôl, si zaslúžia veľké ĎAKUJEME!  
 Naša Základná škola je originálne ,,Otvorenou školou“, naše školské športoviská a internetová 
učebňa neosirejú po vyučovaní, ale ani cez prázdniny, žiaľ, na náklady obce.  
 Obec musí s radosťou konštatovať, že rovnako si vážime a sme hrdí na prácu kolektívu našej 
Materskej školy, ktorá by si zaslúžila hodnotenie na super jednotku. 
 Naše poďakovanie patrí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu a Okresnému úradu 
v Nitre, odboru školstva, Obci Čechy za vzornú spoluprácu, pomoc a informovanosť prostredníctvom 
webovských stránok a e-mailových správ. 
 
 
V Semerove 2.4.2014 
 
Odoslané 3. 4. 2014                                                             
                                                                      
 
 
 
                                                                                                         Imrich Hrabovský, starosta obce 
 
 
 
Prílohy : Protokol zria ďovate ľa  

 Protokol ZŠ / právny subjekt  
               Protokol MŠ / neprávny subjekt                  


