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Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len ako „vyhláška“), a to 

nasledovne: 

• podľa § 2. ods. 1 a vyhlášky 

Údaje o škole 

Názov školy Cirkevná spojená škola sv. Martina 

Organizačné zložky Cirkevná základná škola sv. Martina 

 Cirkevná základná umelecká škola sv. Martina 

Adresa školy Školská 1661/4, 930 41 Hviezdoslavov 

Telefón +421 901 909 191 

E-mail info@csshviezdoslavov.sk 

WWW stránka https://csshviezdoslavov.sk 

Vedúci zamestnanci školy 

 Priezvisko, meno telefón e-mail 

Riaditeľ PaedDr. Veronika Dropčová, PhD. 0901 90 91 91 veronika.dropcova@csshviezdoslavov.sk 

Duchovný správca Mgr. Robert Masicza 031 569 3580 stvrtok-na-ostrove@ba.ecclesia.sk 

ZRŠ pre CZŠ Mgr. Jana Fecková 0909 250 608 jana.feckova@csshviezdoslavov.sk 

ZRŠ pre CZUŠ Mgr. art. Ján Dúbravský 0944 256 580 jan.dubravsky@csshviezdoslavov.sk 

Vedúca vychovávateľka Mgr. Lenka Motýľová 0903 983 921 Lenka.motylova@csshviezdoslavov.sk 

Rada školy 

 Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda (zástupca zriaďovateľa) Mgr. Robert Masicza stvrtok-na-ostrove@ba.ecclesia.sk 

podpredseda (zástupca rodičov) Mgr. Lukáš Novotný foxo500@gmail.com 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Lenka Motýľová lenka.motylova@csshviezdoslavov.sk 

nepedagogickí zamestnanci Viktória Kozariková ekonomka@csshviezdoslavov.sk 

zástupca rodičov Mgr. art. Petra Jaroszewicz petra.jaroszewicz@gmail.com 

zástupcovia zriaďovateľa Ing. Gabriela Józan Horváth jozanhorvath@gmail.com 

 Mgr. Klára Sukičová eklara@centrum.sk 

• podľa § 2. ods. 1 b vyhlášky 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 

Sídlo Špitálska 7, 814 92 Bratislava 
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Mgr. Viera Kyselicová, riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu 

Telefón 0903982151 

E-mail vkyselicova@abuba.sk 

• podľa § 2. ods. 1 c vyhlášky 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Ustanovujúca schôdza Rady školy pri CSŠ sv. Martina prebehla 21.3.2022. Počas tejto schôdze bol zvolený 
predseda a podpredseda Rady školy. Nasledujúce schôdze sa konali: 

- 25.4.2022 - Rada školy schválila Štatút rady školy pri CSŠ sv. Martina; 
- 11.5.2022 - Rada školy prerokovala návrhy riaditeľky školy na počty prijímaných žiakov a na počty tried 

otvárané v šk. roku 2022/2023; 
- 23.5.2022 - prebehlo výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy, prihlásila sa jediná kandidátka 

(PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.), ktorá bola členmi Rady školy navrhnutá zriaďovateľovi na 
menovanie do funkcie. 
 

• podľa § 2. ods. 1 d vyhlášky 

Údaje o počte žiakov 

Organizačná zložka Cirkevná základná škola sv. Martina 

Počet žiakov školy: 90 

Počet tried: 4 

Podrobnejšie informácie: 

K 15.9.2022 bolo v škole evidovaných 87 žiakov, z toho 63 žiakov v prvom ročníku a 24 žiakov v druhom ročníku. 
V priebehu školského roka prestúpili do iných základných škôl traja žiaci a traja žiaci prestúpili do našej školy z 
iných škôl. Zo všetkých žiakov si traja plnili dochádzku osobitným spôsobom, z toho dvaja v zahraničí a jedna 
žiačka formou individuálneho vzdelávania (tzv. "domškoláčka"). 

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

počet tried 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

počet žiakov 66 24 0 0 0 0 0 0 0 90 

z toho v ŠKD 64 24        88 

Organizačná zložka Cirkevná základná umelecká škola sv. Martina 

Počet žiakov školy: 67 

Z toho: 

- v individuálnom odbore: 28 
- v skupinovom odbore: 34 
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- štúdium pre dospelých: 5 

 

• podľa § 2. ods. 1 e vyhlášky 

Zamestnanci 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov pedag. 
prac. 

Počet úväzkov nepedag. 
prac. 

TPP 16 5 12,7 4,8 

Znížený úväzok 9    

ZPS 3    

Na dohodu 3    

• podľa § 2. ods. 1 f vyhlášky 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 2 12 14 

vychovávateľov 1 3 4 

asistentov učiteľa 0 1 1 

spolu 3 16 19 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet 

ŠKD - oddelenie 2OA výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí 

CZUŠ - Klávesové nástroje hra na klavíri 

• podľa § 2. ods. 1 g vyhlášky 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet zapojených žiakov 
Počet ocenených žiakov, 

resp. úspešných riešiteľov 

iBOBOR 24 2 

Vianočná pohľadnica 50 - 

Hviezdoslavov Kubín 9 2 

Matematický klokan 8 - 

Biblia očami detí 4 4 
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Deň Slnka 18 - 

Vesmír očami detí 15 - 

Maskot projektu Tréneri v škole 47 1 (1.miesto v rámci SR) 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

• ONLINE STRETNUTIE BUDÚCEHO VEDENIA ŠKOLY S RODIČMI 

termín: 20.3.2021, online, zúčastnení: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD., Mgr. art. Ján Dúbravský, Mgr. Robert 
Masicza 

• SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA SPOJENÁ S POŽEHNANÍM ŠKOLY 

termín: 1.8.2021, jedáleň školy, celebrant: J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD. 

• SLÁVNOSTNÉ VENI SANCTE PRI PRÍLEŽITOSTI ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 

termín: 2.9.2021, jedáleň školy, celebrant: Mgr. Robert Masicza 

• ZÁBAVNÁ OLYMPIÁDA  

termín: 24.9.2021, miesto CSŠ sv. Martina, zúčastnení: všetci žiaci ZŠ 

• BIELY DEŇ  

termín: 29.9.2021, miesto CSŠ sv. Martina, zúčastnení: všetci žiaci a zamestnanci ZŠ 

• EXKURZIA DOBRÉ JABLKÁ 

termín: 9.10.2021, miesto Sady Dunajská Lužná, zúčastnení: všetci žiaci ZŠ 

• TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 

termín: 18.-22.10.2021, miesto CSŠ sv. Martina, zúčastnení: všetci žiaci ZŠ 

• TÝŽDEŇ HRDINOV 

termín: 8.-12.11.2021, miesto CSŠ sv. Martina, zúčastnení: všetci žiaci ZŠ 

• SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA PRI PRÍLEŽITOSTI SVIATKU SV. MARTINA 

termín: 11.11.2021, jedáleň školy, celebrant: Mgr. Robert Masicza 

• SVÄTOMARTINSKÝ KONCERT 

termín: 11.11.2021, miesto: CSŠ sv. Martina, Hviezdoslavov, prvý koncert našej ZUŠ, účinkujúci: žiaci a učitelia 
umeleckej školy 

• ŠARKANIÁDA 

termín: 18.11.2021, miesto CSŠ sv. Martina, zúčastnení: všetci žiaci ZŠ 

• IŠLA SOVA NA TANEC (KARNEVAL) 
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termín: 22.11.2021, miesto CSŠ sv. Martina, zúčastnení: všetci žiaci ZŠ 

• VIANOČNÁ BESIEDKA 

termín: 22.12.2021, miesto: online-forma (youtube kanál školy), vianočné predstavenie, účinkujúci: všetci žiaci 
našej základnej školy 

• ROZPRÁVKY STARÉHO HRADU (KARNEVAL) 

termín: 14.2.2022, miesto CSŠ sv. Martina, Hviezdoslavov, zúčastnení: žiaci ZŠ 

• TÝŽDEŇ, V KTOROM SA NAUČÍME SEPAROVAŤ SMETI (SEPAROVAŤ, ZEM ZACHRAŇOVAŤ) 

termín: 21-25.2.2022, miesto CSŠ sv. Martina, zúčastnení: všetci žiaci ZŠ 

• TÝŽDEŇ O TOM, ŽE KAŽDÝ Z NÁS JE NIEČÍM INÝ, A PREDSA MÁME VEĽA SPOLOČNÉHO 

termín: 21-25.3.2022, miesto CSŠ sv. Martina, zúčastnení: všetci žiaci ZŠ 

• KRÍŽOVÁ CESTA 

termín: 13.4.2022, jedáleň školy, organizácia: Mgr. Lenka Nemtudová, vychovávateľka 

• EXKURZIA DO VÝROBNE PAPIERA PETRUS PAPIER 

termín: 16. a 17.3.2022, miesto: Petrus Papier, Prietrž, zúčastnení: žiaci ZŠ 

• DOPRAVNÉ IHRISKO 

termín: 22.4.2022, 4.5.2022, miesto: Dopravné ihrisko Trnava, zúčastnení: žiaci ZŠ 

• DEŇ MATIEK 

termín: 16.5.2022, miesto: CSŠ sv. Martina, Hviezdoslavov, vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek, účinkujúci: 
všetci žiaci ZŠ, výber žiakov umeleckej školy 

• EXKURZIA DO JAHODOVÝCH SADOV 

termín: 17.5.2022, miesto: sady Dunajská Lužná, zúčastnení všetci žiaci ZŠ 

• PUKANCOVÁ PÁRTY 

termín: 1.6.2022, miesto: CSŠ sv. Martina, zúčastnení všetci žiaci ZŠ 

• PIKNIK ŠKD 

termín: 17.6.2022, miesto: park P.O.Hviezdoslava, zúčastnení všetci žiaci ZŠ 

• PLAVECKÝ VÝCVIK 

termín: 20.-24.jún 2022, miesto: Alžbetin Dvor, zúčastnení: takmer všetci žiaci ZŠ 

• LETNÁ ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA 

termín: 27.6.2022, miesto: CSŠ sv. Martina, zúčastnení všetci žiaci ZŠ 
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• ZÁVEREČNÝ KONCERT CZUŠ 

termín: 28.6.2022, miesto: CSŠ sv. Martina, Hviezdoslavov, záverečný koncert umeleckej školy, účinkujúci: žiaci a 
učitelia umeleckej školy 

• SLÁVNOSTNÉ TE DEUM PRI PRÍLEŽITOSTI UKONČENIA ŠKOLSKÉHO ROKA 

termín: 29. jún, jedáleň školy, celebrant: Mgr. Robert Masicza 

• DENNÝ TÁBOR DOBRODRUŽSTVO NA OSTROVE 

termín: 18.-22.7.2022, miesto CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov, Madonan Bojničky, Ekopark Čierna Voda, 
AdventureLand v X-Bionic Sphere Šamorín, zúčastnení: 45 žiakov ZŠ 

 

Škola má svoj vlastný web s blogom (www.csshviezdoslavov.sk). 

Škola má svoju facebookovskú stránku (www.facebook.com/csshviezdoslavov). 

Škola má aj svoj vlastný youtube channel - https://www.youtube.com/channel/UCaRSzdxDqEYOl58KeVPY-Fw, s 
názvom CSŠHviezdoslavov. 

• podľa § 2. ods. 1 h vyhlášky 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

- Mliečny program - spolupráca s Organika s r.o., mlieko a mliečne výrobky dodávané do školy každý 
týždeň (zadarmo). 

- Školské ovocie - spolupráca s Boni Fructi, s r.o., čerstvé ovocie dovážané do školy každé 2 týždne 
(zadarmo). 

- Tréneri v škole - program je pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s podporou 
MŠVVaŠ SR, získali sme veľké množstvo pomôcok na vyučovanie telesnej výchovy, jednu hodinu telesnej 
výchovy v každej triede týždenne odučil školený tréner. 

- Eko Alarm - separovanie odpadu, získali sme 9 sad košov na separovanie odpadu, 
- SPPravme to - grantový program Nadácie SPP, kde sme uspeli s projektom Záhrada všetkým a získali a 

využili sme dotáciu vo výške 1000€. 
- Spolu múdrejší 2 - výzva MŠVVaŠ, ktorá je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, získali a využili 

sme celkom 1 050,- € 
- Spolu múdrejší 3 - výzva MŠVVaŠ, ktorá je financovaná z iných zdrojov Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, získali a využili sme celkom 1 575,- €. 
- Školský digitálny koordinátor - výzva MŠVVaŠ, ktorá je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, získali 

a využili sme celkom 2 813,- €. 

 

http://www.csshviezdoslavov.sk/
http://www.facebook.com/csshviezdoslavov
https://www.youtube.com/channel/UCaRSzdxDqEYOl58KeVPY-Fw
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• podľa § 2. ods. 1 i vyhlášky 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2021/2022 neprebehla v škole školská inšpekcia. 

• podľa § 2. ods. 1 j vyhlášky 

Materiálno-technické podmienky 

Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 v základnej škole prebiehalo v štyroch kmeňových učebniach a dvoch 
odborných učebniach - cvičebňa (ktorá momentálne nahrádza chýbajúcu telocvičňu) a informatická učebňa. Žiaci 
využívali na záujmovú činnosť aj ďalšie dve miestnosti v škole. 

Vyučovanie v základnej umeleckej škole prebiehalo v 5 triedach. 

Výbava informatickej učebne je na veľmi dobrej úrovni aj vďaka úzkej spolupráci s rodičmi našich žiakov, 
aktuálne v nej chýba iba stály dataprojektor, resp. interaktívny displej. 

Cvičebňa je vybavená širokou paletou pomôcok, ktoré sme získali z projektu Tréneri v škole, resp. aj od rodičov 
našich žiakov. 

V priebehu školského roka bola v škole vytvorená i žiacka školská knižnica, o jej materiálne (skrine, koberec, 
tulivaky), ale i obsahové (knihy, knižničný systém) zázemie sa postarali rodičia z OZ pri škole sv. Martina. 

Školská jedáleň disponovala 96 miestami na sedenie pri stoloch, kapacita nie je konečná, v ďalšom školskom roku 
sa navýši. Priestory jedálne využívajú i žiaci Materskej školy Hviezdoslavov (Obec Hviezdoslavov si prenajíma 
priestory na prízemí budovy pre potreby uvedenej MŠ), ale sú využívané i pre potreby spoločenských udalostí 
(koncerty, vystúpenia, a pod.). 

V exteriéri školy je multifunkčné ihrisko, ktoré je funkčne v prijateľnom stave, čo sa však nedá povedať o jeho 
vzhľade. Do tohto ihriska ale neplánujeme investovať financie, nakoľko sa v blízkej budúcnosti plánuje jeho 
zrušenie a nahradenie telocvičňou. Vo vonkajšom priestore má škola aj malú záhradku tvorenú vyvýšenými 
záhonmi, kde si žiaci pestujú drobné ovocie, zeleninu a bylinky, doplnenú príjemným sedením, napájadlom pre 
vtáčiky, hmyzím "hotelom" a pod. 

Vo výučbe sa používajú rozmanité učebné pomôcky, samotná metóda Hejného matematiky si vyžaduje 
rozmanité nástroje - mnohé zakúpené, mnohé vytvorené svojpomocne. Na hodinách informatiky sa pracuje s 
robotmi Bluebot a komponentami k nim potrebnými. Pedagógovia využívajú dostupné digitálne technológie, 
opakovane však prichádza požiadavka doplniť tablety (v počte aspoň pre jednu triedu) a notebooky pre tých 
pedagogických zamestnancov, ktorí nimi zatiaľ nedisponujú. Vo všetkých triedach je interaktívna tabuľa. 

Cirkevná základná umelecká škola disponuje 3 funkčnými pianami a jedným digitálnym pianom. Ostatné 
hudobné nástroje si nosia učitelia a žiaci samostatne. 

Súčasný stav materiálno-technických podmienok hodnotím vzhľadom k skutočnosti, že škola fungovala prvý 
školský rok, veľmi pozitívne, a to nielen vďaka samotnému zriaďovateľovi - Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej 
arcidiecéze, ale aj vďaka ochote a pomoci rodičov, ktorých deti našu školu navštevujú. V tomto školskom roku 
boli zakúpené i nové nábytky (z prostriedkov zriaďovateľa), interaktívne displeje (z prostriedkov školy) a stojany 
na tieto displeje (z prostriedkov OZ pri škole sv. Martina), ktoré budú používané žiakmi v budúcom školskom 
roku. 

V ďalších rokoch ale, samozrejme, bude potrebné zapracovať na vylepšovaní týchto podmienok, a to oi. aj kvôli 
očakávanému nárastu počtu žiakov. Zo strany zriaďovateľa prebiehajú procesy potrebné k pokračovaniu výstavby 
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školy - telocvične a pavilónu B. Plány vedenia školy zahŕňajú vybudovanie preliezok pre deti (nielen) v ŠKD, 
postavenie búdy na náradie, s ktorým pracuje prevažne pán školník, postavenie stojiska pre bicykle a kolobežky, 
zakúpenie ďalších nábytkov, interaktívnych displejov a stojanov potrebných pre vybavenie ďalších tried, ktoré sa 
otvoria v školskom roku 2023/2024, a rovnako i zakúpenie ďalšieho piana. Škola sa aktívne zapája do výziev 
súkromných spoločností (napr. SPP, ZSE), ale i štátnych organizácií (TSSK, Environmentálny fond) so žiadosťami o 
poskytnutie finančných príspevkov na rôzne (aj) materiálne vybavenie školy, výsledky výziev nie sú zatiaľ známe. 

• podľa § 2. ods. 1 k vyhlášky 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

V školskom roku 2021/2022 sme mali v základnej škole iba žiakov 1. a 2. ročníka, pričom žiaci druhého ročníka k 
nám prestúpili z 11 rôznych základných škôl. Škola úspešne implementovala vyučovanie Hejného metódy na 
matematike, písanie Comenia Script-om v prvom ročníku, ale i samotný predmet informatika. Žiaci sa zapájali do 
súťaží, ktoré sú pre ich vekovú kategóriu dostupné a vo viacerých boli aj úspešní. 

Veľmi pozitívne hodnotím i nasadenie celého pedagogického tímu, pedagogický tím ponúkol žiakom rozmanitú 
ponuku záujmových útvarov (krúžkov) a v priebehu školského roka sme uskutočnili viacero akcií, exkurzií, výletov, 
či tematických týždňov, z ktorých sa mnohé s najvyššou pravdepodobnosťou stanú tradíciou do ďalších rokov. 

V škole boli zriadené štyri oddelenia ŠKD. Zoznam ich aktivít je rozsiahly - Rozlúčka s jeseňou, "Kto dáva, Bohu 
požičiava", Vianočná besiedka, vystúpenie na Deň matiek, viaceré dobročinné dražby, Karneval na hrade, 
Pukancová párty, Piknik, a iné. 

Žiaci základnej umeleckej školy zvládli výučbu v hre na hudobných nástrojoch a v literárno-dramatickom odbore 
na primeranej úrovni, medzi najmladšími žiakmi sa objavujú i talenty, s ktorými budeme pracovať a talenty 
rozvíjať i v priebehu ďalších rokov. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

Aj napriek tomu, že sme cirkevnou školou a v školskom roku 2021/2022 sme mali iba najmenších žiakov - prvého 
a druhého ročníka, objavili sa rôzne prejavy nevhodného správania (absolútne nerešpektovanie autorít, vulgárne 
vyjadrovanie, a pod.). V druhom ročníku sme pozorovali výrazné rozdiely medzi žiakmi - aj vo vedomostnej, aj v 
komunikačnej úrovni. 

Návrh opatrení: 

V pedagogickom tíme sme sa dohodli na implementácii tzv. charakterového vzdelávania, teda vzdelávania, ktoré 
popretkáva všetky oblasti rámcového učebného plánu rozvojom sociálnych zručností. V tejto implementácii nám 
pomôže i sociálna pedagogička z CPPPaP v Dunajskej Strede, ktorá bude so žiakmi druhého ročníka základnej 
školy pracovať v rámci programu Druhý krok. 

• podľa § 2. ods. 3 a vyhlášky 

ŠVVP na ZŠ 

K septembru školského roka 2021/2022 sme v škole evidovali dvoch žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, ku koncu školského roka boli poruchy pozornosti a iné špecifické zdravotné 
znevýhodnenia diagnostikované u ďalších piatich žiakov. 
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• podľa § 2. ods. 3 b vyhlášky 

Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 83 / z toho dievčat 43 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 63 / 33 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 9 / z toho dievčat 4 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022 

Pre školský rok 2021/2022 je táto položka z pohľadu našej školy bezpredmetná. 

• podľa § 2. ods. 3 c vyhlášky 

Prihlásení na SŠ 

Pre školský rok 2021/2022 je táto položka z pohľadu našej školy bezpredmetná. 

• podľa § 2. ods. 3 d vyhlášky 

Prijatí na SŠ 

Pre školský rok 2021/2022 je táto položka z pohľadu našej školy bezpredmetná. 

• podľa § 2. ods. 3 e vyhlášky 

Klasifikácia tried 

Trieda MAT PVO SJL Spr 

2.A 1,17 1,48 1,39 1 

1.A 1,14 1 1,19 1 

1.B 1 1 1 1 

1.C 1,1 1 1,1 1 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

2.A 23 23 0 0 

1.A 22 21 0 1 

1.B 22 21 0 1 

1.C 20 20 0 0 
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• podľa § 2. ods. 5 b vyhlášky 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Futbal 22 1 Ing. Marek Michlík 

Krearea 20 1 Mgr. Lenka Nemtudová 

Malý vedec 29 2 Mgr. Anna Krišová 

Na zahryznutie 13 1 Mgr. Lenka Motýľová 

Netradičné skákanie cez švihadlo 16 1 Mgr. Jana Fecková 

Tvorivé čítanie 7 1 Mgr. Katarína Kubáňová 

Tanečná príprava (krúžok vedený externistkou) 17 2 Mgr. art. Petra Jaroszewicz 

Taliančina (krúžok vedený externistom) 10 1 ThLic. Ľubomír Švorca 

• podľa § 2. ods. 5 c vyhlášky 

Spolupráca školy s rodičmi a verejnosťou 

Spolupráca školy s rodičmi prebiehala na veľmi dobrej úrovni, komunikácia bola skoro vo všetkých prípadoch 
rešpektujúca, príjemná, v snahe nájsť riešenie preberaného problému/situácie. Rodičia našich žiakov veľmi 
pozitívne reagovali i na viaceré výzvy zo strany školy – pomohli so zariaďovaním školy, s materiálnym 
zabezpečením krúžkov, zabezpečili hračky do ŠKD, knihy do školskej knižnice. Viacerí z rodičov sa zúčastnili i 
„brigády“ pri zriaďovaní školskej záhrady. 

Po prvom rodičovskom združení vznikla Rada rodičov, ktorej členovia založili OZ pri škole sv. Martina. Jednou z 
hlavných úloh OZ z pohľadu školy je zber a správa príspevku rodičov (tzv. ZRPŠ). Ich činnosť je možné sledovať na 
webovej stránke našej školy: http://csshviezdoslavov.sk/oz-pri-skole-sv-martina/. 

• podľa § 2. ods. 5 d vyhlášky 

Iné podstatné skutočnosti 

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Martina sa v školskom roku 2021/2022 zúčastnili na troch divadelných 

predstaveniach: 

- Danka a Janka (Divadlo na predmestí) 

- Malý princ (ShowDeTom) 

- Divoška a Ramptantintanton (Divadlo JAJA) 

Na výchove a vzdelávaní v škole participovali i pozvaní hostia: 

- spisovateľka Anna Varadinová (beseda 13.10.2021) 

- OZ MeliBeli (beseda o epilepsii v rámci Týždňa o tom, že každý z nás je niečím iný a predsa máme veľa 

spoločného) 

- MSČK Hviezdoslavov, zástupcovia z policajného zboru, dobrovoľní hasiči zo Štvrtka na Ostrove (besedy 

v rámci Týždňa hrdinov) 

- CPPPaP DS (program „Druhý krok“ v 2. ročníku) 

Súčasťou výchovy a vzdelávania boli i dobročinné aktivity: 

http://csshviezdoslavov.sk/oz-pri-skole-sv-martina/
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- Pozdravy pre seniorov z Jednoty dôchodcov Slovenska (október 2021) 

- Dražba výrobkov z krúžku Krearea – 80% výťažku putovalo na liečbu chlapca s autonómnou dysfunkciou 

(november 2021) 

- Zbierka oblečenia pre deti z Centra pre deti a rodiny, Bernolákovo (december 2021) 

- Dražba výrobkov z krúžku Krearea – celý výťažok putoval na podporu ľudí utekajúcich pred vojnou na 

Ukrajine 

- Zbierka potravín a základných vecí pre ľudí z Ukrajiny (máj a jún 2022) 

 

 

Vypracovala: PaedDr. Veronika Dropčová, PhD. 

Vo Hviezdoslavove, 21. októbra 2022 

 


