Pre väčšinu z nás predstavujú mesiace júl a august obdobie čerpania
dovoleniek. Pre pedagogických zamestnancov, ale najmä riaditeľov
škôl, je to obdobie sumarizácie jedného roka a prípravy na ďalší školský
rok. V priebehu školského roka škola zabezpečuje okrem výchovnovzdelávacieho procesu aj ďalšie aktivity. Jednou z nich je organizovanie
okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží.
Poslaním týchto súťaží je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a
nadaných žiakov na školách. Sú založené na systematickej práci s talentovanou mládežou, podporujú jej súťaživosť, napomáhajú rozvíjať talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí. Školské kolá postupových
súťaží organizujú školy na základe dobrovoľnosti. Organizovaním regionálneho (okresného) kola poveruje krajský školský úrad. V okrese Pezinok boli poverené tie školy a školské zariadenia, ktoré majú vytvorené
nielen zodpovedajúce materiálne podmienky, ale aj erudovaných pedagógov, ktorí ako členovia jednotlivých komisií riadia a zabezpečujú
priebeh súťaží.
V Pezinku tento školský rok organizovali regionálne (okresné) kolá
predmetových olympiád a športových súťaží tieto školy: ZŠ Fándlyho –
matematická olympiáda (Mgr. Mária Radimáková), pytagoriáda, gymnastický štvorboj, ZŠ Holubyho – Slávik Slovenska (Eva Rosenbergerová), ZŠ Kupeckého – volejbal, atletika, ZŠ Na bielenisku – biologická
olympiáda (PaedDr. Elena Matuská), geografická olympiáda (Mgr. Oľga
Damaškovičová), olympiáda v anglickom jazyku (Mgr. Ivanka Chytrá),
basketbal (Mgr. Ján Boriš), volejbal (Mgr. Milan Martiš), ZŠ s MŠ Orešie
– basketbal, futbal, vybíjaná, CVČ – Európa v škole (Mgr. Viera Lužová),
orientačný beh (Anatolij Bilobžickij). V zátvorkách sú mená predsedov
komisií jednotlivých súťaží.
Vyhlasovateľom týchto súťaží je Ministerstvo školstva SR. Väčšina z
nich sa nekončí regionálnym kolom, ale má postupový charakter a
končia sa celoštátnym kolom. Teší nás, že naši pedagógovia pripravujú
pezinských žiakov na tieto súťaže a dosahujú pekné výsledky.
Ďalšou oblasťou, ktorá súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom žiakov je MONITOR 9. Jeho ciľom je získať objektívne údaje o úrovni vedomostí deviatakov, dáva rodičom do rúk objektívne informácie o vedomostiach dieťaťa, v budúcnosti by mal nahradiť prijímacie skúšky na
stredné školy.
Aj keď výsledok MONITORA 9 nie je meradlom úrovne školy, ale je vý-

Pezinské plavecké nádeje
vyrastajú z plienok. Skratku
PkPk vídavať čoraz častejšie
na plaveckých pretekoch žiackych talentov po celom Slovensku: Bratislava, Malacky, Handlová, Púchov... Mladé, ale ambiciózne trénerky, medzinárodné
plavecké rozhodkyne, Naďa
Urbančoková a Veronika Tanková, len nedávno patrili medzi
výborné slovenské plavkyne.
Dnes už majú za sebou aj prvé
ročné skúsenosti s pezinskými
deťmi od 6 do15 rokov. Je ich
vyše 60 a približne polovica z nich už v jednotlivých vekových kategóriach trénuje na plavecké preteky. Méty zatiaľ nemôžu byť nedosiahnuteľne vysoko – pre staršie pezinské deti
je terajším cieľom nominácia na význačnejšie
slovenské plavecké preteky. Mladší plavci v
súčasnosti zbierajú skúsenosti na plaveckých
pretekoch talentovanej mládeže najmä v našom kraji. Prvé úspechy prichádzajú najskôr v
boji so samým sebou: 3 – 4 razy týždenne tréning, vždy dva až tri kilometre, potom čoraz
častejšie preteky a opäť tréningová voda, ktorej je stále málo. Chýbajú ďalšie voľné hodiny v
pezinskej plavárni, lebo zanietenie tréneriek a
detí bez dostatočných finančných dotácií nestačí.
O to väčšmi však tešia prvé porovnania, prvé
zlepšenia. Vlani v júni pezinský klub usporiadal

sledkom vedomostí žiakov, uvádzame tabuľku priemernej úspešnosti v
predmetoch slovenský jazyk a matematika v Pezinku a v Slovenskej republike.

Predmet

Mesto

SR

Mesto

SR

Slovenský jazyk

81,2

81,2

24,4

24,4

Matematika

58,7

61,4

17,7

18,4

Každá zo škôl a školských zariadení mala v priebehu roka podstatne
viac aktivít. Dňa 1. 2. 2006 vstúpila do platnosti vyhláška č. 9/2006 Z. z.
MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Podľa § 3 ods. 2
tejto vyhlášky, zverejní riaditeľ školy správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení do 31.
12. v kalendárnom roku na internetovej stránke školy.

ZŠ Fándlyho

www.zsfandlyho.sk

ZŠ Holubyho

www.zsholuby.sk

ZŠ Kupeckého

www.kupk.edu.sk

ZŠ Na bielenisku

www.zsnabielenisku.webpark.sk

ZŠ s MŠ Orešie

www.zsoresie.sk

CVČ

www.epicentrum.org
Mgr. Renáta Minarovičová
Školský úrad Pezinok

získali Michal Lovič na 100 m voľný spôsob a
Jozef Šimo (97) na 100 m znak.
Plávanie, šport, ktorý patrí medzi najzdravšie,
začal v Pezinku svoju novú kapitolu. Zatiaľ je
plná mladých ľudí, odhodlania a určite aj motivácie, aby po začiatkoch prišli postupne aj výsledky v bazénoch po celom Slovensku. Aby sa
skratka PkPk stala dobrou značkou.
(lb)

letné klubové preteky. Tento mesiac (24. 6.) sa
uskutočnili ďalšie. Väčšina detí si za rok dokázala podstatne zlepšiť svoje osobné rekordy.
Napríklad Simona Šintalová (95) sa na 100 m
prsia za desať mesiacov zlepšila o neuveriteľných 19 sekúnd. Romana Baričičová (94)
100 m znak pred rokom preplávala za 2:03,90,
túto jar už za 1:37,49, Michal Lovič (96) si na 50
m voľný spôsob zlepšil osobný rekord o vyše 8
sekúnd. Šesťročný Adam Brat v znaku na 50 m
začínal s časom 1:06, dnes je o vyše 10 sekúnd
lepší...atď.
Tešia aj prvé medaily. Naposledy z Majstrovstiev Bratislavského kraja talentovanej mládeže v bazéne STU Bratislava, kde zlato získali Simona Mičudová (98) na 50 m voľný spôsob, 50 m znak a 100 m prsia, Michal Lovič na
100 m znak a Adam Brat na 50 m znak. Bronz

Pezinské deti – plavci i plavkyne, sa po ročnom tréningu v pezinskom plaveckom klube
začínajú ukazovať na celoslovenských pretekoch. V sobotu 10. júna sa v Púchove uskutočnil Memoriál Pavla Vajdu – plavecké preteky, na ktorých sa zúčastnilo šestnásť slovenských plaveckých klubov s vyše stovkou pretekárov. Naše mesto reprezentovalo desať
detí a po prvý raz v histórii tohto pezinského
plaveckého klubu sa dve z nich objavili na medailových pozíciách. Bronz vo svojej kategórii
vybojoval najskôr Samuel Kebis (94) na 100 m
prsia s časom 1:48,82 a neskôr Romana Baričičová (94) na 50 m znak s časom 43,29.
Potešili aj ďalšie naše plavecké nádeje, nielen niekoľkými štvrtými miestami, ale najmä
tým, že všetci desiati si aspoň v jednej plaveckej disciplínje zlepšili svoje doterajšie osobné
rekordy. Trénerka Naďa Urbančoková je na
dobrej ceste: v Pezinku rastie ďalšie perspektívne športové odvetvie.
(lb)

