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Východiská a podklady 
 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12 2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení, 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z. z., 

3. Koncepčného zámeru rozvoja základnej školy na roky 2013 – 2018, 

4. Hlavných úloh práce školy na školský rok 2014/2015, 

5. vyhodnotenia plnenia plánov práce výchovného poradcu, MZ, PK a koordinátorov, 

6. správy o činnosti Rady školy pri ZŠ Výčapy – Opatovce v školskom roku 2014/2015, 

7. záverov zasadnutí a rokovaní pracovných porád, pedagogických rád školy, zasadnutí 

MZ a PK v školskom roku 2014/2015. 

 

Ďalšie podklady: vyhodnotenie jednotlivých školských podujatí, súťaží a olympiád. 
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 I. Škola 

     

A/  Základné   identifikačné údaje   o   škole      

          

1.  Názov školy:  Základná škola, Výčapy – Opatovce 185 

2. Adresa školy:   951 44 Výčapy – Opatovce 185 

3.  Telefónne a faxové číslo školy:  037/7795108 

4.   Internetová adresa: www.zsvycapyopatovce.edupage.org 

     e-mail: m.civanova@centrum.sk 

5.  Zriaďovateľ:  Obec Výčapy - Opatovce 

 

6.    Vedúci  zamestnanci  školy v školskom roku 2014/2015    

                                         

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch riaditeľky školy 

 

7. 1 Členovia rady školy 

 
Rada školy pri základnej škole bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie súčasnej Rady školy pri ZŠ Výčapy - Opatovce  

začalo dňom  19. 04. 2012. Končí dňom 19. 04. 2016. 

 

 

 

 

 

meno a priezvisko 

 

funkcia  atestácie 

Mgr. Mária Civáňová 

 

 

riaditeľka  ZŠ 2. atestácia 

 

Mgr. Zuzana Kijácová zástupkyňa riaditeľky 

školy pre nižšie stredné 

vzdelávanie 

2. atestácia 

Mgr. Jozef Janči zástupca riaditeľky školy 

pre primárne vzdelávanie a 

ŠKD 

1. atestácia 



Členovia rady školy v školskom roku 2014/2015: 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za: 

1. Mgr. Martina Nergešová predsedníčka pedagogických pracovníkov 

2.  Mgr. Eva Veseličová  pedagogických pracovníkov 

3.  František Tóth  ostatných pracovníkov školy 

4. Ing. Lenka Gazdíková  rodičov školy 

5. Bc. Erika Machová podpredsedníčka rodičov školy 

6. Ľubica Dlábiková  rodičov školy 

7. Katarína Svoradová  rodičov školy 

8. Mgr. Monika Budayová  Obec – do 25. 1. 2015 

9. Mgr. Dáša Fábryová  Obec – do 25. 1. 2015 

10. Mgr. Jozef Kováč  Obec – do 25. 1. 2015 

11. ThLic. Mgr. Peter Brenkus  Obec – do 22. 2. 2015 

8. Ing. Marián Piterka  Obec – od 23. 2. 2015 

9. Mgr. Dáša Fábryová  Obec – od 26. 1. 2015 

10. PaedDr. Martin Čulák  Obec – od 26. 1. 2015 

11. Ing. Jana Magátová  Obec – od 26. 1. 2015 

 

7. 2   Činnosť rady školy 

 
(1)  Rada školy  sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej 

činnosti i fungovania Základnej školy vo Výčapoch - Opatovciach. Riaditeľka základnej 

školy v súlade s plánom zasadnutí rade školy predkladá na jej jednotlivé zasadnutia 

príslušné materiály spravidla v písomnej forme. 

(2)  Štatutárnym zástupcom rady školy je jej predseda. 

(3)  Rada školy  

       a)  na základe riadne vykonaného výberového konania navrhuje kandidáta na     

            vymenovanie riaditeľa Základnej školy vo Výčapoch - Opatovciach, 

       b) navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa Základnej školy vo 

Výčapoch - Opatovciach, 

       c)  navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie zástupcu riaditeľa Základnej školy 

vo Výčapoch - Opatovciach, 

      d) vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia alebo regulujú vzťahy v 

          organizačnej a vzdelávacej štruktúre školstva v jej kompetencii, a to sú najmä:  

           1. návrhy na počty prijímaných žiakov, 

           2. návrh na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných 

               a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch, 

           3. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

           4. k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, 

           5. návrh rozpočtu, 

           6. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, 

           7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy, 

           8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky, 

ktorý riaditeľ základnej školy každoročne vyhodnocuje. 

(4)  Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy posúdi predložené podklady   

jednotlivých kandidátov a výsledky výberového konania odovzdá zriaďovateľovi školy.  

 



             Záverečná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ Výčapy – Opatovce  

                                   v školskom roku 2014/2015 

 
Rada školy sa schádza v zmysle Článku VI. ods. 7 Štatútu rady školy štyrikrát ročne a podľa 

potreby. V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnilo 6 zasadnutí Rady školy pri ZŠ Výčapy-

Opatovce. Z každého zasadnutia sa vyhotovila zápisnica, ktorá bola overená dvoma členmi 

rady školy. Zasadnutia rady školy sa konali podľa plánu zasadnutí a riadili sa podľa platných 

zákonov a v súlade so Štatútom rady školy. 

 

 

12. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch Opatovciach dňa 30. 9. 2014 

 

Program:   1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov  

3. Kontrola uznesení 

4. Ochrana osobných údajov  

5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

za školský rok 2013/2014  

6. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2013/2014  

7. Personálne, pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno- 

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2014/2015 

8. Dodatky k Školskému vzdelávaciemu programu 

9. Škola priateľská deťom 

10. Organizácia 13. školského plesu  

11. Záver 

 

Uznesenia:  

 

k bodu 2                                      Uznesenie č. 50/2014 

Rada školy schvaľuje program zasadnutia, zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

z 12. zasadnutia rady školy. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 4                                      Uznesenie č. 51/2014 

Rada školy berie na vedomie svojim podpisom  povinnosť o mlčanlivosti z dôvodu ochrany 

osobných údajov.  

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 5                                      Uznesenie č. 52/2014 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi ZŠ Výčapy-Opatovce schváliť Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2013/2014. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 6                                      Uznesenie č. 53/2014 

Rady školy berie na vedomie hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 

2013/2014. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 7                                      Uznesenie č. 54/2014 



Rada školy berie na vedomie personálne, pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2014/2015. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 8                                      Uznesenie č. 55/2014 

Rada školy schvaľuje Dodatky k Školskému vzdelávaciemu programu. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 9                                      Uznesenie č. 56/2014 

Rada školy berie na vedomie zapojenie ZŠ do programu Škola priateľská deťom v školskom 

roku 2014/2015. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 10                                     Uznesenie č. 57/2014 

Rada školy berie na vedomie termín 13. školského plesu 24. januára 2015. 

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržali sa – 0 
 

13. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch Opatovciach dňa 13.11.2014  

 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Kontrola uznesení 

      3. Dodatky ku Školskému poriadku  

      4. Hlavné úlohy v školskom roku 2014/2015 

      5. Hodnotenie plnenia koncepčných zámerov školy za obdobie  2013/2014 

      6. Organizácia 13. školského plesu 

      7. Záver 

 

Uznesenia: 

 

k bodu 1                                   Uznesenie č. 58/2014 

Rada školy berie na vedomie zapisovateľku Mgr. E.Veseličovú a overovateľky Mgr. M. 

Budayovú a Mgr. D. Fábryovú. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 2                                    Uznesenie č. 59/2014 

Rada školy berie na vedomie kontroly uznesení a ich splnenie. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

k bodu 3                                      Uznesenie č. 60/2014 

Rada školy berie na vedomie Dodatky ku školskému poriadku. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 4                                      Uznesenie č. 61/2014 

Rada školy berie na Hlavné úlohy školy v školskom roku 2014/2015. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 5                                      Uznesenie č. 62/2014 

Rada školy berie na vedomie Hodnotenie plnenia koncepčných zámerov školy za obdobie 

2013/2014. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 



k bodu 6                                      Uznesenie č. 63/2014 

Rada školy berie na vedomie informácie o organizovaní 13. školského plesu. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

 

14. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch Opatovciach dňa 11.12.2014  

 

Program:   1. Otvorenie 

2. Organizácia 13. školského plesu  

3. Záver 

 

Uznesenia:  

k bodu 2                                      Uznesenie č. 64/2014 

Rada školy berie na vedomie organizáciu 13. školského plesu nasledovne: 

- návrh vstupenky a plagátu pripraví p. Nergešová 

- tlač vstupeniek zabezpečí p. Veseličová 

- výzdobu a zakúpenie materiálu zabezpečí p. Krajčovičová 

- do programu sa oslovia tanečné kluby Sambáčik a Again 

- nákup do bufetu sa objedná u p. Budayovej a p. Dlábika 

- predávať tombolové lístky budú žiaci ZŠ (Kunová, Krajčovič, Mikušíková, Piterková) 

- víno sa objedná u p. Candráka, bude naliate v plastových fľašiach 

- nápis čísla 3 zabezpečí p. Budayová 

- počet tanierov a pohárov na OcÚ zistí p. Budayová 

- losovacie osudie pripraví p. Tóth 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

15. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch Opatovciach dňa 8. 1. 2015 

 

Program:   1. Otvorenie 

2. Organizácia 13. školského plesu  

3. Záver 

Uznesenia: 

k bodu 2                                      Uznesenie č. 65/2015 

Rada školy berie na vedomie organizáciu 13. školského plesu nasledovne: 

- nahlásiť na OcÚ, aby sa hlásila rozhlasom pozvánka na školský ples – p. Budayová 

- v bufete bude predávať p. Laclavíková s neterou – p. Laclavíková 

- do kuchyne príde pomáhať p. Svoradová s dcérou – p. Nergešová 

- obsluhovať budú 5 čašníci - p. Budayová a p. Tóth 

- uvádzať hostí bude p. Dobšík – p. Budayová 

- pagáče sa dajú piecť p. Klenkovej a kúpia sa aj arašidy ako občerstvenie na stoly – p. 

Budayová 

- osloviť sponzorov z obce i okolia za účelom získania vecného daru do tomboly, prípadne 

finančných prostriedkov – členovia rady školy 

- čestnú vstupenku dostane p. starosta a p. riaditeľka 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

16. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch Opatovciach dňa 25. 2. 2015  
 

Program: 1. Otvorenie 



                  2. Privítanie nových zástupcov do rady školy delegovaných zriaďovateľom pre                     

           obdobie 2014 - 2018 

      3. Vyhodnotenie činnosti rady školy v kalendárnom roku 2014  

      4. Vyhodnotenie 13. školského plesu 

      5. Návrh na využitie finančných prostriedkov zo školského plesu 

      6. Poďakovanie členom rady školy delegovaných zriaďovateľom pre obdobie                                                

 2010-2014 

      7. Diskusia  

      8. Záver 

Uznesenia: 

k bodu 2                                   Uznesenie č. 66/2015 

Rada školy berie na vedomie zapisovateľku Ing. L.Gazdíková a overovateľky Ing. 

J.Magátovú a Katarínu Svoradovú. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 3                                    Uznesenie č. 67/2015 

Rada školy berie na vedomie vyhodnotenie činnosti rady školy v kalendárnom roku 2014. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 4                                     Uznesenie č. 68/2015 

Rada školy berie na vedomie vyhodnotenie 13. školského plesu. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 5                                      Uznesenie č. 69/2015 

Rada školy berie na vedomie návrhy na využitie finančných prostriedkov zo školského plesu. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

17. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole Výčapy-Opatovce dňa 24. 3. 2015  

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Plán zasadnutí rady školy v kalendárnom roku 2015 

3. Výročná správa o činnosti rady školy v kalendárnom roku 2014 

4. Správa o hospodárení ZŠ za rok 2014 

5. Informácie o zápise žiakov do 1. ročníka  

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Uznesenia: 

 

k bodu 1                                   Uznesenie č. 70/2015 

Rada školy berie na vedomie program zasadnutia, zapisovateľku Ing. J. Magátovú 

a overovateľov zápisnice Ing. M. Piterku a Mgr. E. Veseličovú. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 2                                    Uznesenie č. 71/2015 

Rada školy berie na vedomie Správu o hospodárení ZŠ za rok 2014 bez pripomienok. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 3                                     Uznesenie č. 72/2015 



Rada školy berie na vedomie Plán zasadnutí rady školy v kalendárnom roku 2015. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 4                                      Uznesenie č. 73/2015 

Rada školy berie na vedomie Správu o činnosti rady školy v kalendárnom roku 2014 

s doplnením vety : ZŠ poskytuje materiálne podmienky pre činnosť rady školy. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

k bodu 5                                      Uznesenie č. 74/2015 

Rada školy súhlasí s počtom prijímaných žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2015/2016.  

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

 k bodu 6                                      Uznesenie č. 75/2015 

Rada školy ukladá predsedovi rady školy pridať do programu každého zasadnutia bod 

Hodnotenie činnosti školy.  

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržali sa – 0 
 
 

 

7. 3    Ďalšie poradné orgány riaditeľky školy 

 
názov poradného orgánu predseda členovia 

Gremiálna rada 

 

riaditeľka školy zástupcovia riaditeľky 

školy 

výchovný poradca 

 

Pedagogická rada 

 

riaditeľka školy všetci pedagogickí 

pracovníci 

Pracovná porada 

pedagogických pracovníkov 

 

riaditeľka školy všetci pedagogickí 

pracovníci 

Pracovná porada 

nepedagogických pracovníkov 

 

riaditeľka školy nepedagogickí pracovníci 

Predmetová komisia 

spoločenskovedných 

predmetov 

Mgr. Ľ. Arpášová Mgr. M. Civáňová 

Mgr. K. Kondelová 

PhDr. Ľ. Vihnyarová 

Mgr. H. Lénartová 

Mgr. J. Kušš 

Predmetová komisia 

prírodovedných predmetov 

Mgr. V. Holeková Mgr. Z. Kijácová 

Mgr. M. Práznovský 

PaedDr. G. Lieskovcová 

Mgr. J. Janči 

Mgr. V. Vlčková 

Predmetová komisia 

slovenského jazyka 

 

Mgr. K. Kondelová Mgr. M. Civáňová 

Mgr. Ľ. Arpášová 

Predmetová komisia  

cudzích jazykov 

PaedDr. M. Billiková PhDr. Ľ. Vihnyarová, PhD. 

Mgr. M. Nergešová 

Mgr. P. Halászová 



Predmetová komisia 

výchovných predmetov 

 

Mgr. J. Kušš Mgr. J. Janči 

Mgr. K. Kapustová 

Mgr. A. Némethová 

PaedDr. M. Billiková 

Mgr. M. Nergešová 

Mgr. K. Janjušević 

Metodické združenie pre 1. st. 

 

Mgr. L. Molnárová Mgr. J. Janči 

Mgr. K. Kapustová 

Mgr. A. Billíková 

Mgr. A. Némethová 

Mgr. P. Halászová 

Mgr. E. Veseličová 

Mgr. D. Cigáňová 

Mgr. L. Kunová 

E. Koprdová 

Mgr. J. Miškolciová/ZŠ 

Jelšovce 

Mgr. M. Hašuková /ZŠ 

Jelšovce 

Bc. A. Gombíková/ZŠ 

Jelšovce 

Metodické združenie 

špeciálnych pedagógov 

 

Mgr. V. Vlčková Mgr. E. Veseličová 

Mgr. K. Janjušević 

Mgr. Z. Kunová 

Mgr. R. Zelenková,zast. za 

PN 

Výchovná komisia 

 

riaditeľka školy zástupcovia riaditeľky, 

výchovná poradkyňa, 

triedny učiteľ žiaka 

školský špeciálny pedagóg 

Dohľad nad otázkami BOZP 

 

 Mgr. J. Kušš 

Zamestnanecký dôverník 

Predsedníčka OZ 

 

 Mgr. Ľ. Arpášová 

Výchovná poradkyňa  

 

 Mgr. K. Kondelová 

 

7. 4   Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa 

školy 

 
1. Pedagogická rada školy: 

 je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá spája 

zodpovednosť jednotlivca (riaditeľku školy) so skupinovým poradenstvom ostatných 

pedagogických zamestnancov školy, 

 predstavuje najdôležitejší odborný poradný orgán skupinového odborno-pedagogického 

riadenia v škole, 

 je najvyšším poradným orgánom riaditeľky školy, 



 jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku 

pedagogickej rady, 

 zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľka školy.  

2. Gremiálna a operatívna porada riaditeľky školy: 

 prerokúva najaktuálnejšie a rozhodujúce otázky celkovej činnosti ZŠ, 

 zúčastňujú sa na nej všetci vedúci zamestnanci ZŠ, 

 podľa obsahu rokovania prizýva riaditeľka ZŠ na poradu aj ďalších pedagogických 

zamestnancov, najmä výchovného poradcu (člen širšieho vedenia ZŠ), vedúcich 

metodických orgánov, vedúcich predsedov komisií, zástupcu výboru odborovej 

organizácie, rodičovskej rady a školskej rady, prípadne iné osoby podľa potreby.  

3. Metodické orgány: 

 metodické združenia a predmetové komisie na posudzovanie špecifických otázok 

výchovno-vyučovacieho procesu zriaďuje riaditeľka ZŠ, 

 ich úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy v 

jednotlivých ročníkoch na ISCED 1, v ŠKD a v jednotlivých vyučovacích predmetoch 

alebo skupinách predmetov na ISCED 2, 

 predmetové komisie a metodické združenia sa zriaďujú aj kvôli zlepšeniu vzájomnej 

spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami, 

 za vedúcich metodických orgánov vymenúva riaditeľka ZŠ najskúsenejších učiteľov a 

vychovávateľov s dobrými organizačnými schopnosťami.  

4. Poradný zbor /školský špeciálny pedagóg, triedny učiteľ, zástupca RŠ/: 

 po prerokovaní predkladá riaditeľke ZŠ návrhy na diagnostický pobyt žiakov s 

vývinovými poruchami učenia alebo ich zaradenie do špeciálnych tried, 

 navrhuje riaditeľke ZŠ integrovanie žiakov so zdravotným postihnutím, preradenie žiakov 

s mentálnym postihnutím do špeciálnej základnej školy.  

5. Komisie zasadajúce jednorazovo: 

 zasadajú napr. pri výbere žiakov do tried s rozšíreným vyučovaním, pri komisionálnych 

skúškach a pod.  

6. Rada školy: 

 je zriadená podľa § 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jej 

poslanie, úloha a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 tohto zákona, 

 je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy a 

záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania, 

 posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti 

obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy, 

 plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných 

zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie, 

 riadi sa pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu a platnej legislatívy.  

7. Rada rodičov školy: 

 je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy, 

 schádza sa štvrťročne alebo podľa potreby.  

8. Inventarizačná komisia: 



 riadi sa príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácie a o správe majetku, 

 po skončení inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľke ZŠ písomný návrh na 

usporiadanie, (uplatňuje aj návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku), 

 počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonanej inventarizácie, 

 predsedu komisie poveruje písomne riaditeľka ZŠ, 

 okrem určenej inventarizácie sa komisia schádza podľa potreby.  

9. Vyraďovacia komisia: 

 posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyraďovanie neupotrebiteľných predmetov.  

10. Likvidačná komisia: 

 realizuje likvidáciu neupotrebiteľných predmetov odsúhlasených vyraďovacou komisiou a 

schválených riaditeľkou ZŠ.  

11. Škodová komisia: 

 slúži ako poradný orgán riaditeľky ZŠ v otázkach riešenia a uplatňovania práva na 

náhradu škody spôsobenej zamestnancom, prípadne neznámym páchateľom, 

 je trojčlenná, 

 predsedu komisie a jej členov menuje riaditeľka ZŠ menovacím dekrétom, 

 zasadá podľa potreby, 

 vo svojej činnosti sa riadi Zákonníkom práce a ďalšími právnymi normami.  

 

MZ a  PK sa stretli 4 – 5x do roka. Ich stretnutia dokumentujú zápisnice zo zasadnutí PK 

a MZ, ktoré tvoria povinnú dokumentáciu školy.  Pred začiatkom školského roka vedúci MZ 

a PK prekontrolovali tematické výchovno-vzdelávacie plány,  predložili členom PK a  

riaditeľstvu školy plány MZ, PK,  spoločne  ho so svojimi členmi prerokovali a každý  vedúci 

určil úlohy,  zodpovednosť  pre každého člena. V plánoch boli určené aj termíny zasadnutí  

MZ a PK a systém hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch.  Na posledných stretnutiach 

MZ a PK   vyhodnotili  prácu MZ,  PK, určili opatrenia pre budúci školský rok. Na 

zasadnutiach MZ a PK sa analyzovali výsledky a  stanovili ciele, riešili sa výchovno-

vyučovacie problémy a predkladali  návrhy riaditeľke školy na ich riešenie. Škola intenzívne 

spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (preventívne 

programy k správaniu, k výchove k manželstvu a rodičovstvu, k závislostiam, k voľbe 

povolania,  k poruchám učenia a správania...). Na konci kalendárneho roka zasadá 

inventarizačná komisia, vyraďovacia a likvidačná komisia. V auguste zasadajú komisie ku 

komisionálnym skúškam. Ostatné poradné orgány zasadajú podľa potreby.  

Vyhodnotenie práce PK, MZ, ŠKD a koordinátorov sa nachádza v prílohách tohto 

dokumentu – prílohy č. 1 – 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 



B/ Údaje o žiakoch školy v školskom roku 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

 

ročník 

                 stav k 15. 9. 2014      stav k 31. 8. 2015  

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integrova-

ných 

počet 

odd. 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v 

ŠKD 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integrova-

ných 

počet 

odd. 

ŠKD 

počet 

žiakov 

ŠKD 

1. 1 24 1   1 23  1   

2. 2 28 1   2 28 2   

3. 

 

1 16 -   1 16 -   

4. 1 21 1  3 75 1 21 1 3 75 

5. 

 

1 25 6   1 25 6   

6. 

 

1 17 3   1 17 3   

7. 

 

2 35 4   2 36 4   

8. 

 

1 19 5   1 19 5   

9. 

 

2 37 7   2 37 7   

Spolu 

 

12 222 28   12 222 29   

Šptr.A 

 

1     4  0    1     4   0   

Šptr.B 

 

1     5  0    1     5   0   

Spolu 14 231 28   14 231 29   

C/ Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ  

 
c1) Údaje o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka 

 

Zápis do 1. ročníka sa konal v ZŠ dňa 4. 2. 2015. 

 

 
počet 

žiakov 

spolu 

Dievčatá do 

bežných 

tried - % 

Z toho do 

špeciálnej 

triedy 

dievčatá - % Odklady  nezaškolení 

v MŠ % 

počet tried 

31 50% 1 100% 1 0 2 

       

 

 

 



D/  Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich 

následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c) a d) 

Počet žiakov 9. ročníka zapísaných na stredné školy je 37 žiakov z intaktných tried, 2 žiaci zo 

špeciálnych tried. 3 žiaci z piateho ročníka sú zapísaní na osemročné gymnáziá. Všetci žiaci 

boli prijatí na stredné školy v 1. kole prijímacieho konania.  

počet žiakov 

9.ročníka 

gymnáziá umelecká škola SOŠ – 4-ročné SOŠ – 3-ročné 

37 prihlás. prij. prihlás. prij. prihlás. prij. prihlás. prij. 

5 5 1 1 17 17 14 14 

 

Percentuálne: gymnáziá  .............................. 13,6 % 

                       SOŠ s maturitou ...................  48,6 % 

                       SOŠ bez maturity .................. 37,8 % 

GRAF č. 1 

gymnáziá

SOŠ s maturitou

SOŠ bez maturity

           

a) Rozmiestnenie žiakov IX.A a IX.B triedy na jednotlivé typy SŠ v šk. r. 2014/2015 

IX.A trieda 

1. Eva Berecová – SOŠ  Animus , Levická cesta 40 – škola podnikania  

2. Veronika Berecová – Súkromná stredná umelecká škola – propagačné výtvarníctvo 

3. Emma Hroššová – Súkromná spojená škola OA, Štúrovo sv. Štefana 36 – OA 

bilingválne štúdium 

4. Annamária Juríková – SOŠ potravinárska, Cabajská – cukrár- kuchár 

5. Nikola Čerešňová - SOŠ potravinárska, Cabajská – cukrár- kuchár 



6. Lucia Obertová – SOŠ Cintorínska – kaderníčka 

7. Tomáš Obert – Nábrežie mládeže SOŠ – stolár 

8. Stanislav Rafael - Nábrežie mládeže SOŠ – murár 

9. Matúš Kuna - Nábrežie mládeže SOŠ – inštalatér 

10. Ľudovít Križan - SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40 – kuchár – učebný 

odbor 

11. Aleš Čulák – SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 -  mechanik nastavovač 

12. Barbora Kondelová - Gymnázium, Párovská 1 

13. Nina Kukučková - Gymnázium, Párovská 1 

14. Marek Sahulčík – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

15. Eva Chrzaszczová - SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40 – čašník – 

učebný odbor 

16. Sabína Machová - SOŠ Cintorínska – vizážistka 

17. Simona Magáthová - SOŠ Cintorínska – obchod a podnikanie 

IX.B trieda 

1. Alexandra Kunová - Súkromná SOŠ pedagogická, Topoľčany – učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo 

2. Petra Mikušíková - Súkromná SOŠ pedagogická, Topoľčany – učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo 

3. Miroslava Tóthová – Stredná zdravotnícka škola, Topoľčany – masér 

4. Adriana Myjavcová - SOŠ potravinárska, Cabajská – cukrár- pekár 

5. Nicol Piterková – SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609 - kaderníčka 

6. Štefan Teplanský - SOŠ Cintorínska – autoopravár - mechanik 

7. Matúš Hupka – Gymnázium, Golianova 68 

8. Tímea Ivančíková – SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632 - agropodnikanie 

9. Denis Báleš - SOŠ polytechnická, Novozámocká – mechanik - elektrotechnik 

10. Dominika Čerešňová – SOŠ dopravná, Žilina – dopravná akadémia 

11. Petronela Cigáňová – SOŠ veterinárna – veterinárne zdravotníctvo a hygiena 

12. Dominik Tóth - Obchodná akadémia, Bolečkova 2 

13. Adrián Bernát - Obchodná akadémia, Bolečkova 2 

14. Ľubomír Mošať – SPŠP, Slančíkovej 2 – výživa a šport 



15. Roman Poništ - SOŠ potravinárska, Cabajská – kontrolór potravín 

16. Sebastián Švába - SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40 – kuchár – 

študijný odbor 

17. Tomáš Gráfel - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra 

18. Veronika Križanová - SOŠ Cintorínska – kaderníčka 

19. Kristián Dlábik - SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 – technický administratívny 

pracovník 

20. Adrián Molnár – SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 – technický administratívny 

pracovník 

   Špeciálna trieda 

     2 žiaci – prijatí na odborné učilište  

 

b) Žiaci 5. ročníka, ktorí sa hlásili na osemročné gymnáziá 

Počet žiakov, ktorí sa hlásili na 

osemročné gymnáziá 

gymnáziá 

4 prihlásených prijatých 

4 3 

 

Prijatí žiaci na osemročné gymnáziá: 

1. Ondrej Čulák – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre, Farská 19 

2. Bianka Esseová - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre, Farská 19 

3. Petra Billíková – Gymnázium, Golianova 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

alebo  Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2014/2015 

 - prospech (koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov 

priemerný prospech z jednotlivých predmetov a výsledky externých meraní t. j. Testovanie 9 

v podmienkach ZŠ).  

- dochádzka (zameškané hodiny, ospravedlnené, neospravedlnené, neprospievajúci žiaci, 

výchovné opatrenia, pochvaly a pokarhania udelené triednym učiteľom, riaditeľom školy, 

znížené známky zo správania) 

 

 

e1) Dochádzka žiakov, výchovné opatrenia, znížené známky zo správania  

 

Ročník Zameškané 

hodiny 

Ospravedlnené/ 

neospravedlnené 

Neprospievajú 

ci  žiaci 

Výchovné opatrenia 

1. 1868 1868/0 0 Pochvaly triednym 

učiteľom – všetkým 

žiakom 

2. 2264 2264/0                                                                                                                                                                                  0 Pochvaly triednym 

učiteľom – 7 žiakov 

3. 1077 1077/0 0 Pochvaly triednym 

učiteľom – 1 žiak 

4. 1551 1551/0 0 Pokarhanie riaditeľom 

školy – 1 žiakovi 

Špeciálna 

trieda A 

338 338/0 0 Pochvala triednym 

učiteľom – 1 žiak 

5. 3345 2676/669 

 

1 žiak – 

opakuje 

ročník 

Pokarhanie riaditeľom 

školy – 1 žiakovi  

Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 –  

1 žiakovi 

6. 3364 2856/508 1 žiak - 

opakuje 

ročník 

2 žiaci - 

opravné 

skúšky 

Znížená známka zo 

správania na stupeň 2 – 

1 žiakovi 

Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 – 

3 žiakom 

Pochvala riaditeľom 

školy – 1 žiak  

7. 4224 4224/0 0 Znížená známka zo 

správania na stupeň 2 – 

2 žiakom v VII.A triede  

Pochvala triednym 

učiteľom – 11 žiakom 

v VII. B triede  



8. 2627 2134/493 1 žiačka -

komisionálne 

skúšky 

Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 – 

1 žiačke  

9. 5175 5147/28 0 Napomenutie triednym 

učiteľom – 3 žiakom 

v IX. B triede 

Pokarhanie triednym 

učiteľom – 1 žiakovi 

v IX. B triede 

Pokarhanie riaditeľom 

školy – 1 žiačke v IX. A 

triede 

Znížená známka zo 

správania na stupeň 2 –  

3 žiakom v IX. A triede  

Pochvala triednym 

učiteľom – 1 žiakovi 

v IX. A triede a 2 

žiakom v IX. B triede  

Špeciálna 

trieda B  

744 744/0 0 Pochvala triednym 

učiteľom – 5 žiakom 

 

 

e2) Hodnotenie žiakov 1. ročníka 

 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

1.roč.  

Počet žiakov,  

ktorí prospeli 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- dobré výsledky - 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- slabé výsledky - 

1 23 23 23 

Priemer známok 1,25 

- 

 

e3) Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka  

 

  II. A II.B                    III. IV. 

Anglický 

jazyk 1,0 

 

1,0 1,56           1,62 

Etická 

výchova 1,0 

 

1,0                     1,0        - 

Hudobná 

výchova 1,0 

 

1,0 1,0 1,0 

Informatická 

výchova 1,0 

 

1,0 1,0 

                                       

1,0               

Matematika 1,07 
1,64 

  1,38 1,57 

Náboženská 

výchova 1,0 

 

1,0 1,0 1,0 

Pracovné 

vyučovanie       - 

 

- - 1,0 



Prírodoveda 1,07 

 

1,43 1,44         1,62 

Slovenský 

jazyk a 

iteratúra 1,57 

 

 

1,79 1,5 1,62 

Telesná 

výchova 1,0 

 

1,0 1,0 1,0 

Vlastiveda 1,14 

 

1,14 1,44 

                        

1,71 

Výtvarná 

výchova 1,0 

 

1,0 1,0 1,0 

Priemer 1,21 1,5 1,46 1,66 

 

  

 

  

 

 

e4) Hodnotenie žiakov špeciálnych tried – Variant A, B  

      Špeciálne triedy - žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím - 8  žiakov 

                                     so stredným  mentálnym postihnutím -  1 žiak   

   

triedy ročník Počet 

žiakov 

 

Počet žiakov so stupňom 

- prospel - 

Počet žiakov so stupňom 

- neprospel - 

Šp. tr. A 4. var. A 2 2 0 

4. var. B 1 1 0 

6. 1 1 0 

 

Šp. tr. B 

 

               

7.  1 1 0 

8. 2 2 0 

9. 2 2 0 

spolu  9 9 0 

 

 

 

e5) 2. stupeň základnej školy 

 
  V. VI. VII.A VII.B VIII. IX.A IX.B 

Anglický jazyk 2   3 2,39 2,06 2,17 2,88 2,75 

Biológia 1,84 2,47 1,89 1,72 1,44 2,06 1,7 

Dejepis 1,84 2,24 1,89 1,78 2,11 2,88 2,2 

Etická výchova 1,0 - 1,0 1,0 1,0 - - 

Fyzika -  2,82 2,39 1,78 2,06 2,82 2,3 

Geografia 1,36 2,24 2 1,44 1,44 1,88 1,7 

Hudobná výchova 1,04 1,06 1,33 1,11 - - - 

Chémia - 2,53 2,28 1,67 2,11 2,71 2,15 

Informatika 1,4 2,12 1,89 1,28 1,11 2,12 1,7 

Matematika 2,08 3,06 2,61 2,06 2,17 3,24 2,65 

Náboženská výchova 1,09 1,29 1,12 1,0 1,0 1,0 1,0 



Nemecký jazyk -   2,5 1,89 1,75 1,39 2,35 1,94 

Občianska náuka 1,08 1,35 1,39 1,22 1,0 1,29 1,0 

Slovenský jazyk a literatúra 2,36 3,24 2,67 2,28 1,94 2,82 2,55 

Svet práce - - 1,22 1,0 1,0 -  - 

Technika - - 2,11 1,39 1,0 - - 

Telesná a športová výchova 1,04 1,06 1,0 1,0 1,06 1,29 1,11 

Výchova umením - - - - 1,06 1,0 1,0 

Výtvarná výchova 1,04 1,06 1,0 1,0 - - - 

Priemer 1,51 2,14 1,83 1,51 1,50 2,17 1,85 

 

 

e6)  Výsledky externých meraní – TESTOVANIE 9 
 

Testovanie 9 2015  -  Analýza výsledkov testovania z matematiky 

 

Počet testovaných žiakov: 37 

Priemerná úspešnosť v rámci SR bola : 52,68 % 

Priemerná úspešnosť našej školy: 40,00 % ,  12,68 %  pod priemer SR 

Percentil školy: 18,24% 

Najúspešnejší žiaci: 100%  - Matúš Hupka, IX.B 

                                   95%  - Nina Kukučková,  IX. A 

                                   90% - Marek Sahulčík, IX. A 

                                   85%  - Barbora Kondelová, IX. A 

Prijaté opatrenia: 

 Zlepšiť najmä spoluprácu s rodičmi, pretože niektorí žiaci nemali aj po celý školský 

rok podpísané žiacke knižky – tu potom chýba učiteľovi spätná väzba, nakoľko nevie, 

či rodičiapoznajú, resp. nepoznajú vzdelávacie výsledky svojich detí v matematike. 

Táto spolupráca úzko súvisí so spoluprácou s triednou učiteľkou, ktorá by tiež mala 

mať záujem o vzdelávacie výsledky vlastných žiakov v hlavných predmetoch. 

 Podchytiť záujem o matematiku u žiakov už v nižších ročníkoch a  vysvetľovať im, že  

matematika je dôležitá pre ich budúcnosť, pre lepšie povolanie.Len vzdelaný človek, 

ktorý vie logicky uvažovať môže byť v živote úspešný. 

 Záujem o matematiku rozvíjať nielen u žiakov s nadaním. Aj menej nadaných žiakov 

treba sústavne podporovať a motivovať ich k lepším výsledkom, pochváliť ich aj za 

menšie úspechy. Snažiť sa o častejšie prepojenie teórie s praktickým životom 

a zdôrazňovať im tak nutnosť ovládania matematiky na úrovni základnej školy. 

 Osobitnú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a málo 

podnetného prostredia, takisto žiakom s IVVP – pomôcky, individuálny prístup, 

dôsledne dodržiavať pokyny poradne a školského špeciálneho pedagóga, v prípade 

potreby poskytnúť doučovanie. 

  Do hodín matematiky treba častejšie začleniť skupinovú prácu, prácu na projektoch, 

v ktorých si žiaci prakticky overia a precvičia teoreticky nadobudnuté vedomosti, 

naučia sa v nich svoje vedomosti a zručnosti odprezentovať. Táto forma učenia sa 

vedie k zvýšeniu vnútornej motivácie k získavaniu nových vedomostí a ich osvojenie 

je trvácnejšie. 



 Viesť žiakov k zodpovednosti za svoje výsledky tak, aby aj v čase, keď sú prijatí na 

stredné školy ešte pre Testovaním mali snahu a ochotu pracovať a podávať čo 

najlepšie výsledky. 

                                                                      

Testovanie 9 2015  -  Analýza výsledkov testovania zo slovenského jazyja 

 

 Počet testovaných  žiakov 37. Priemerná percentuálna úspešnosť školy zo SJL – 50,68 

%, priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR zo SJL – 62,58 %,  Rozdiel 

priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru zo SJL – 11,99 %, Žiak 

Matúš Hupka z 9.B triedy bol najúspešnejší zo SJL – 91,7 %, z MAT – 100%. Žiačka 

Barbora Kondelová z 9. A triedy napísala test zo SJL – 91,7 %. 

Počet testovaných žiakov: 37 

Priemerná úspešnosť v rámci SR bola : 62,6% 

Priemerná úspešnosť našej školy: 50,67%  - 11,93 %  pod priemer SR 

Najúspešnejší žiaci: 91,7% - Matúš Hupka, IX.B 

                                 91,7%- Barbora Kondelová, IX. A 

                                 87,5%- Nina  Kukučková ,IX.A 

                                 87,5% - Marek Sahulčík, IX. A 

Testovanie 9 školskom roku 2014/2015 dopadlo podpriemerne. V triedach bolo niekoľko 

šikovných a snaživých žiakov, ktorí slovenský jazyk výborne ovládali, na vyučovaní boli 

aktívni  a pravidelne sa pripravovali – boli to Hupka, Sahulčík, Kukučková, Kondelová , 

Bernát, Gráfel.  Vyučujúca žiakov na Testovanie 9 pripravovala systematicky po celý školský 

rok. Učivo bolo zopakované po tematických celkoch aj prípravnými testami  ku Komparu 

a množstvom  prípravných testov typu Testovania 9 – otvorené i zatvorené otázky. Vyučujúca 

testy  používala z portálu www. zborovna.sk.  Tieto úlohy boli riešené pri tabuli aj 

samostatne. Šikovní žiaci si zadané úlohy vypracovávali  vlastným tempom. Taktiež boli 

žiakom pravidelne posielané interaktívne testy do www. bezkriedy.sk.  Na vianočné a jarné 

prázdniny im boli zadané súbory pracovných listov. Všetky tieto aktivity však  väčšina  

žiakov nevyužila  okrem šikovných žiakov, ostatní samostatne pracovali veľmi málo alebo 

vôbec nepracovali, povinné domáce úlohy mali odpísané, na vyučovanie sa nepripravovali 

a boli tak spokojní so svojimi vyučovacími výsledkami. Slaboprospievajúcim žiakom sa 

vyučujúca venovala aj individuálne. V triedach boli šiesti žiaci s IVVP, s ktorými 

individuálne pracovala školská špeciálna pedagogička Mgr. V. Vlčková.  

 

Opatrenia na zlepšenie výsledkov v Testovaní 9: 

 

 vyučovať slovenský jazyk inovatívnymi didaktickými metódami, učiť pútavo, získať 

si záujem a aktivitu žiakov,  

 záujem o slovenský jazyk ako materinský jazyk rozvíjať nielen u žiakov s nadaním, 

motivovať žiakov k práci, získať si ich pozornosť a záujem, 

 osobitnú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a málo 

podnetného prostredia, takisto žiakom s IVVP,  

 do vyučovacej hodiny slovenského jazyka treba častejšie začleniť prácu s textami, 

rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, čítanie s porozumením, 



 viesť žiakov k zodpovednosti za svoje výsledky tak, aby aj v čase, keď sú prijatí na 

stredné školy ešte pred testovaním mali snahu a ochotu pracovať a podávať čo 

najlepšie výsledky, 

 vzbudzovať u žiakov záujem o čítanie umeleckej literatúry.                                                                                  

                  

                 
Triedy 

Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika 

Ø tried v %  

Slovenský 

jazyk             

Ø SR  v %  

Slovenský 

jazyk            

Ø tried v %  

9. A,B 37 37        52,68 40 62,58% 50,65% 

Celkom 37 37 52,68 40 62,58% 50,68% 

 

 

F/  Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 2014/15 (§2 

ods.1 písm. f) 

    

I. stupeň  ZŠ       II. stupeň  ZŠ 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

1.             ŠkVP           ISCED 1 

2.A             ŠkVP     

2.B             ŠkVP 

3.             ŠkVP 

4.             ŠkVP 

Šptr.A  
Variant A pre MP 

Variant B pre MP 

Šptr.B Variant A pre MP 

                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

5.                   ŠkVP   ISCED 2 

6. ŠkVP 

7.A ŠkVP 

7.B ŠkVP 

8. ŠkVP 

    9.A                   ŠkVP 

9.B ŠkVP 



Rámcový učebný plán ISCED 1 

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdelávacia 

oblasť 

ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

ŠVP     ŠkVP 

predmet počet  hodín počet  hodín počet  hodín počet  

hodín 

 

Jazyk a 

komunikácia 

SJL 9  8  8  8 26 33 

CUJ/ANJ 1  1  3  3 6 8 

Príroda a 

spoločnosť 

PRI 2  1  1  2 3 6 

VLA   1  1  2 3 4 

Človek a 
hodnoty 

ETV/NAV 1  1  1  1 4 4 

Matematika 
a práca s 

informáciami 

MAT 4  5  5  4 14 18 

INV   1  1  1 3 3 

Človek a svet 

práce 

PRV       1 1 1 

Umenie a 

kultúra 

VYV 2  2  2  1 4 7 

HUV 1  1  1  1 4 4 

Zdravie a 

pohyb 

TSV 2  2  2  2 8 8 

SPOLU 

 

 22  23  25  26 povinn

é 

76 

spol

u 

96 

Voliteľné hodiny podľa ŠVP  - 20 hodín 



Rámcový učebný plán ISCED 2 
                                               

Vzdelávacia  

oblasť 

ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

 

spolu 

predmet poč

et  

hod. 

počet  

hodín 

počet  

hodín 

počet  

hodín 

počet 

hodín 

ŠVP       ŠkVP 

Jazyk a 

komunikácia 

SJL 5  5  5  5  6 23 26 

CUJ/ANJ 4  3  3  3  3 15 16 

CUJ/NEJ -  2  2  2  2 4 8 

Človek a 

príroda 

FYZ -  1  1  2  2 5 6 

CHEM -  1  1  2  2 4 6 

BIO 2  2  2  1  1 5 8 

Človek a 

spoločnosť 

DEJ 1  2  1  1  2 6 7 

GEO 2  1  1  2  1 5 7 

OBN 1  1  1  1  1 4 5 

Človek a 
hodnoty 

ETV/NA

V 

1  1  1  1  1 4 5 

Matematika 
a práca s 
informáciam
i 

MAT 4  5  5  5  6 19 25 

INF 2  1  1  1  1 2 6 

Človek a svet 

práce 

SVP -  -  0,5  0,5  - 1 1 

TECH -  -  0,5  0,5  - 1 1 

Umenie a 

kultúra 

VYV 2  1  1  -  - 3 4 

HUV 1  1  1  -  - 3 3 

VYU -  -  -  1  1 1 2 

Zdravie a 

pohyb 

TSV 2  2  2  2  2 10 10 



 
 

 

 

 

 

G/  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej 

klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

      
Základná škola Počet Školský klub detí Počet 

zamestnanci ZŠ  29 zamestnanci ŠKD 3 

Z toho PZ* 
 

22 Z toho PZ 
 

3 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 22 - kvalifikovaní 3 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ** 
 

7 Z toho NZ 
0 

Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- školský psychológ*** 0 - upratovačky 0 

- špeciálny pedagóg 1   

- upratovačky 3 Školská kuchyňa a jed. 0 

- ostatní  3 zamestnanci -spolu 0 

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD  

                        32 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 

                        25 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU 

 

 27  28  30  29  30 povi

nné 

115 

spolu 

146 

 Voliteľné hodiny podľa ŠVP  - 31 hodín 

 



g1)   Zoznam učiteľov a ich aprobácia : 

 

 

1.         Mária           Civáňová slovenský jazyk   -  dejepis 

2. Zuzana         Kijácová matematika         -     biológia 

3. Jozef            Janči 1. st. ZŠ    

4. Ľubica         Arpášová slovenský jazyk   -   občianska výchova 

5. Katarína       Kondelová slovenský jazyk  -    etická  výchova 

6. Ján               Kušš zemepis               -    telesná výchova 

7. Mária           Billiková 1. st. ZŠ               -    anglický jazyk 

8. Patrícia        Halászová 1. st. ZŠ 

9. Michal          Práznovský fyzika                 -     informatika, úväzok 50% 

10. Lýdia            Molnárová 1. st. ZŠ 

11. Katarína       Kapustová 1. st. ZŠ 

12. Andrea         Billíková 1. st. ZŠ 

13.       Zuzana         Kunová pedagogika, asistent učiteľa 

14. Eva              Veseličová špeciálna pedagogika 

15. Katarína       Janjušević pedagogika mentálne postihnutých, II.polrok PN 

  Regína          Zelenková  pedagogika mentálne postihnutých, zast. za PN 

16. Peter            Brenkus náboženská výchova 

17.        Henrieta       Lénartová náboženská výchova 

18.  Martina        Nergešová 1. st. ZŠ                -    nemecký jazyk 

19. Valéria        Holeková matematika           -    fyzika  

20. Andrea        Némethová 1. st. ZŠ 

21.        Gabriela      Lieskovcová chémia               -        fyzika 

22. Ľudmila      Vihnyarová kulturológia – filozofia – anglický jazyk 

23. Vlasta          Vlčková špeciálna pedagogika, pedagogický zamestnanec 

úväzok 50% 

 

 

g2)   Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014/2015 

 
 

Predmet 
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

  

Dejepis 2 

Matematika 1 – v 5.ročníku 

Technika  1 

Biológia 2 

Svet práce 1 

 

 

 

 

 

 



H/   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 

ods. 1 písm. h) 

       
Kontinuálne vzdelávanie      Názov vzdelávania                         Prebieha           Ukončené 

 

1.   Mgr. M. Civáňová -  a/ aktualizačné:  Interaktívna tabuľa  

                                         v práci učiteľa                                                               21.2.2011 

                                        b/ aktualizačné: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne   23.5.2011 

                                        c/ aktualizačné: Využívanie IKT v práci učiteľa         23.10.2011 

                                        d/ publikačná činnosť – tvorba pracovného zošita 

                                           pre žiakov 7. roč. Hravá slovenčina – spoluautorka           2012     

                                        e/ publikačná činnosť – tvorba pracovného zošita 

                                         pre žiakov 5. roč. Hravá slovenčina – spoluautorka              2013 

                                              f/ funkčné – Riadenie školy a školského zariadenia         prebieha            

                                                                                                                             od    16. 1. 2014 

 

2.   Mgr. Z. Kijácová -  a/  aktualizačné: Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 

                                                                                                                                21.2.2011 

                                      b/  aktualizačné: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne     23.5.2011 

                                      c/  publikačná činnosť: Projektové vyučovanie 

                                           v predmete biológia                                                     28. 8.2012 

                                      d/ špecializačné: Modernizácia vzdelávania na ZŠ 

                                           s podporou IKT                                                          14. 6. 2013  

                                      e/ funkčné: Riadenie školy a školského zariadenia         prebieha                           

                                                                                                                         od 16. 1. 2014       

 

3.   Mgr. J. Janči            -  a/ aktualizačné: Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho 

                                              vzdelávania                                                           30. 10. 2010    

                                          b/ aktualizačné : Tenis v základnom učive telesnej výchovy 

                                             na prvom stupni                                                      16. 9. 2011  

                                          c/ aktualizačné: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou 

                                             školských vzdelávacích programov                       31. 10. 2011                                     

                                          d/ funkčné: Riadenie školy  a školského zariadenia   7. 11. 2012                                             

                                          e/ aktualizačné - Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti 

                                               cudzích jazykov /NEJ/                                           3. 5. 2013 

                                          f/ Zvýšenie kvalifikácie učiteľov TSV                       7. 3. 2015 

 

4.  Mgr. K. Kondelová -  a/ špecializačné : Modernizácia vzdelávania 

                                           na ZŠ s podporou IKT                                               10. 9. 2011 

                                         b/ špecializačné : Výchovný poradca - dvojročné   

                                                                                                                              prebieha 

                                       c/ aktualizačné: Aktivizujúce metódy vzdelávania        24. 8. 2015 

 

 



5.   Mgr. M. Nergešová  - a/ špecializačné : Modernizácia vzdelávania 

                                           na ZŠ s podporou IKT                                               8. 12. 2012  

                                          b/ aktualizačné: Využitie prvkov ľudového umenia edukačnom     

                                             procese výtvarnej výchovy                                     21. 6. 2014                         

                                          c/ aktualizačné: Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho  

                                             jazyka                           

                                                                                                                               prebieha 

6.  Mgr.  A. Billíková     -  a/ kvalifikačné: Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti    

                                          cudzích jazykov / NEJ/                                                 3. 5. 2013 

 

7. PhDr. Ľ. Vihnyárová -  a/ absolvovanie rozširujúceho štúdia – 

                                             anglický jazyk a literatúra                                         1. 6. 2012 

 

8. PaedDr. M. Billiková  -  a/ Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích 

                                              predmetov v základnej škole – teoretický modul       2015 

                                           b/ Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích 

                                              predmetov v základnej škole – praktický modul       prebieha 

                                                                                                                         od marca 2014 

                                           c/ Zvyšovanie kvality výučby anglického jazyka       prebieha   

   

9. Mgr. P. Halászová – a/ kvalifikačné: Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích  

                                                           jazykov / ANJ/                                                    2013 

                         b/ aktualizačné: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese                  2015 

                         c/ inovačné: Zvyšovanie kvality výučby anglického jazyka           prebieha   

 

10. Mgr. Ľ. Arpášová –     a/ aktualizačné: Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti 

                                               informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 

                                                                                                                            11. 12. 2010 

                                            b/ inovačné: Inovácie vo vzdelávaní cvičných  

                                         pedagogických  zamestnancov vybraných predmetov   5. 6. 2013 

                                          c/ aktualizačné: Vytváranie pozitívnej klímy v školách a  

                                           školských zariadeniach formou sociálneho dialógu   24. 4. 2014 

                                          d/ aktualizačné: Finančná gramotnosť do škôl           31. 5. 2015 

 

11. Mgr. V. Vlčková    -   a/ aktualizačné: Uplatnenie osobnostného, sociálneho,        

                                              morálneho rozvoja vo vyuč. procese                       29. 8. 2013 

                                         b/ aktualizačné: Využitie IKT v práci učiteľa               3. 9. 2013 

                                         c/  aktualizačné: Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách  

                                                                                                                                2. 9. 2013             

                                         d/  aktualizačné: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne  24.9.2013                                              

                                         e/  aktualizačné: IKT v predmetoch výtvarná výchova a výchova  

                                              umením                                                                    14. 9. 2013   

                                         f/ aktualizačné: Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučova-  

                                            com procese                                                              30.10.2013 



                                         g/  aktualizačné: Práca v školskej knižnici                  25. 6. 2014 

                                         h/  aktualizačné: Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 

                                                                                                                               4. 2. 2015 

                                          j/ aktualizačné: IKT pre odborných zamestnancov       2015 

  

12. Mgr. K. Janjušević  -  aktualizačné: 

                                          a/ Uplatnenie osobnostného, sociálneho, morálneho 

                                          rozvoja vo vyuč. procese                                            29. 8. 2014 

                                          b/ Využitie IKT v práci učiteľa                                     3. 9. 2013      

                                          c/ Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách           2. 9. 2013                                      

                                          d/ Učiť moderne, inovatívne, kreatívne                      12. 9. 2013    

                                          e/ IKT v predmetoch VV a VU                                   14. 9. 2013   

                                          f/ Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo 

                                          vyučovacom procese                                                     29.8.2013 

                                          g/ Využitie prvkov ľudového umenia na hodinách VYV                

                                                                                                                                     2014 

12.  Mgr. M. Práznovský –  a/ inovačné: Modernizácia vyučovania využitím nástrojov  

                                          geografických informačných systémov v sekundárnom vzde- 

                                          lávaní                                                                            26. 6. 2013      

                                          b/ aktualizačné: Využívanie školského informačného systému vo  

                                            výchovnovzdelávacom procese                                 28. 10. 2013 

                                          c/ aktualizačné: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou škol- 

                                            ských vzdelávacích programov – frekventanti           12. 3. 2014   

                                          d/ aktualizačné: Polytechnická výchova v predmete technická  

                                           výchova na 2.  stupni   základných škôl.                    August  2015   

 

14. PaedDr. G. Lieskovcová – a/ inovačné: Polytechnická výchova v predmetoch biológia  

                                                    a chémia na 2.st. ZŠ                                      18.5.- 23.5.2015   

 

15. Mgr. D. Cigáňová – a/ aktualizačné: Aktivizujúce metódy vzdelávania                2015 

                                     b/ aktualizačné:  Uplatnenie psychomotorických hier v práci  

                                        vychovávateľa a pedagogického asistenta                         prihlásená 

  

16. Mgr. V. Holeková – a/ aktualizačné: Finančná gramotnosť do škôl                  31. 5. 2015 

                                       b/ aktualizačné: Učíme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej  

                                           techniky                                                                           prihlásená 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/     Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 

písm.) (uvádzať aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy) 

 

 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola 

zapojila 

Stretnutie a  beseda s významným 

slovenským hudobníkom a spevákom 

Pavlom Hammelom, koncert,  prezentácia 

žiackych projektov o jeho tvorbe.  

Týždeň tvorby Pavla Hammela  

 

V škole boli organizované aktivity, súťaže, 

tvorba posterov, projektov a výtvarných prác 

k svetovým dňom: 

/fotogaléria a články na webovej stránke 

školy/ 

Svetový deň ústneho zdravia  

Deň narcisov  

Európsky deň jazykov  

 

Deň zdravej výživy   

Deň bielej palice     

Svetový deň duševného zdravia  

Dni otvorených dverí: 

v 1. triede 

v 2.A 

v 2.B 

v 5. triede 

v 6. triede 

v 7.A, 7.B 

 

Deň mlieka na školách  

Svetový deň pošty 

Deň tanca – 1. st. 

Svetový deň vtáctva 

Svetový deň behu  

Záložka do knihy 

DAB Nitra 

1. stupeň – Ferdo Mravec 

2. stupeň – Pýcha a predsudok 

 

Svetový deň vody– šetrenie vodou , 

dôležitosť vody, aktivity koordinátora 

ENV a školského parlamentu   

 

 

 

Týždeň s anglickými lektormi – projekt 

Educate Slovakia 

Svetový deň výživy – ovocné a zeleninové 

jedlá a misy – nápaditosť žiakov  

 

Týždeň so spisovateľkou M.R.Martákovou Deň Zeme 22. 4. – čistenie okolia školy 

a častí obce 

 

Divadelné predstavenia v ANJ – Vráble  

 

Projekt Škola priateľská k deťom 



Nácvik divadelného predstavenia v ŠKD, 

divadelné predstavenie  pre žiakov 

1.stupňa na konci školského roka 

O múdrej myške 

 

 

 

 

Medzinárodný deň detskej knihy  

Recyklohry – zber elektroodpadu , 

„Baterky na správnom mieste“ 

 

Školy pre Afriku - zbierka 

Noc v škole  

 

Deň športu – oslavy k MDD 

Výchovný koncert č. 1 – ľudová hudba  

Výchovný koncert č. 2 – Vianočný koncert  

Hodina deťom v našej škole - zbierka 

 

Starší učia mladších – prezentácia 

ľudových umení z regiónu v Mesiaci úcty 

k starším 

 

Medzinárodný deň školských knižníc 

Projekt „Záložky do knihy“ - spájanie škôl 

Výchovný koncert č. 3 – tanečné 

predstavenie, štýl hip-hop, známy tanečník 

Miroslav Žilka, člen skupiny Old School 

Brothers 

 

Škola v prírode – 1. stupeň ZŠ   

Horský hotel Kráľová 

   

Výtvarné súťaže: 

Láska ako dar 

Svet patrí mladým  

Svet fantázie  

Staroba sa nás týka  

Vesmír očami detí  

Biblia očami detí  

Stromy zomierajú postojačky 

Maľujeme vojakov  

Vianočná pohľadnica 

Takto si žijeme a iné. 

Vianočná akadémia a vianočná burza pre 

školu i obec, prezentácia činnosti žiakov 

 1. i 2. st., špeciálnych tried 

 

Deň matiek – kultúrny program pre obec 

Prezentácia výtvarných prác žiakov 

špeciálnej triedy A 

 

English Drama 

Kurz korčuľovania – 1.stupeň, Nitra 

 

 

Plavecký výcvik – 3. a 4. roč. – Plavecká 

škola Delfín Topoľčany 

 

 

 

Návštevy Nitrianskej galérie – tvorivé 

dielne, špeciálna trieda B – Tvoriť môže 

každý, získanie ocenení 

 

 

 

 
Mikuláš – v našej škole 6. 12. 2013 

Vianočná besiedka v triedach 

Koledníci k novému roku  

Karneval  

Diskotéka na Valentína 

 



Šarkaniáda – tvorba šarkanov, výzdoba 

školy  

 

Imatrikulácia prvákov – vítanie prvákov, 

kultúrny program pre rodičov žiakov 1. 

ročníka a žiakov 1. stupňa  

 

Daruj darček deťom z detského domova   

Deň detí – deti bavia deti, organizovali 

deviataci a žiacky parlament    
  

Biela pastelka  

Exkurzia žiakov 2. st.  

- Nitra – Slovenské poľnohospodárske 

múzeum 

- Hurbanovo - hvezdáreň 

Týždeň na podporu konzumácie ovocia 

a zeleniny  

 

 

Beseda s junior ambasádorom/Unicef 

Breseda o právach dieťaťa – interné  

Beseda s príslušníkmi Policajného zboru 

 

Vzdelávacie aktivity – Pansophia, 

programy:  Vesmír, Drogy – cesta nikam 

Športové a tanečné súťaže podľa kalendára 

súťaží: 

Futbal st. žiaci, st. žiačky 

Gymnastika – gymnastický štvorboj 

Vybíjaná ml. žiačky 

Malý futbal – žiačky, ml.žiaci 

Atletika 

Vo víre tanca 

 

  

Exkurzia žiakov 2. ročníka na Obecný 

úrad Výčapy-Opatovce, beseda s p. 

starostom Ing. J. Holúbkom   

 Čítajme si 2015 – 8. ročník čitateľského 

maratónu detí 

Zabezpečenie pitného režimu – ovocné 

šťavy a ovocie 

Súťaže a prezentácia školy -  časopisy : 

Vrabček , Maxík / šp.tr. A,B 

Konzultácie a poradenská služba pre 

rodičov z regiónu o problémoch učenia – 

školská špeciálna pedagogička 

 

Dejepisná olymbiáda 

Geografická olympiáda 

Biblická olympiáda 

Olympiáda v SJL 

Olympiáda v ANJ 

Biologická olympiáda 

Biblická olympiáda 

Exkurzia žiakov – Oponice, 2.st. 

Exkurzia v Bratislave – 9.r.  

Olympiády a súťaže podľa termínovníka 

súťaží – viď. tab. il) 

Exkurzia žiakov u chovateľa holubov vo 

Výčapoch-Opatovciach – 1. st., šp. tr. A,  

 

Aktivity záujmového útvaru Vševedko – 

výlety, prechádzky,... 

  

22. 4. 2014 Deň Zeme – aktivity na 

hodinách, zber odpadu v okolí školy – celá 

škola 

Školské výlety na konci školského roka 

Bojnice – 5. a 6. ročník 

Margita-Ilona – 8. ročník 

Piešťany – 7. ročník 

Jedľové Kostoľany – 9. ročník 

Komparo – SJ a M 9.r., Komparo 4. a 8. 

ročník – SJL, MAT, prírodovedné 

predmety, spoločenskovedný prehľad, 

Testovanie 9, 

 



Matematické súťaže: Taktik, Pytagoriáda, 

Matematická olympiáda, Klokan, 

Klokanko 

Prines naj knihu – súťaž školskej knižnice 

 

Najčitateľ roka 2014 - súťaž 

Literárne súťaže: Európa v škole,  

Svet patrí mladým, Literárna súťaž Zlaty 

Dônčovej, Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, 

Budimírske studničky, Krčméryho 

rečňovanky, Čítanie nás baví – šp. tr. B 

Zápis do 1.triedy s predstavením činnosti 

školy  

 

Zapojenie sa do medzinárodného projektu: 

PROJECT COMPETITION Komunikácia 

v 21.storočí – v ANJ 

 

Dobrovoľný odber krvi na pôde našej ZŠ 

Májová kvapka krvi 

 

„Tenis do škôl“- projekt, využitie na 

hodinách TSV a v záujmovej činnosti  

Triedne aktívy RZ 5x do roka 

 
Súťaže v cudzom jazyku: 

Song AJ , NEJ   21. 5. 2014 

Story v ANJ  

Jazykový kvet 11. 3. 2014 

Talent regiónu 29. 4. 2014 

 

Karneval – 1.stupeň   

Diskotéka – 2.stupeň  

Valentínska pošta   

Juvir – Bratislava, súťaž v tvorivosti 

a zručnosti žiakov 

Teenage Fashion  

Vianočné aranžovanie 

Veľkonočné aranžovanie  

Letné aranžovanie 

– súťaže v CVČ Domino Nitra 

Tematické dni na 1.stupni ZŠ na viaceré 

témy počas celého školského roka 

 

Čaro Vianoc – zimné aranžovanie 

v triedach i vo vestibule školy 

 

 

Projekty vo viacerých predmetoch,  

v priebehu školského roka 

Zbierka Škola v krabici  

Prednes poézie a prózy – HK i v cudzích 

jazykoch 

 

Týždeň modrého gombíka/UNICEF 

 

13. školský ples - spoluorganizácia so ŠR 

a RZ, kultúrny program žiakov na plese 

 

Čitateľský maratón – školská knižnica 

 

Aktualizovaná webová stránka školy – na 

nej je možné prezrieť si uvedené aktivity 

školy, adresa: 

 www.zsvycapyopatovce.edupage.org 

 

 

 

http://www.zsvycapyopatovce.edupage.org/


Galéria úspechov žiakov v školskom roku 

2014/2015 – výstavka diplomov vo 

vstupnom vestibule školy v mesiaci jún 

2015 – prezentácia školy 

Prezentácia školy v obecných novinách 

Život obce, pravidelne 

                                   

 

Zber papiera – 2x v školskom roku 

október, máj 

Zber použitých batérií a poškodených 

malých elektrozariadení 

 

Účasť v projektoch, tvorba projektov, 

Viď. časť J) 

Súťaž o najkrajšiu triedu v škole – 

celoročne, vyhodnocovanie každý mesiac, 

víťazi: špeciálna trieda B – 2.st. 

             4. ročník – 1.st. 

             Odmena: torta od p. riaditeľky 

 

 

Hromadné školské akcie usporiadané chronologicky 

 

Dátum Názov školskej akcie  

25. 09. 2014 Cezpoľný beh – Majstrovstvá okresu Nitra 

05. 10. 2014 Vševedkári a ryby  

16. 10. 2014 Malý futbal – dievčatá – prípravný zápas 

18. 10. 2014 Turisticko – branné podujatie pre deti ZÚ 

Vševedko  

21. 10. 2014 Návšteva divadelného predstavenia v ANJ, 

Červená čiapočka  

03. 11. 2014 Coca – Cola Cup 2014/2015, 1. kolo 

10. 11. – 14. 11. 2014 Základný plavecký výcvik  

22. 11. 2014 Vševedkári v Nitre 

25. 11. 2014  Škola mojej profesie  

27. 11. 2014 Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov – 

predkolo  

02. 12. 2014 Účasť na tvorivých dielňach v Nitrianskej 

galérii  



03. 12. 2014 Účasť na tvorivých dielňach v Nitrianskej 

galérii 

03. 12. 2014 Stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky ZŠ 

Lužianky  

10. 12. 2014 Olympiáda zo slovenského jazyka a 

literatúry  

10. 12. 2014 Vernisáž a prevzatie ocenení v Nitrianskej 

galérii, Návšteva vianočného mestečka 

v Nitre 

11. 12. 2014 Zimné aranžovanie, Domino  

12. 12. 2014 Exkurzia do Bratislavy, návšteva 

vianočných trhov a prezretie paláca  

13. 12. 2014 Vychádzka na Zobor  

14. 01. 2015 Olympiáda v anglickom jazyku  

16. 01. 2015 Kurz korčuľovania  

21. 01. 2015 Matematická olympiáda Z5, Z9 

23. 01. 2015 Kurz korčuľovania  

05. 02. 2015 GO – okresné kolo, Nitra – ZŠ Topoľová  

06. 02. 2015 Kurz korčuľovania  

13. 02. 2015 Kurz korčuľovania  

14. 02. 2015 Valentínske stretnutie vševedkárov  

20. 02. 2015 Kurz korčuľovania  

17. 03. 2015 Pytagoriáda P6, P7 

18. 03. 2015 Krajské kolo Matematická olympiáda Z9 

19. 03. 2015 Čo vieš o hviezdach? súťaž 

21. 03. 2015 ,,Vítame Jar v Nitre“ – mimoškolská akcia 

ZÚ Vševedko   

24. 03. 2015 Obvodné kolo súťaže Story  

25. 03. 2015 Malý futbal Jednota futbal Cup  

29. 03. 2015 Pohyb bez bariér  

30. 03. 2015 Tanečný kolotoč  

31. 03. 2015 Gymnastický štvorboj žiakov a žiačok ZŠ  

31. 03. 2015 Svet patrí mladým  



08. 04. 2015 Okresné kolo Matematickej olympiády  

09. 04. 2015 Malý futbal Jednota futbal Cup   

15. 04. 2015 Exkurzia – Slovenské poľnohospodárske 

múzeum  

20. 04. 2015 Veľký futbal dievčat – Coca Cola Cup 2015 

– 2. kolo – regionálne  

22. 04. 2015 Exkurzia – Hvezdáreň Hurbanovo  

22. 04. 2015 ,,Tvoriť mộže každý“  

22. 04. 2015 Orientačný beh – Majstrovstvá okresu  

23. 04. 2015 Minifutbal žiakov 1. stupňa ZŠ – 

McDonalds Cup 2015 

28. 04. 2015 Pýcha a predsudok – divadelné predstavenie  

29. 04. 2015 Malý futbal – staršie žiačky  

29. 04. 2015 Malý futbal mladších žiačok – Dôvera 

Školský pohár – 1. kolo  

30. 04. 2015 Malý futbal mladších žiakov – Dôvera 

Školský pohár – 2. kolo  

30. 04. 2015 Tanečný kolotoč  

03. 05. 2015 Pohyb bez bariér  

06. 05. 2015 English drama  

07. 05. 2015 Malý futbal mladších žiakov – Dôvera 

Školský pohár – 3. kolo 

25. 05. 2015 Školské Majstrovstvá okresu Nitra ZŠ 

v atletike  

28. – 30. 05. 2015 Koncoročný školský výlet 9. ročník 

 

Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto aktivít na život a na duch školy, 

odozvu u žiakov a pedagógov, resp. aj rodičov, prípadne ostatnú verejnosť.  

Dopad uvedených aktivít na život v škole je veľmi pozitívny, nakoľko mnohé aktivity tvoria 

už žiaci sami, aktívne sa zapájajú do vyhlásených aktivít. Všetky aktivity školy sú náučné 

a obohacujú ducha školy, hovoria o prezentácii školy na verejnosti, snaha zviditeľniť sa nielen 

v regióne, ale aj v okrese a mimo neho. V ďalšom školskom roku budeme prenášať časť 

zodpovednosti za školské akcie na žiacky parlament, zameriame sa na všestrannosť akcií 



školy, na tematické dni, dni otvorených dverí, na zapájanie žiakov do predmetových olympiád 

a súťaží. Všetci pedagógovia sa ochotne zúčastňujú školských aktivít, podieľajú sa na 

budovaní dobrého mena školy. Záleží im priaznivej atmosfére v škole a na dobrých vzťahoch 

medzi školou, rodinou a žiakmi. 

 

i1)    Dosiahnuté výsledky žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach 

                                               v šk. r. 2014/2015 

 

 

A. Dosiahnuté výsledky žiakov 1. stupňa v predmetových olympiádach 

a súťažiach, výsledky žiakov v tanečných a športových súťažiach                                                 
 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 

v medzinárodných 

súťažiach 
okresné kolo krajské kolo celoslovens

ké kolo názov súťaže 
Umiestn

enie 

      

Matemat. Klokan  

Klokanko 1 

 

Klokanko 2 

Klokanko 3 

Klokanko 4 

 

Účasť 

v školskom 

kole 

    

Pytagoriáda  

4 žiaci: 

P3, P4,  

 

Úspešní 

riešitelia 

v školskom 

kole, 2 žiaci – 

účasť 

v okresnom 

kole 

    

Taktik,  

matematická súťaž – 

3 žiaci 3. ročníka 

  Úspešní 

riešitelia 

  

Hviezdoslavov 

Kubín 

1 žiačka – 3. ročník 

 

Účasť 

v obvodnom 

kole 

    

Výtvarné súťaže 

v časopise Vrabček 

Špeciálna trieda A, 

2.A a 2.B                      

 

  účasť 

 

  



„Biblia očami detí“  

Výtv. súťaž 

Šptr. A 

1.miesto Šptr.A 

 

 

 

 

   

Záložka do kníh 

spája slovenské školy 

1. st., Šptr.A, Šptr.B 

 

  účasť   

Sambáčik – tanečné 

súťaže 

 

Vo víre tanca – 

2. miesto 

  Pohyb bez 

bariér 

5. 

miesto 

Gym. štvorboj- 

najmladšie žiačky,  

5 žiačok – 1.-3. roč. 

 

3. miesto okres     

Gym. štvorboj – 

staršie žiačky, 4 

žiačky 

7. – 9. ročník 

 

 

3. miesto okres     

Malý futbal ml. žiaci 

Dôvera cup 

10 žiakov 5. – 7. roč. 

4. miesto okres     

Malý futbal najml. 

žiaci – McDonalds 

cup 

10 žiakov 

2. – 4. ročník 

 

2. miesto v 1. 

kole 

 

 

    

Veľký futbal staršie 

žiačky – Coca cola 

cup 

15 žiačok 

6. – 9. roč. 

4. miesto 

región 

    

Atletika – 

majstrovstvá okresu, 

15 žiakov, 6. – 9. 

ročník 

7. miesto vo 

vrhu guľou 

žiačok, 5 

umiestnení 

v prvej 

dvadsiatke 

7. miesto – 

družstvo 

žiačok 

 

    

Atletika – Hľadáme 

nových 

olympionikov – 4 

žiaci 5. – 8. roč. 

 6. miesto – 

beh na 60 

m – 1. 

žiačka 

   



Atletika – cezpoľný 

beh- 3 žiačky 2. 

stupeň 

Umiestnenia 

v prvej 

dvadsiatke, 7. 

miesto súťaž 

družstiev 

    

Športové súťaže – 

veľký futbal, malý 

futbal, florbal, 

atletika, stolný tenis, 

cezpoľný beh, 

orientačný beh, 

športová 

gymnastika, kurz 

korčuľovania , 

plavecký kurz 

Žiaci školy sa 

zúčastnili na 

týchto 

športových 

súťažiach a 

kurzoch 

    

 

 

B. Dosiahnuté výsledky žiakov 2. stupňa v predmetových olympiádach 

a súťažiach 
 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 

v medzinárodných 

súťažiach 

okresné kolo krajské kolo celoslovens

ké kolo názov súťaže 
Umiestne

nie 

Matematická 

olympiáda 5.- 9.r. 

 

 

účasť: 

2 žiaci – 5. roč. 

2 žiaci – 6. roč. 

1 žiak – 7. roč. 

1 žiačka– 8.roč. 

úsp. riešiteľ: 

5. - 6. miesto – 

9. roč. – 1 žiak 

účasť – 

9.ročník  

   

Matemat. Klokan  

59 žiakov 

Benjamín 7 

Kadet 9 

 

 

 

  

 

1 ÚR 

1 ÚR  

  

Pytagoriáda  

5 žiakov: 

P3, P4, P5, P6, P7 

5 žiakov 3. – 7. 

ročníka  

úsp. rieš. – 1 

žiak – 6.roč. – 

16. – 18. miesto 

    

Pangea  

7. – 9. ročník  

  2 ÚR – 

9.roč. 

  

Taktik    Taktik 

3 žiaci – 8.roč. 

3 žiaci – 3.roč. 

1.miesto 

1.miesto 



Čo vieš o hviezdach  

2 žiaci – 5.ročník 

2.miesto      

iBobor  

žiaci 3. – 9. ročníka  

  účasť   

Biblická olympiáda 

3 žiaci – 7. a 9. r. 

 

1.miesto 1.miesto 4.miesto   

Biologická 

olympiáda  

2 žiačky – 7. ročník 

2. miesto 

16. miesto 

- úspešné r. 

    

Olympiáda v SJL 

1 žiak – 9.ročník  

 

účasť     

Story NEJ  

1 žiačka - 8. ročník 

 

5.miesto 

 

    

Story ANJ 

1 žiak - 7. ročník 

 

účasť     

Song ANJ 

/skupinový spev/   

7. ročník  

3. miesto     

Song NEJ 

/skupinový spev/   

7. ročník 

3. miesto     

Dejepisná olympiáda  

2 žiaci - 9roč.   

 

4. miesto 

5. miesto 

– úspešní rieš.   

    

Hviezdoslavov 

Kubín 

1 žiačka – 3.ročník 

2 žiaci – 5. ročník 

1 žiačka – 7.ročník 

 

účasť      

Šaliansky Maťko 

1 žiak – 7. ročník  

účasť     

Geografická olymp. 

7 žiakov – 5.,7.,9. 

roč. 

 

13.miesto – 9.r. 

15. miesto  5.r. 

20.miesto – 5.r. 

- úspešní rieš. 

    

English Drama 

9 žiakov - 7. ročník  

 

2. miesto     

Olympiáda v ANJ  

1 žiačka – 7.ročník  

 účasť 

 

    



    English 

Competition – 

komunikácia 

v 21.storočí 

6 žiakov - 7. r. 

účasť 

Literárne súťaže: 

Svätoplukovo 

kráľovstvo ožíva 

2 žiačky – 5.ročník 

  2. miesto 

 

  

 Budimírske 

studničky  

1 žiak – 7.ročník 

  účasť   

Štúrov Zvolen  

1 žiak – 5.ročník 

1žiak – 7.ročník 

 čestné 

uznanie – 

7. ročník 

   

Svet patrí mladým 

5 žiakov  

 

Ocenenie 

1 žiačka - 7. r. 

1 žiačka - 8. r. 

    

Európa v škole 

1 žiačka – 8.ročník 

Ocenenie 

1 žiačka – 

8.ročník 

    

JUVYR – Škola 

mojej profesie 

3 žiaci – 9. ročník 

  1.miesto   

Aranžovanie v CVČ  

Domino 

vianočné, jarné,  

letné  

3.r., 7.r., 9.r. 

1.miesto – 9.r. 

– vianočné 

    

Talent regiónu 

spevácka súťaž 

1 ž. – 9.r.  

1.miesto  

moderná 

pieseň 

2.miesto  

ľudová pieseň 

    

Kľúče od pevnosti  

6 žiakov – 8., 9. roč. 

3. miesto     

Výtvarné tvorivé 

dielne v Nitrianskej 

galérii – Tvoriť môže 

každý  

Šptr. B, 5 žiakov 

3. miesto – 

9.ročník Šp.tr. 

B 

 

    

Záložka do kníh 

spája slovenské školy 

1. st., Šptr.A, Šptr.B 

 

  účasť   

 

 



J/    Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

 
Názov projektu Termín 

začatia 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Národný projekt:  

Zvyšovanie kvality vzdelávania 

na základných a stredných 

školách s využitím 

elektronického testovania 

 

2013 2015 prístupové heslá do banky úloh 

pripravených na elektronické 

testovanie zo všetkých 

predmetov pre žiakov i 

pedagógov, cieľ: skvalitniť 

pripravenosť žiakov na T5 a T9, 

rozvíjať čitateľskú gramotnosť 

žiakov, zvyšovať kvalitu 

vzdelávania 

Národný projekt:  

Moderné vzdelávanie – digitálne 

vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety 

 

2014 2016 modernizácia vzdelávania,  

interaktívna tabuľa 

notebook, reproduktory, 

digitalizácia vzdelávania, 

využívanie vo všetkých 

predmetoch 

Národný projekt:  

Elektronizácia vzdelávacieho 

systému regionálneho školstva 

 

2014 2016 elektronizácia vzdelávacieho 

systému, vytvorenie tabletovej 

odbornej učebne, získanie 

interaktívnej tabule, 

dataprojektora, 20 ks tabletov 

Národný projekt:  

Komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania 

sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí 

 

2014 2016 metodický materiál: 

a/Sociálne kompetencie, 

zodpovednosť a 

sebauvedomenie 

b/ manažment triedy 

- využitie v práci výchovného 

poradcu a tried. učiteľov 

Národný projekt: 

 Podpora profesijnej orientácie 

žiakov ZŠ na odborné 

vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja 

pracovných zručností a práca 

s talentami 

2014 2015 očakávame metodický materiál a 

vyučovacie pomôcky na 

technickú výchovu, svet práce,  

Aktivizujúce metódy vo výchove 

 

 

2014 2016 vzdelávanie výchovnej 

poradkyne a vedúcej ŠKD v 

danej oblasti, metodický 

materiál, interaktívna tabuľa 

Zvyšovanie kvality vyučovania 

telesnej výchovy na základných 

školách 

 

 

2013 2015 zvyšovanie kvality vyučovania 

TEV na ZŠ, vzdelávanie učiteľa 

TEV, získanie nových, 

netradičných vyučovacích 

pomôcok na vyučovanie TEV a 



TSV 

Národný projekt: Dielne 2 

 

 

 

 

2015 2015 Vybavenie školy vyučovacími 

pomôckami na predmety: 

biológia, fyzika, chémia, 

technická výchova 

Národný projekt: Zvyšovanie 

kvality vyučovania cudzích 

jazykov 

 

2015 prebieha Vzdelávanie učiteľov anglického 

jazyka, získanie metodického 

materiálu pre vyučovanie ANJ 

na 1. aj 2. stupni ZŠ 

Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť 

 

2011 2013 vzdelávanie učiteľov 1. stupňa v 

NEJ, získanie notebookov – 6 ks 

Zdravá škola prebieha prebieha Pozitívny vplyv na žiakov – 

aktivity organizované 

koordinátormi a triednymi 

učiteľmi 

Projekt  pre zdravotne 

znevýhodnených žiakov 

Počítač je môj kamarát  

 

marec 

2013 

júl 2013 interaktívna tabuľa pre žiakov s 

individuálnou integráciou, 

dataprojektor, 

5 notebookov, modernizácia 

vzdelávania žiakov so ŠVVP 

Škola priateľská k deťom 

 

 

Od sept. 

2013 

každoročne Certifikát 

Metodický materiál 

k vyučovaniu práv dieťaťa 

Beseda s junior ambasádorom 

Tenis do škôl 

 

Október 

2012 

Jún 2013 Skvalitnenie záujmovej činnosti 

a vyučovania TSV, získanie 60 

ks plastových tenisových rakiet, 

lôpt, mäkkých lôpt, metodický 

materiál 

Modernizácia vyuč. procesu na 

ZŠ          

2012 Február 

2013 

Odborné učebne –  

2 počítačové učebne, jazykové 

laboratórium 

 

PROJEKTY 

vypracované v ZŠ na výzvu MŠ 

v školskom roku 2013/2014 

   

 

 

 

Enviroprojekt 2015 

 

Podpora výchovy a vzdelávania 

žiakov zo SZP v ZŠ  

Rovnosť príležitostí 

 na vzdelávanie pre žiakov  

so zdravotným postihnutím  

Zdravie a bezpečnosť v školách  

Jún 2015 November 

2015 

Schválený  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



K/  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .  

 

V školskom roku 2014/2015 v ZŠ Výčapy-Opatovce nebola vykonaná inšpekčná činnosť 

Štátnou školskou inšpekciou. 

 

 

L/   Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 

písm. l)  

 {Uvádzajú sa z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov 

a učebných osnov.}  
 

 

      V školskom roku 2014/2015 bolo v základnej škole 19 učební: 12 učební pre triedy pre 

intaktných žiakov, 2 učebne pre žiakov špeciálnych tried, 5 odborných učební: jazykové 

laboratórium s interaktívnou tabuľou, 2 počítačové učebne – s interaktívnou tabuľou, 1 nová 

tabletová trieda s interaktívnou tabuľou a  trieda pre nápravy pre žiakov so ŠVVP 

s interaktívnou tabuľou. V piatich bežných triedach boli vymenené staré drevené tabule za 

biele keramické, bezprašné. Jedna na 1. stupni keramická, jedna na 1. stupni interaktívna a tri 

na druhom stupni klasické. Pre ostatné triedy je k dispozícii dataprojektor a notebook pre 

využívanie moderných foriem vzdelávania vo všetkých triedach podľa potreby a záujmu 

vyučujúcich. 

      V škole je malá telocvičňa, ktorú využívajú všetky triedy na telesnú výchovu. Telocvičňa 

školy je čiastočne vyhovujúca, a preto  vo veľkej miere v dobrom počasí využívame 

multifunkčné obecné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli školy.  

      V škole je zriadená školská knižnica s počítačom s internetom a s tlačiarňou.  Je vybavená 

novými pracovnými stolmi, malým stolíkom pre deti, taburetkami a kobercom. V školskom 

roku 2014/2015 boli do knižnice zakúpené nové knihy v hodnote 150 eur, ktoré boli 

prezentované v knižnici i na webovej stránke školy.  

       Kabinet výchovného poradcu absentuje pre nedostatok priestorov, využívali sa na tieto 

potreby kabinet slovenského jazyka a zborovňa. Výchovný poradca mal k dispozícii 

samostatný počítač s prístupom na internet a tlačiareň.  

        Materiálne podmienky školy sú teda vyhovujúce alebo čiastočne vyhovujúce. Škola je po 

celkovej rekonštrukcii, ale priestorové podmienky sú obmedzené. Chýbajú triedy pre ŠKD 

a miestnosť pre žiakov zo špeciálnej triedy, v ktorej si žiaci potrebujú počas vyučovania 

individuálne oddýchnuť – tzv. bezpodnetná trieda. Pre nedostatok priestorov a financií chýba 

aj odborná trieda pre vyučovanie prírodovedných predmetov, prírodovedné laboratórium 

a dielne pre vyučovanie techniky. K dispozícii je malá dielňa, ktorá je priestorovo iba 

čiastočne vyhovujúca. 

        V školskom roku 2014/2015 boli zakúpené vyučovacie pomôcky, niektoré boli získané 

z projektov. Ide najmä o projekt Podpora vzdelávania žiakov v oblasti polytechnickej 

výchovy. Ďalej bolo zakúpených 14 dvojmiestnych lavíc pre žiakov 3. ročníka a 1 katedra pre 

učiteľa.  



         Sú zriadené 2 špeciálne triedy pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, variant A, 

jedna žiačka sa už vzdeláva podľa variantu B – stredné mentálne postihnutie, a jedna odborná 

učebňa pre žiakov so ŠVVP, v ktorej pôsobí školská špeciálna pedagogička.  

Učitelia majú svoje kabinety s počítačmi, bola zriadená zborovňa s počítačom, tlačiarňou 

a kopírkou pre učiteľov.  

            Rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorá sa začala v auguste 2013, sa v auguste 2015 

ukončila. V mesiacoch júl – august 2014 bolo urobené nové oplotenie školy, ktoré zabezpečil 

zriaďovateľ školy. V roku 2016 je očakávaná rekonštrukcia vonkajšieho areálu školy 

v spolupráci so zriaďovateľom. 

           V školskom roku 2014/2015 bola realizovaná ďalšia údržba školy podľa potreby, 

maľovka 1 triedy – VII.B, oprava steny v 1. triede s maľovkou – VI.trieda, maľovka 

schodišťa v starej časti budovy, nákup násteniek do 1 triedy, nákup 3 keramických tabúľ do 

tried – 1 veľká trojdielna, 2 malé k interaktívnym tabuliam.  

Ďalšie priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu: 

kancelária riaditeľky školy, kancelária zástupkyne školy pre nižšie stredné vzdelávanie, 

kancelária zástupcu školy pre primárne vzdelávanie, kancelária ekonómky školy, kabinet pre 

učiteľov primárneho vzdelávania, kabinet pre špeciálnych pedagógov a vychovávateľky, 

kabinet slovenského jazyka a dejepisu, kabinet prírodovedných predmetov, kabinet cudzích 

jazykov a kabinet telesnej výchovy a informatiky, šatne na TEV, registratúrne stredisko, sklad 

pomôcok pre ŠKD, knižnica, kuchynka, dielne pre vyučovanie pracovného vyučovania, 

miestnosť pre upratovačky. V budove školy sa nenachádza školská kuchyňa, strava je 

dodávaná z MŠ, žiaci i zamestnanci školy sa stravujú v školskej jedálni.  

 

 

M/    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m) a školského zariadenia – ŠKD. 
  

Správa o hospodárení za rok 2014     

Základná škola     

UKAZOVATEĽ 

Číslo Presun 
ZDROJE rok  

2014 

Čerpanie riadka z roku 2013 

        

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-027 1 1012 502490 471090 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) 
, §2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003,  017 2 1012 498047 466647 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 3 1012 436458 436558 

normatívne - súčet r. 005, 006 4  418589 418589 

mzdy a poistné 5  373934 373934 

prevádzka 6  44655 44655 

nenormatívne - súčet r. 008-016 7 1012 17869 17969 

odchodné  (§4 ods. 12 zákona*) 8    

na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) 9 1012 4497 4597 

na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*) 10  5200 5200 

za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*) 11    



riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) 12    

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 13    

vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) 14  6839 6839 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 000    

Sociálne znevýhodnené prostredie (§ 4 e zákona 100  1333 1333 

Vakcíny § 7 ods.16 písm. c zákona 101    

Kapitálové výdavky 15  61589 30089 
rekonštrukcia školských objektov  a modernizácia škôl a školských zariadení (§3 ods. 2  písm. b 

zákona) 16    

riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) 17  61589 30089 

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 18    
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 

ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) 19  2911 2911 
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl 

alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 
písm. c) zákona*) 20  1532 1532 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl 
alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 
písm. c) zákona*) 21    

Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. b) zákona*) 22    

Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských 
zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e) zákona*) 23    

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má 
voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 
ods. 1 písm. f), §2 ods. 2 písm. d) zákona*) 24    

Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. e) zákona*) 25    

     

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. f) zákona*) 26     

 

Školský klub detí 

 
Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských 
zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e) zákona*) 1   2965 2965 

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 
ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) 2   26487 26487 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N/   Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n). 
 

n1/  V kocepčnom zámere rozvoja školy boli stanovené tieto hlavné ciele 

 vo výchovno-vzdelávacom procese : 

 

 poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie a kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a budúci 

život , formovať tvorivú osobnosť žiaka 

 modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, využívanie moderných vyučovacích 

metód, interaktívnych tabúľ, počítačov, digitalizácia vyučovania, ale aj návrat k prírode 

a k tradíciám  

 rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka s dôrazom na získanie informačných, učebných, 

komunikačných, sociálnych a personálnych kompetencií na vyučovacích hodinách vo 

všetkých predmetoch i v mimoškolskej činnosti, 

 rozvíjať humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, citlivo a pedagogickým taktom 

riešiť výchovné problémy v škole, lebo “ Nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než 

pocit, že ten druhý ma chápe, že mi rozumie a prijíma ma takého, aký som.” 

/M.Zelina/,  

 skvalitniť vzťah učiteľ -  žiak, nájsť v každom žiakovi predpoklady vzdelávania sa v 

určitej oblasti vzdelávacieho systemu, aby každý žiak mohol  zažiť v škole úspech, 

motivovať žiakov k dosahovaniu čo najlepších výsledkov, riešiť problémy 

pedagogickým taktom, individuálnym prístupom pedagóga k žiakovi, vzťah učiteľ – 

žiak musí vychádzať  z vysokej miery úcty k žiakovi ako k jedinečnej bytosti,  

 vytvárať optimálnu klímu v triede, príjemné pracovné prostredie, pestovať vzájomnú 

úctu medzi učiteľmi a žiakmi a aj žiakmi navzájom, vytvárať pohodu vo vyučovaní, 

predchádzať stresom, čo má vplyv na výkonnosť žiakov, ale súčasne vytvára aj 

priaznivú atmosféru pre vzájomné rešpektovanie, 

 viesť žiakov k tolerancii, k rešpektovaniu názoru iných, konflikty medzi žiakmi riešiť 

nenásilne, skvalitniť vzťah žiak – žiak, tvorivým prístupom zabezpečiť rozvoj osobnosti 

žiaka,   

 rozvíjať spoluprácu a skvalitňovať vzťah škola – rodina, lebo  výchovno – vzdelávací  

proces je úspešný iba v tom prípade, ak medzi týmito partnermi je vzájomná dôvera, 

 organizovať pravidelne Dni otvorených dverí pre rodičov podľa harmonogramu na 1. i 

2. stupni ZŠ do tried s vyučovaním podľa rozvrhu a s využívaním rôznych vyučovacích 

metód, pozvánky na tematické dni, kultúrne či športové akcie školy, zavádzať do 



každodennej činnosti školy zásadu, že škola má byť otvorená pre všetkých,   

 vo výchovno-vzdelávacom procese zámerne preferovať rozvoj komunikatívnych 

kompetencií, ktoré sú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho 

rozvíjania vo všetkých vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby,  

 výrazne posilniť komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka, rozvíjať aktivíty 

žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom 

pracovať s jazykovými komunikátmi,  

 najväčší akcent klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, 

čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať, hodnotiť a pod.,  

 dôsledne sledovať uplatnenie tejto zásady vo vyučovaní, lebo dobré zvládnutie 

jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie 

schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote,  

 formovať tvorivý štýl života, kladné vnútorné motivácie, emocionálnu inteligenciu,     

sociálne cítenie a vyššie hodnotové orientácie žiakov prostredníctvom výchovno-vzdelávacích 

prostriedkov. 

 

n2/ Plnenie  hlavných stratégií vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov podľa platných učebných osnov, zamerať 

sa na výučbu cudzích jazykov a informatiky, rozvíjať všetky kľúčové 

kompetencie podľa Štátneho vzdelávacieho programu, vytvoriť v dobe 

digitalizácie modernú školu s návratom k prírode a k tradíciám. Poskytnúť 

žiakom kvalitný servis školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa 

a výchovného poradcu. Pokračovať v kvalitnom vzdelávaní žiakov s zdravotným 

znevýhodnením.  

 vypracovať projekt súťaže medzi základnými školami v regióne, v kraji pod názvom 

Čitateľská gramotnosť, príp. Čítame s porozumením?, ktorej organizátorom bude Základná 

škola Výčapy - Opatovce, získať partnerov pre daný projekt nielen medzi základnými 

školami, ale aj strednými, vysokými školami - UKF Nitra - pri zabezpečení hodnotiacej 

komisie, získať sponzorov pre daný projekt a jeho úspešnou realizáciou prezentovať činnosť 

našich žiakov, zviditeľniť Základnú školu Výčapy-Opatovce i obec v rámci regiónu 

i Slovenska,/ vypracované v Projekte   

      -  projekt bol vypracovaný Mgr. M. Civáňovou 



- v rámci aktivít školy v rozvíjaní čítania s porozumením s pestovaním vzťahu 

žiakov k slovenskej literatúre a k slovenskej kultúre zaviesť v škole novú tradíciu 

pod názvom Spoznávame osobnosti slovenskej kultúry, 

- úloha splnená, beseda s Pavlom Hammelom, Ľubomírom Feldekom, Oľgou 

Feldekovou 

 zapojiť sa do projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných 

školách s využitím elektronického testovania“, ktorý organizuje NÚCEM / roky 2013 – 

2015/, elektronické testovanie zavádzať aj do vyučovania ako formu kontroly a hodnotenia 

žiakov,                                                                                                                                                                                                                      

- úloha plnená priebežne, zapojenie sa do projektu 

 zapájať sa do projektov, ktoré vyhlasujú Ministerstvo školstva a iné organizácie, 

      - úloha splnená – schválený ENVIROPROJEKT 2015 

 zvyšovať gramotnosť žiakov v oblasti IKT využívaním výukových programov , využívať 

interaktívne tabule, dataprojektory, prácu s internetom, získavanie informácií z rôznych 

zdrojov, ich využitie pri tvorbe projektov, pri rozširovaní vedomostí a kreatívnej činnosti 

žiakov, formovať prezentačné kompetencie u žiakov, 

       - úloha plnená priebežne 

 realizovať v škole program digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike 

v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi zo Stratégie Európa 2020, 

ktorého tézy sú rozpracované v materiáli „Koncepcia informatizácie rezortu školstva s 

výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020“, 

        - úloha plnená priebežne, zapojenie do projektu, získanie IKT, tabletová trieda, prístup 

k digitálnym vyučovacím obsahom 

 využívať vedomosti, skúsenosti a nadobudnuté zručnosti tých pedagógov školy, ktorí 

absolvovali vzdelávanie v oblasti IKT, /MVP/ vplyv na prácu všetkých žiakov i pedagógov, 

tvorba výukových programov, práca s digitálnymi učebnicami, tvorba webovej stránky školy, 

tvorba webových stránok pedagógov, školského časopisu v elektronickej podobe,  

      - úloha splnená v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, školský časopis sa vydáva 

v elektronickej podobe 

 aplikovať informačné technológie vo vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových 

projektov, celoškolských programov a pri riadení školy, 

        - úloha plnená priebežne 

http://www.minedu.sk/koncepcia-informatizacie-rezortu-skolstva-s-vyhladom-do-roku-2020/
http://www.minedu.sk/koncepcia-informatizacie-rezortu-skolstva-s-vyhladom-do-roku-2020/


 aktualizovať každodenne webovú stránku školy, zlepšiť prezentáciu školy, informovanosť 

rodičov a verejnosti, pestovať u žiakov hrdosť na svoju školu a zodpovednosť nielen za 

svoje výsledky, ale za výsledky a obraz školy,  

          - úloha plnená priebežne 

 dať vzdelaniu žiakov širšiu dimenziu integrovaním anglického jazyka do vzdelávania 

detí metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and 

Language Integrated Learning), 1. stupeň, 2. stupeň – informatika, výtvarná výchova                                                                                                                                         

- úloha splnená – Prírodoveda 2. ročník 

 dbať na zážitkové vyučovanie – realizovať vyučovacie hodiny v knižnici /žiackej i obecnej/, 

v múzeu, v prírode, v odborných učebniach, skupinové a projektové vyučovanie sa stane 

nevyhnutou súčasťou vyučovania pri formovaní komunikačných a sociálnych kompetencií 

žiakov, formovanie prezentačných schopností žiakov,  

         - úloha plnená priebežne 

 posilniť vyučovanie slovenského jazyka a matematiky v  9. ročníku o 1 hodinu – príprava na 

Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy, 

         - úloha splnená 

 vybudovať v školskom areáli botanické laboratórium, plniť tak hlavný cieľ vzdelávania 

v oblasti Človek a príroda - porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život 

človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie 

v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj 

prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, 

         - projekt bol vypracovaný v rámci ENVIROPROJEKTU 2015 – Ministerstvo školstva 

projekt schválilo, realizácia – jeseň 2015 

 zabezpečiť odborné vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy, ktoré by rozvíjalo kreatívne 

schopnosti žiakov aj formou hudby, výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, filmu 

a elektronických médií, 

          - úloha plnená priebežne 

 pokračovať v edukačnom procese integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, rozširovať ponuku vyučovacích pomôcok, doplniť triedy interaktívnymi 

tabuľami a notebookmi, poskytovať servis špeciálneho pedagóga žiakom, rodičom, 

učiteľom, spolupracovať v tomto smere aj s inými školami v regióne,   

           - úloha plnená priebežne 

 vypracovať projekt súťaže v prednese poézie a prózy pre žiakov s mentálnym postihnutím, 

organizačne pripraviť súťaž v našej škole, osloviť základné školy, špeciálne školy v regióne, 

v ktorých sú vzdelávaní žiaci s mentálnym postihnutím 



-  úloha splnená čiastočne, súťaž bola zorganizovaná iba v rámci tried našej školy 

 

 vybudovať školskú knižnicu ako moderné centrum získavania informácií aj pre verejnosť, 

ako relaxačné centrum pre žiakov, učiteľov - elektronizácia školskej knižnice, obnova 

interiéru, modernizácia, doplnenie knižného fondu podľa ponuky, organizovanie kultúrnych 

akcií pre žiakov i verejnosť, 

    - úloha plnená priebežne, boli zakúpené nové knihy, nový nábytok na sedenie pre žiakov  

 vyučovať cudzí jazyk od 1. ročníka ZŠ – zameranie na cudzie jazyky, multikultúrna 

výchova, od 3. ročníka podľa Štátneho vzdelávacieho programu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

            - úloha splnená 

 zavádzať do vyučovania 1. aj 2.  stupňa tematické dni, ktoré budú naplánované v pláne práce 

MZ a PK, zvyšovať tým motiváciu žiakov do učenia, uplatniť do vyučovania zásadu Škola 

hrou, odbúrať stres v škole, snaha, aby žiaci chodili do školy radi, 

        - úloha plnená priebežne 

 organizovať dni otvorených dverí 

        - úloha splnená, DOD v 1. , 2., 5., 6. a 7. ročníku 

 

Plnenie stratégie školy v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu 

v období rokov 2013 – 2015/ zhrnutie 

 

Strategický zámer 1: Zvyšovať úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Plnenie strategického zámeru: Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov je nevyhnutným 

predpokladom pre formovanie schopnosti žiakov vzdelávať sa. Zameriavame sa na odborný 

rast pedagógov v danej oblasti, na kontrolnú činnosť pedagógov a na sprievodné aktivity pre 

žiakov. Rozvíjame čitateľskú gramotnosť na všetkých vyučovacích hodinách. Vypracovali 

sme projekt súťaže medzi základnými školami v regióne pod názvom Čítame s porozumením 

a s radosťou, ktorej organizátorom bude Základná škola Výčapy – Opatovce. Chceme získať 

nových partnerov pre daný projekt nielen medzi základnými školami. Chceme získať 

sponzorov a jeho úspešnou realizáciou sa podieľať na rozvíjaní čitateľskej gramotnosti žiakov 

a tvoriť dobré meno školy. Naším cieľom je vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov 

k umeleckej literatúre, zviditeľnenie našej školy v rámci regiónu i Slovenska. V rámci aktivít 

školy v tejto oblasti sme zaviedli do života školy tradíciu Spoznávame osobnosti slovenskej 

kultúry. V našej škole sme privítali jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov 



Ľubomíra Feldeka, spisovateľku Oľgu Feldekovú, speváčku Katku Feldekovú a speváka 

Pavla Hammela.  

Strategický zámer 2: Využívať inovatívne didaktické metódy. 

Plnenie strategického zámeru: Jednou zo stratégií pedagogickej koncepcie našej základnej 

školy je vytvoriť modernú o otvorenú školu s návratom k prírode a k tradíciám. Vo výchovno-

vzdelávacom procese využívame preto rôzne inovatívne metódy. Kladieme dôraz na aktívne a 

kreatívne vyučovanie, metódy práce s IKT, diskusné metódy, situačné metódy, didaktické 

hry, metódy aktívneho písania. Bohatá je vlastná tvorba žiakov, tvorba školského časopisu 

Mozaika. Využívame metódu práce žiakov pri počítačoch, pri interaktívnej tabuli a na 

tabletoch, žiaci tvoria prezentácie, videá, fotografie, projekty, pracujú s interaktívnymi 

cvičeniami a testami, tvoria myšlienkové a pojmové mapy na tabletoch – metóda pojmového 

mapovania. Pri testovaní žiakov prebieha na hodine vyhodnocovanie testov na interaktívnej 

tabuli (uskutočňované v rámci projektu Škola na dotyk), čím žiak aj učiteľ získajú rýchlu 

spätnú väzbu. Aktívne osvojovanie vedomostí prebieha pri projektovom a kooperatívnom 

vyučovaní. V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

žiaci 7. a 8. ročníka vytvorili vzdelávacie videá - video o vzácnych historických a kultúrnych 

pamiatkach nášho regiónu a video o experimentoch vo fyzike – metóda aktívneho bádania 

a práce s IKT, metóda problémového vyučovania. Vo vyučovaní anglického jazyka 

využívame aj metódu CLIL, vyučovanie prírodovedy. Realizujeme tematické vyučovanie, 

v rámci ktorého žiaci tvoria projekty prezentované vo vestibule a na chodbách školy – v rámci 

celoškolského projektu Aj chodby vedia rozprávať. Pedagógovia našej školy sú inováciám 

otvorení.  

Strategický zámer 3: Rozšíriť a skvalitniť vyučovanie cudzích jazykov. 

Plnenie strategického zámeru: V našej základnej škole sa vyučuje anglický jazyk podľa 

Školského vzdelávacieho programu od 1. ročníka. Od 3. ročníka sa vyučuje podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu s navýšením 1 hodiny v 5. ročníku. Vyučovanie cudzích jazykov 

orientujeme na rozvoj komunikatívnych kompetencií žiakov. Organizujeme týždeň 

s anglickými lektormi, v rámci ktorého posilňujeme aj  multikultúrnu výchovu žiakov. 

V našej škole pracovali študentky z Ukrajiny a z Indonézie, ktoré v rámci jedného týždňa 

vyučovali žiakov 2. stupňa v anglickom jazyku a odovzdali im množstvo poznatkov o živote, 

kultúre a tradíciách krajín, z ktorých pochádzajú. Dávame vzdelaniu žiakov  širšiu dimenziu 

aj integrovaním anglického jazyka do vzdelávania detí metódou obsahovo a jazykovo 

integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning). Touto 



metódou sme vyučovali výchovu umením v 9. ročníku a prírodovedu v 2. ročníku. 

Zúčastňujeme sa projektov zameraných na skvalitňovanie výučby cudzích jazykov na prvom 

i druhom stupni ZŠ.  

Strategický zámer 4: Rozvíjať gramotnosť učiteľov a žiakov v oblasti informačno-

komunikačných technológií (IKT). 

Plnenie strategického zámeru: Gramotnosť žiakov v oblasti IKT rozvíjame využívaním 

výukových programov, digitálnych obsahov, interaktívnych tabúľ, dataprojektorov, tabletov, 

internetu. Vedieme žiakov k získavaniu informácií z rôznych zdrojov, k tvorbe projektov, k 

rozvoju prezentačných kompetencií žiakov. Realizujeme v škole program digitalizácie 

regionálneho školstva. Využívame vedomosti, skúsenosti a nadobudnuté zručnosti tých 

pedagógov školy, ktorí absolvovali vzdelávanie v oblasti IKT, pracujú s digitálnymi 

učebnicami, tvoria webovú stránky školy, školský časopis v elektronickej podobe. 

Organizujeme interné vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti v priestoroch školy. Vyučovanie 

realizujeme podľa plánu v dvoch odborných počítačových učebniach, v jednej tabletovej 

učebni a v niektorých triedach s interaktívnymi tabuľami. 

Strategický zámer 5: Vytvoriť otvorenú školu. 

Plnenie strategického zámeru: Zámer budovať otvorenú školu vyplýva z pedagogickej 

koncepcie našej školy, ktorej hlavným cieľom je skvalitňovanie vzťahov na všetkých 

úrovniach. Súvisí aj so zámerom zavádzania inovatívnych didaktických metód vyučovania 

a s tvorbou modernej školy a školy rodinného typu. Okrem iného organizujeme v škole dni 

otvorených dverí, tematické dni s účasťou rodičov, workshopy žiakov a rodičov, kultúrne 

vystúpenia pre obec pred Vianocami a na Deň matiek. Zorganizovali sme Májovú kvapku 

krvi – dobrovoľné darcovstvo krvi na pôde našej školy. Vypracovali sme Enviroprojekt 2015  

na tému Naša obec, ktorý nám bol schválený ministerstvom školstva, a pri plnení 

projektových aktivít sme začali spolupracovať s obcou, rodičmi, miestnou komunitou 

a zriaďovateľom. 

Strategický zámer 6: Návrat školy k prírode a k tradíciám. 

Plnenie strategického zámeru: V školskom areáli tvoríme v rámci projektu Enviroprojekt 

2015 botanické laboratórium, plníme  tak hlavný cieľ vzdelávania v oblasti Človek a príroda: 

porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné 

javy vo svojom okolí. Zapojili sme sa do projektu Podpora polytechnickej výchovy na 

základných školách, v rámci ktorého sme získali vyučovacie pomôcky na predmety biológia, 

fyzika, chémia a technika. Zvyšujeme záujem žiakov o prírodovedné olympiády. Získali sme 



2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády. Zriadili sme triedu v prírode, ktorá má 

svoje využitie na realizáciu vyučovacích hodín podľa témy pri vyučovaní biológie, geografie, 

občianskej náuky, výtvarnej výchovy a využívajú ju žiaci v školskom klube detí. V jednej 

línii s modernizáciou školy vychovávame našich žiakov k úcte k národným tradíciám nielen 

na vyučovacích predmetoch, ale aj nácvikom folklórnych pásem, ľudových tancov, ľudových 

dramatických predstavení v rámci kultúrneho programu pre obec. Zaviedli sme tradíciu Starší 

učia mladších. Žiaci sa v mesiaci október môžu v areáli školy zúčastniť tvorivých dielní 

ľudových remeselníkov z obce a miestneho regiónu.   

Strategický zámer 7: Zapájať sa do projektov a tvoriť vlastné projekty. 

  Plnenie strategického zámeru: V súčasnom období je naša škola zapojená do siedmich        

  národných projektov. Vypracovali sme Enviroprojekt 2015, ktorý nám bol schválený,    

  a v nasledujúcom školskom roku ho budeme realizovať.   

Strategický zámer 8: Zlepšiť prezentáciu školy na verejnosti. 

Plnenie strategického zámeru: Aktualizujeme každodenne webovú stránku školy, 

žiaci tvoria školský časopis v elektronickej forme, informujeme rodičov a verejnosť 

o plánovaných aktivitách a výsledkoch školy v obecných novinách, pravidelne 

organizujeme kultúrno-spoločenské podujatia pre rodičov a obec, pestujeme u žiakov          

hrdosť na svoju školu a zodpovednosť nielen za svoje výsledky, ale za výsledky a obraz     

školy na verejnosti. V priebehu školského roka organizujeme kultúrne akadémie pre obec 

spojené s prehliadkou žiackej umeleckej tvorby. Zorganizovali sme dobrovoľný odber krvi na  

pôde školy. 

Strategický zámer 9: Skvalitňovať starostlivosť o žiakov so ŠVVP. 

Plnenie strategického zámeru: Pokračujeme v edukačnom procese integrácie      

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozširujeme ponuku rôznych         

vyučovacích pomôcok, doplnili sme triedu pre žiakov so ŠVVP interaktívnymi tabuľami  

a notebookmi, poskytujeme servis špeciálneho pedagóga žiakom, rodičom, učiteľom, 

spolupracujeme v tomto smere aj s inými školami v regióne. Vypracovali sme projekt súťaže 

v prednese poézie a prózy pre žiakov s mentálnym postihnutím, organizačne pripravili súťaž v 

našej škole, plánujeme osloviť základné školy, v ktorých sú vzdelávaní žiaci s mentálnym 

postihnutím. V našej škole pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý poskytuje servis žiakom 

so ŠVVP a poradenské služby rodičom nielen v obci, ale aj v blízkom regióne. 

Strategický zámer 10: Vybudovať informačno-komunikačné centrum. 



Plnenie strategického zámeru: Vytvárame školskú knižnicu ako moderné centrum 

získavania informácií, ako relaxačné centrum pre žiakov, učiteľov, obnovili sme interiér, 

každý rok dopĺňame knižný fond, vybavili sme knižnicu počítačom s tlačiarňou, organizujeme 

aktivity pre žiakov, využívame školskú knižnicu aj pre potreby práce výchovného 

a kariérneho poradcu, ktorý v čase konzultačných hodín tu pracuje so žiakmi s poruchami 

správania a so žiakmi pri zabezpečovaní  ich profesijnej orientácie.  

 

n3/    Základný strategický cieľ – záujmová činnosť, aktivity školy:  

Rozvíjať u každého žiaka nadanie, umožniť každému žiakovi zažiť v škole 

úspech, formovať kolektív žiakov školy, ich pocit spolupatričnosti, upevňovať 

v nich národnú hrdosť, zabezpečovať všestranný rozvoj žiakov, formovať v nich 

spoluzodpovednosť za rozvoj a úspechy školy.  

 rozvíjať mimoškolskú činnosť žiakov aj v oblasti umenia – spevokol, divadelný krúžok, 

folklórny krúžok /ľudové tance a spev/, výtvarný krúžok – podporovať finančne tie krúžky, 

ktoré budú reprezentovať školu, ktoré sa budú zapájať do súťaží, využívať potenciál zo 

strany rodičov, bývalých žiakov, obyvateľov obce , kultúrnych organizácií a subjektov 

obce, prípadne blízkeho okolia, 

 rozvíjať mimoškolskú činnosť žiakov aj v oblasti športu – futbal, hádzaná, basketbal, tenis, 

stolný tenis, atletika, podľa záujmu žiakov a odbornej pripravenosti vedúcich záujmových 

útvarov, budovať materiálnu základňu pre športy, o ktoré žiaci prejavia záujem, rozvíjať 

spoluprácu s obcou a športovými klubmi v obci,                                 

 rozvíjať školské tradície, ako imatrikulácie prvákov, Mikuláš, triedne posedenia pod 

vianočným stromčekom, koledovanie, školský karneval,  rozlúčka deviatakov, kultúrny 

program ku Dňu matiek , ktoré obohacujú školský aj verejný kultúrny život, 

 zaviesť nové školské tradície podľa záujmu žiakov, pedagógov, napr. každoročné tablá 

deviatakov, ktoré by boli súčasťou a ozdobou vestibulu a školských chodieb, spomienkou 

na bývalých žiakov a na ich úspechy, organizovanie Dňa detí deviatakmi, akcia Ovocná 

hostina pre susednú triedu, stretnutie najmladších s dôchodcami – Starší učia mladších 

/rozhovory o živote v minulosti, pečenie, varenie, vyšívanie, ľudové piesne a pod./, burzy 

pre verejnosť a iné,      

 organizovať výchovné koncerty a divadelné predstavenia pre žiakov školy, významne sa 

podieľať na rozvíjaniu vzťahu žiakov k umeniu, k hudobnému, slovesnému, 

výtvarnému,...Využívať výchovnú i estetickú silu umenia vo výchovno-vzdelávacom 

procese na 1. i 2.stupni ZŠ,  



 estetizácia vnútorných priestorov školy :“ Aj chodby a triedy vedia rozprávať“ – o živote 

a tvorivosti  svojich žiakov, o školskej i mimoškolskej činnosti žiakov, o blížiacich sa 

sviatkoch, ročných obdobiach, Vianociach, Veľkej noci, o významných výročiach či 

udalostiach v regióne, v spoločnosti, preniesť časť zodpovednosti na žiacky parlament, 

- úlohy splnené, aktivity a fotografie sú zverejnené na webovej stránke školy  

 zriadiť triedu v prírode, ktorá by mala svoje využitie v teplých mesiacoch na realizáciu 

vyučovacích hodín podľa vhodnej témy – biológia, geografia, občianska náuka, výtvarná 

výchova, triednická hodina, ŠKD,  ....cieľ:  motivačný i zdravotný,     

- úloha splnená čiastočne, zakúpené lavičky do areálu, úloha sa bude plniť aj naďalej  

             v spolupráci so zriaďovateľom v rámci obnovy vonkajšieho areálu školy 

 vytvoriť žiacky parlament s delegovaním právomocí na prípravu pravidiel hodnotenia 

správania a prospechu žiakov, kontroly dochádzky, dodržiavania ich práv s cieľom budovať 

ich rozhodovacie schopnosti a zodpovednosť, prostredníctvom školského parlamentu 

organizovať akcie žiakov školy – Deň v knižnici, Mikuláš, tvorivé dielne, tematické dni, 

imatrikulácie prvákov, školský časopis v elektronickej podobe, školské rozhlasové štúdio, 

školské filmové štúdio – spolupráca s médiami v regióne, akcie školy 

     - úloha splnená, bola vytvorená webová stránka žiackeho parlamentu, ich aktivity sú    

         tam zverejňované v priebehu školského roka 

 

Plnenie stratégie školy v oblasti záujmovej činnosti a iných aktivít/ zhrnutie  

 

Strategický zámer 1: Rozvíjať u žiakov nadanie, umožniť im zažiť v škole radosť a úspech. 

Plnenie strategického zámeru: Rozvíjame mimoškolskú činnosť žiakov v oblasti umenia 

a kreativity, vedieme tanečný krúžok, literárno-dramatický krúžok, folklórny krúžok, 

výtvarný krúžok, novinársky. Rozvíjame mimoškolskú činnosť žiakov aj v oblasti športu , 

vedieme záujmové útvary pre futbal, hádzanú, basketbal, tenis, stolný tenis, atletiku, 

budujeme materiálnu základňu pre športy, o ktoré žiaci prejavia záujem, rozvíjame spoluprácu 

s obcou a športovými klubmi v obci. Hľadáme medzi žiakmi talenty, aj prostredníctvom 

záujmovej činnosti chceme žiakov motivovať a vychovávať. 

Strategický zámer 2: Zabezpečiť všestranný rozvoj osobnosti každého žiaka, formovať            

spolupatričnosť, hrdosť na svoju školu, vzťah k národným tradíciám.  

Plnenie strategického zámeru: Tvoríme a rozvíjame školské tradície, ako imatrikulácie 

prvákov, Mikuláš, triedne posedenia pod vianočným stromčekom, koledovanie, školský 

karneval,  rozlúčku deviatakov a štvrtákov, kultúrny program k Vianociam a ku Dňu matiek, 



ktoré obohacujú školský aj verejný kultúrny život. Zaviedli sme nové školské tradície, 

každoročne zhotovujeme tablá deviatakov, galériu našich úspechov vo vestibule školy, 

organizujeme Ovocnú hostina pre susednú triedu, stretnutie najmladších s dôchodcami pod 

názvom Starší učia mladších, Ľudové remeslá, Deň remesiel a profesií, burzy pre verejnosť, 

Noc v škole, Noc s Andersenom. V rámci estetizácie vnútorných priestorov školy sme 

vytvorili projekt Aj chodby vedia rozprávať – o živote a práci  svojich žiakov, o ich 

projektoch, ročných obdobiach, významných udalostiach.  

Strategický zámer 3: Formovať u žiakov spoluzodpovednosť za image školy. 

Plnenie strategického zámeru: Zaktivizovali sme žiacky parlament s delegovaním 

právomocí na prípravu pravidiel hodnotenia správania a prospechu žiakov, kontroly 

dochádzky, dodržiavania ich práv s cieľom budovať rozhodovacie schopnosti 

a zodpovednosť.  Prostredníctvom žiackeho parlamentu organizujeme akcie pre žiakov 

v období celého školského roka. Zapájame žiakov do rôznych súťaží a olympiád.  

 

  n4/    Základný strategický cieľ v oblasti koncepcie ľudských zdrojov:  

Vytvoriť na pracovisku ZŠ tvorivú a priateľskú pracovnú atmosféru na základe 

zodpovednosti a dôvery, ľudskosti, empatie a spolupráce, budovať školu 

rodinného typu, zabezpečiť odbornosť vyučovania. 

 v riadení uplatňovať demokratický a racionálny spôsob riadenia školy založený na 

pravidlách, v ktorých časť právomocí a povinností za chod školy preberá každý 

zamestnanec , 

 zabezpečiť podiel zamestnancov školy na tvorbe koncepcie a plánu  školy,  informovanosť 

zamestnancov o legislatíve,  koncepcii školy, pláne a činnosti školy, tým zlepšiť organizáciu 

práce, zvýšiť pocit zodpovednosti zamestnancov za realizáciu koncepcie školy, 

 rozdeliť úlohy zamestnancom školy na plnenie cieľov koncepcie rozvoja školy, 

 zabezpečiť čo najvyššiu odbornosť vyučovania - aj výchovných predmetov, 

 aktivizovať činnosť metodických orgánov, vytvoriť funkčnú databázu metodických 

materiálov v jednotlivých predmetoch / testy, diktáty, .../, vzájomnými hospitáciami 

podporovať spoluprácu pedagógov, zvyšovať tým kreativitu a motiváciu v práci učiteľa, 

 pravidelne kontrolovať prácu učiteľov a pracovné výsledky zamestnancov, 

 dbať, aby sa každý zamestnanec podieľal na humanizácii pracovného prostredia, aby 

pestoval dobré medziľudské vzťahy na všetkých úrovniach, 



 vytvoriť motivujúci a spravodlivý systém hodnotenia zamestnancov, zverejniť pravidlá 

hodnotenia, uskutočňovať pohovory so zamestnancami na túto tému, viesť diskusie na 

pracovných poradách, osobné hodnotenia a odmeny udeľovať podľa finančných zdrojov 

a podľa podielu zamestnancov na rozvoji školy,   

 zlepšovať pracovné podmienky všetkých zamestnancov možnosťou využívať počítače s 

prístupom na internet, kopírku a iné technické prostriedky učiteľmi aj po pracovnej dobe, 

doplniť interaktívne tabule do tried, vymeniť drevené tabule za modernejšie – biele tabule 

s keramickou úpravou povrchu, tým chrániť zdravie žiakov i učiteľov, zabezpečiť čisté 

prostredie v učebniach i v telocvični,  odstraňovať z tried prašnosť, 

 zvyšovať odbornú a pedagogickú spôsobilosť zamestnancov školy, umožniť odborný rast 

pedagogických pracovníkov, vypracovať individuálne plány ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v súlade so záujmami školy.  

       - úlohy plnené priebežne 

 

Plnenie stratégie školy v oblasti ľudských  zdrojov/zhrnutie  

Strategický zámer 1: Vytvoriť na pracovisku ZŠ tvorivú a priateľskú pracovnú atmosféru na 

základe zodpovednosti a dôvery, ľudskosti, empatie a spolupráce. 

Plnenie strategického zámeru:  Manažment školy v riadení uplatňuje demokratický a 

racionálny spôsob riadenia školy založený na pravidlách, v ktorých časť právomocí a 

povinností za chod školy preberá každý zamestnanec. Cieľom je zabezpečiť podiel 

zamestnancov školy na tvorbe koncepcie školy, zvýšiť pocit zodpovednosti zamestnancov za 

kvalitu školy. Ďalším  zámerom je zabezpečiť čo najvyššiu odbornosť vyučovania, 

aktivizovať činnosť metodických orgánov, vytvoriť funkčnú databázu metodických 

materiálov v jednotlivých predmetoch, vzájomnými hospitáciami podporovať spoluprácu a 

profesijný rast pedagógov. Vytvorili sme motivujúci systém hodnotenia zamestnancov, 

vypracovali vnútornú smernicu, viedli diskusie na pracovných poradách. Zlepšujeme 

pracovné podmienky zamestnancov možnosťou využívať počítače s prístupom na internet, 

kopírku a iné technické prostriedky, dopĺňame interaktívne tabule do tried, vymenili sme 

drevené tabule za biele tabule s keramickou úpravou povrchu, tým chránime zdravie žiakov 

i učiteľov, odstraňujeme z tried prašnosť. Umožňujeme podľa plánu kontinuálneho 

vzdelávania odborný rast pedagogických zamestnancov školy. Spoločnými akciami a výletmi 

naďalej upevňujeme medziľudské vzťahy v kolektíve.  

 



n5/    Základný strategický cieľ v spolupráci s partnermi:  

Spolupracovať so všetkými partnermi školy s cieľom skvalitňovania výchovno-

vzdelávacieho procesu a zabezpečovania materiálno-technických podmienok 

pedagogického procesu, skvalitňovanie vzťahov medzi školou a rodinou. 

 

 pravidelne spolupracovať s Radou školy a Rodičovskou radou pri ZŠ Výčapy - Opatovce  

pri prijímaní rozhodnutí o koncepcii školy a dianí v škole, školskom vzdelávacom a 

výchovnom programe ako aj o ďalšom smerovaní školy, aktivitách a projektoch,  

 spolupracovať so zriaďovateľom, Obvodným úradom Nitra - s odborom školstva,  ŠŠI Nitra, 

Metodicko – pedagogickým centrom Nitra, MPC Bratislava, ŠPÚ Bratislava, ŠVS Piešťany, 

NÚCEM, Ministerstvom školstva, KOS Nitra a i. pri zvyšovaní kvality školy, vzdelávacieho 

procesu,  

 spolupracovať s CPPPaP Nitra, CŠPP v Nitre, s Dys-centrom pri zabezpečovaní kvalitného 

vzdelávacieho procesu u žiakov so špeciálnymi výchovno-vdelávacími potrebami a pri 

skvalitňovaní práce výchovného a kariérneho poradcu, 

 spolupracovať so základnými školami v regióne pri zabezpečovaní pozície školského 

psychológa v ZŠ, pri organizovaní súťaží, pri zabezpečovaní odbornosti vyučovania,  

 nadviazať spoluprácu s UNICEF, zapojiť sa do projektu Škola priateľská deťom,  

 s rodičmi pripravovať projekty na využitie 2% z daní a realizovať ich výberom vhodných 

dodávateľov a brigádnickou pomocou spolupracovať s rodičmi pri zlepšovaní estetických a 

materiálnych podmienok školy,  

 pravidelne pozývať rodičov na pohovory, konzultácie a riešiť spoločne vyskytujúce sa 

nedostatky a problémy, rodičia musia mať dvere do školy vždy otvorené,  

 organizovať aktivity pre rodičov, konzultácie, Dni otvorených dverí, jazykové, počítačové 

kurzy podľa záujmu verejnosti, školské plesy, 

 rozvíjať spoluprácu s Políciou mesta Nitra s cieľom prevencie patologických javoch,  

 nadviazať spoluprácu so zástupcami médií v nitrianskom regióne, s RTVS, 

 rozšíriť rozsah a kvalitu školského časopisu  ako prostriedku k prezentácii na verejnosti, 

informovanosti partnerov a vytváraniu kladného imidžu školy, rozšíriť webovú stránku 

školy podľa potrieb žiakov a rodičov, pravidelne informovať rodičov i obec o aktivitách 

školy na webovej stránke školy a priebežne i v obecných novinách.                                                                                  

T: priebežne, Zodp.: RŠ, ZR, všetci PZ 

- úlohy plnené priebežne v každom školskom roku 



n6/ Základný strategický cieľ v oblasti materiálno-technického 

zabezpečenia:  

V spolupráci so zriaďovateľom vytvárať materiálne podmienky pre rozvoj školy najmä 

v oblasti tých investičných finančných  prostriedkov, ktoré školám nie sú prideľované 

priamo MŠVVaŠ SR. Získavať a využívať materiálnu pomoc školám prostredníctvom 

projektov a grantov, oslovovania sponzorov školou i zriaďovateľom. 

 

Úlohy v  skvalitňovaní materiálno-technických podmienok základnej školy splnené v 

školskom roku 2014/2015:  

 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení – chlapčenské, prízemie, 1.poschodie, 

 dopĺňanie kabinetov o moderné vyučovacie pomôcky, estetizácia pracovného prostredia, 

 získanie vyučovacích pomôcok pre vyučovanie biológie, fyziky, chémie, techniky 

z národného projektu, 

 zriadenie zborovne pre učiteľov s prístupom ku kopírke, tlačiarni, počítaču, informovanosť 

 vybavenie  bežných a špeciálnych tried  interaktívnymi a keramickými  tabuľami,  

 výmena nábytku v triedach 1. stupňa ZŠ,  

 zabezpečenie materiálno-technických podmienok pre prezentáciu prác a projektov žiakov vo 

vestibule školy, v reprezentačných priestoroch obce, 

 obohatenie školského parku výsadbou kvetov – „farebnosť prostredia“, estetizácia exteriéru , 

lavičky, skalky – podiel žiakov v rámci predmetov Svet práce, Technická výchova,      

 estetizácia interiéru školy, tried, chodieb, vestibulu, 

 vymaľovanie 1 triedy, zadného schodišťa, oprava 1 triedy, telocvične, údržba školy podľa 

potreby. 

 

            

O/  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení (§ 2 ods.  písm. o).   

 
SWOT analýza školy 

 

Silné stránky: 

 

 modernizácia školy, 

 pozitívna klíma školy, 

 starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania, 

 odborný servis školského špeciálneho pedagóga, 

 kvalitné vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím vo 2 špeciálnych triedach, 

 výučba cudzích jazykov v jazykovom laboratóriu s interaktívnou tabuľou, 

 vyučovanie anglického jazyka aj metódou CLIL, 



 vyučovanie informatiky a iných predmetov vo dvoch odborných počítačových 

učebniach s interaktívnymi tabuľami, 

 starostlivosť o nadaných žiakov, úspechy v súťažiach, 

 fungujúca práca záujmových útvarov, 

 prezentácia školy na verejnosti, webová stránka školy,  

 rekonštrukcia a modernizácia školy, moderný nábytok v triedach, 

 aktívna práca žiackeho parlamentu, 

 účasť školy v projektoch,  

 škola otvorená pre rodičov, organizovanie dní otvorených dverí, 

 exkurzie a výlety po Slovensku i do zahraničia. 

 

Slabé stránky: 

 

 malá telocvičňa, 

 starý nábytok v kabinetoch pre učiteľov, 

 chýba odborná trieda pre vyučovanie prírodovedných predmetov, nedostatok 

priestorov, 

 chýba moderná dielňa, 

 chýba školský psychológ, 

 dochádzka žiakov do školy z rómskych rodín, 

 absentujú vlastné triedy pre ŠKD, nedostatok priestorov, 

 chýba bezpodnetná miestnosť pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, nedostatok 

priestorov. 

 

Príležitosti: 

 motivovať žiakov k väčšej aktivite, vzbudzovať ich záujem o učenie a o dianie v škole, 

 digitalizácia a modernizácia, elektronizácia pedagogickej dokumentácie, 

 prezentácia školy – účasť v projektoch, organizácia súťaží aj pre iné základné školy, 

 školská knižnica – informačné a relaxačné centrum, kultúrne aktivity, obnova 

knižného fondu, 

 ďalšie vzdelávanie učiteľov – tvorba projektov, tvorba testovacích materiálov, 

 využívanie moderných informačných technológií žiakmi i pedagógmi,  

 škola otvorená pre rodičov, vzťah rodina – škola, 

 kvalitný pedagogický tím – odbornosť, ľudskosť, pedagogické majstrovstvo, škola 

rodinného typu, 

 upravený exteriér – trieda v prírode, botanické laboratórium, park pre ŠKD, 

 nadviazanie spolupráce s novými partnermi  

 získavanie sponzorov, 

 výborná spolupráca so zriaďovateľom. 

 

Ohrozenia: 

 demografický pokles populácie, 

 nárast počtu detí s poruchami učenia a správania, 

 nedostatok finančných prostriedkov, 



 nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov, 

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách, 

 byrokracia. 

 

Návrhy opatrení k slabým stránkam školy: 

 

 skvalitňovanie komunikácie na všetkých úrovniach: učiteľ – žiak, učiteľ – rodič, učiteľ 

– učiteľ, žiak – žiak. 

                                                                                                                zodp.: všetci, priebežne  

 zintenzívniť komunikáciu s rodičmi a zákonnými zástupcami tých žiakov z rómskych 

rodín, ktorí majú problémy s dochádzkou, s Obecným úradom Jelšovce, Obecným 

úradom Výčapy-Opatovce a s Úradom práce a sociálnych vecí v Nitre – riešenie 

dochádzky žiakov, 

                                                                             zodp.: RŠ, vých. poradkyňa, priebežne 

 

  zaviesť pracovnú pozíciu školského psychológa – podľa finančných možností                            

zodp.: RŠ, r. 2015/2016 

 

 zintenzívniť spoluprácu s partnermi školy, podieľať sa na organizácii ďalšieho 

školského plesu a oslovovaní sponzorov, pokračovať v tvorbe projektov, v snahe 

o získavanie grantov a  finančných prostriedkov potrebných na skvalitňovanie 

a zlepšovanie  materiálno-technických a výchovno-vzdelávacích podmienok školy, 

                                                                                                         zodp.: RŠ, všetci, priebežne 

 

 naďalej pokračovať v aktívnej a kreatívnej organizačnej práci pestrých aktivít a 

podujatí pre žiakov, venovať sa každému žiakovi individuálnym prístupom, snažiť sa 

zabezpečiť, aby každý žiak mohol zažiť v škole úspech. 

                                                                                                                 zodp.: všetci, priebežne  

 

 

P/  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p) 

 
V školskom roku 2014/2015 boli všetci naši žiaci 9. ročníka umiestnení na vybrané stredné 

školy v 1. kole prijímacieho pokračovania. Väčšina našich absolventov úspešne ukončila 

stredoškolské vzdelanie, mnohí sú alebo boli absolventmi vysokých škôl. Absolventi 

trojročných učebných odborov sa zamestnávajú v pracovnej sfére v regióne, príp. odchádzajú 

za prácou do zahraničia. Pri súčasnej zvyšujúcej sa nezamestnanosti mladých ľudí sa aj 

niektorí naši absolventi dostali do tejto skupiny a sú registrovaní na úradoch práce ako 

nezamestnaní. 

 

 

 



R/  Kontrola školy 

 

V školskom roku 2014/2015 bola uskutočnená autoevalvácia školy zameraná na riadenie 

školy v oblasti plnenia koncepcie rozvoja školy. 

 

Nástrojom na hodnotenie kvality školy boli nami zostavené dotazníky podľa 

štandardizovaných dotazníkov z publikácie  HUMAJOVÁ, Zuzana – MAROŠIOVÁ, Lýdia: 

Model hodnotenia kvality školy. Občan a demokracia, 2006. ISBN 80-89140-12-2. Niektoré 

otázky boli, podľa odporúčania autoriek a vzhľadom na hodnotenú oblasť, doplnené o javy 

a procesy z koncepcie rozvoja našej základnej školy. Dotazníky boli vypracované v dvoch 

verziách, lebo účastníkmi autoevalvácie boli v tejto etape pedagogickí zamestnanci a rodičia. 

Dotazníky boli zostavené analogicky, každá z cieľových skupín má vo veľkej miere rovnaké 

indikátory, v malej miere má indikátory rôzne. Vyplýva to z rozdielnych skutočností,  ktoré sú 

typické pre jednu cieľovú skupinu, ale nemôžu byť prenosné na druhú. 

      Počet zaslaných dotazníkov pedagogickým zamestnancom bol 20, počet vyplnených 

dotazníkov bol 17. Návratnosť dotazníkov zo strany pedagógov bola 85- percentná. Počet 

zaslaných dotazníkov rodičom bol 50, počet vyplnených dotazníkov bol 38. Návratnosť 

dotazníkov zo strany rodičov bola 76-percentná. Rodičia boli vybraní podľa kritéria 

zverejnenia mailovej adresy na triednom aktíve rodičovského združenia. Hodnotitelia mali 

zaručenú anonymitu, a teda predpokladáme, že sa vyjadrovali slobodne a bez obáv. Do ďalšej 

etapy autoevalvácie plánujeme zapojiť žiakov a smerovať autoevalváciu aj do ďalších oblastí 

života školy podľa vopred zostaveného plánu autoevalvácie školy.  

     Zostaveniu dotazníkov predchádzalo vymedzenie indikátorov kvality (strategické zámery 

a ciele rozvoja školy). Po zbere dát nasledovalo vyhodnotenie a prijatie záverov pre vedenie 

školy. Uzavreté otázky mali kvantitatívny charakter, a preto sa vyhodnocovali štatistickou 

analýzou dát, otvorené a polotvorené otázky boli spracované kvalitatívnou analýzou, 

kódovaním kľúčových slov/tém a vyčíslením početnosti zastúpených kódov. Pri štatistickej 

analýze sme vypočítavali tzv. stredné hodnoty – aritmetický priemer. Príbuzné dáta 

z dotazníkov sme kumulovali a porovnávali. Interpretácia výsledkov spočívala na analýze, 

hľadaní kauzálnych súvislostí, nájdení a formulovaní zistení, na základe ktorých sa spracovali 

závery. Tieto sa stanú súčasťou hodnotiacej správy z autoevaluácie, ktorá by mala byť 

podkladom pre interné návrhy na zlepšenie kvality školy. Ukončenie autoevalvácie školy 

plánujeme v mesiaci máj 2016. 

Autoevalvácia školy priniesla nové i očakávané výsledky. Zistili sme, že pedagógovia 

a učitelia vnímajú a hodnotia školu väčšinou pozitívne. Keďže ide o prvú autoevalváciu školy 



v tomto rozsahu, zatiaľ nemáme možnosť výsledky porovnávať. Možné je porovnávať 

napríklad silné stránky školy vyplývajúce z prebiehajúcej autoevalvácie školy so silnými 

stránkami z vypracovanej SWOT analýzy školy v roku 2013.  

Silné stránky školy 

          podľa SWOT analýzy     podľa výsledkov autoevalvácie školy 

modernizácia a digitalizácia priateľská škola 

otvorená škola tolerantná škola 

pekná estetika tried estetika prostredia v škole 

prezentácia školy na verejnosti prezentácia školy na verejnosti 

pozitívna klíma školy atmosféra v triede, v škole  

demokratické riadenie školy progresívnosť vedenia školy  

účasť v projektoch prestíž školy 

záujmové útvary individuálny prístup učiteľa 

starostlivosť o žiakov so zdravotným 

znevýhodnením 

starostlivosť o žiakov so zdravotným 

znevýhodnením 

spolupráca s partnermi školy odborný rast pedagógov 

      Niektoré silné stránky školy sa potvrdili, niektoré sa objavili ako nové a niektoré sa 

presunuli do skupiny príležitosti, ako napríklad modernizácia a digitalizácia školy či účasť 

v projektoch. Nepotvrdili sa silné stránky ako modernizácia školy, otvorená škola a 

spolupráca s  rodičmi. V autoevalvácii sa ale pracovalo s pojmom moderná škola, čo je už 

výsledný produkt procesu modernizácie. Modernizácia školy je založená aj na finančných 

možnostiach školy, ktoré nevieme ovplyvniť. Je to dlhodobý proces, ktorý prebieha v našej 

škole už niekoľko rokov s cieľom vytvoriť modernú školu.  

Na základe výsledkov 1. etapy autoevalvácie sme prijali nasledovné opatrenia:  

1. Pokračovať v procese modernizácie školy ďalším vybavením školy modernými 

vyučovacími pomôckami, interaktívnymi tabuľami,  zriadením prírodovednej učebne, 

rekonštrukciou školských dielní. Pokračovať v edukácii učiteľov v práci s informačnými 

technológiami, prejsť na elektronickú dokumentáciu a elektronický dochádzkový systém. 

Pokračovať v kontrolnej činnosti s cieľom zistenia kvality a efektívnosti využívania 

moderných didaktických metód. Opustiť zaužívané postupy a ísť cestou objavovania 

a hľadania, tvoriť vlastný obraz inovatívnej školy. Podporovať odborný rast učiteľov.  

2. Tvoriť naďalej otvorenú školu pre rodičov, partnerov školy a miestnu komunitu. 

Vysvetľovať rodičom princíp otvorenej školy, ktorý spočíva na spolupráci,  vzájomnej 



podpore a na budovaní dôvery medzi partnermi a školou. Organizovať podujatia smerom 

k verejnosti, vyzývať rodičov a partnerov školy k ich účasti a podpore, prezentovať sa. 

3. Hľadať nové formy komunikácie a spolupráce s rodičmi, zapájať rodičov do činnosti školy, 

pri organizovaní školských akcií, pri práci na projektoch, pri zlepšovaní prostredia školy. 

Zapájať rodičov do riešenia problémov prostredníctvom rodičovskej rady a triednych aktívov 

rodičovského združenia. Vyzývať ich ku komunikácii s vedením ZŠ. 

4. Dôsledne realizovať strategický zámer školy návrat k prírode a k tradíciám, vytvorením 

triedy v prírode, botanického laboratória v areáli školy – záhrady, ktorá učí, v rámci 

enviroprojektu začať so starostlivosťou žiakov o  pamiatku v obci – zvoničku. 

5. Zaviesť v škole folklórny krúžok, organizovať vystúpenia žiakov, s pripomínaním si 

ľudových tradícií a zvykov, pokračovať so  spoznávaním ľudových remesiel v regióne. 

6. Upevňovať u žiakov pocit slobody a zmysel pre spravodlivosť nielen v rámci plnenia 

učebných osnov a kompetencií, ale aj osobným príkladom správania sa učiteľa. Využívať 

základné metódy výchovy k slobode: učiť deti voliť medzi alternatívami, učiť ich poznávať 

mravné normy, hodnoty,  ľudské práva, učiť žiakov hodnotiť v troch rovinách, racionálnej, 

etickej a estetickej, upevňovať v nich sebavedomie, viesť ich k tomu, aby dokázali byť sami 

sebou, aby dokázali mať svoj názor.  

7. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov na všetkých vyučovacích predmetoch, realizovať 

hospitácie zo strany vedenia školy s cieľom sledovania tohto procesu, organizovať v škole 

súťaže a iné sprievodné akcie, ktoré by vytvárali a upevňovali vzťah žiakov k čítaniu 

umeleckej literatúry. Podporovať odborný rast učiteľov v tejto oblasti.  

8. Hľadať nové formy komunikácie vedenia školy s pedagogickými zamestnancami, viesť ich 

k otvorenej komunikácii, motivovať ich k využitiu všetkých možností ich profesionálneho 

rozvoja, dať každému príležitosť na realizáciu, motivovať pochvalou.  

9. Upevňovať spoluprácu so všetkými partnermi školy, hľadať nových partnerov, rozširovať a 

skvalitňovať spoluprácu so zriaďovateľom, hľadať finančné zdroje. 

10. Pokračovať v autoevalvácii školy podľa plánu, po jej ukončení vypracovať hodnotiacu 

správu, informovať s výsledkami a  opatreniami všetkých partnerov školy, ktorí sa do 

autoevalvácie zapojili. Vykonať kontrolu plnenia opatrení.  

11. Vytvárať neustále prostredie, ktoré umožní žiakom žiť zaujímavý a podnetný život.  

 

 

 

 



II. Ďalšie informácie o škole 

 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

 

Podmienky pre rozvoj výchovy a vzdelávania v našej škole sú na dobrej úrovni. V auguste 

2013 – v auguste 2015 prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení. V priebehu školského 

roka 2014/2015 sme sa snažili vytvoriť žiakom príjemné estetické prostredie v triedach i na 

chodbách školy. Žiaci sa podieľali aktívne na tejto činnosti svojimi prácami a projektmi.  

Pri riešení problémov sa učitelia snažili využívať svoje skúsenosti, pedagogický takt 

a empatiu. Konali sa pohovory s problémovými žiakmi – triedni učitelia, výchovný poradca, 

riaditeľka školy. Z pohovorov sa robili záznamy. Takisto sa konali viaceré pohovory s 

rodičmi žiakov. Prestávky pre žiakov boli dodržiavané. Pri tvorbe rozvrhov sa prihliadalo na 

psychohygienické požiadavky. 

Škola má v súčasnosti pekné, vynovené a čisté pracovné prostredie. Zateplenie budovy školy, 

výmena okien, strechy, odkvapov dažďovej vody, nová fasáda, úprava okolia školy, 

sprevádzkovanie obecného multifunkčného ihriska prispeli ku kvalitnému vyučovaniu 

telesnej výchovy a k šetreniu finančných prostriedkov.  

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

Škola dala možnosť všetkým žiakom, aby sa aktívne zapojili do činností záujmových útvarov 

prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Škola otvorila pre žiakov tieto  záujmové útvary :  

 

1. Mgr. A Némethová : Športový krúžok I - žiaci II., III. a IV. ročníka 

2. Mgr. A Billíková : TK Sambáčik – I. – VII. ročník 

3. Mgr. P. Halászová: Tvorivo-umelecký krúžok – žiaci I. – IV. ročníka 

4. Mgr. H. Lénartová : Biblický – žiaci V. – IX. ročníka 

5. Mgr. V. Holeková : Internetový – žiaci V. – IX. ročníka 

6. PhDr. Ľ. Vihnyarová, PhD. : Angličtina po škole – žiaci VI.- IX. ročníka 

7. Mgr. J. Kušš : Športový krúžok II – dievčatá V. – VIII. ročníka 

8. Mgr. J. Kušš : Turistický – V. trieda 

9. PaedDr. M. Billiková : Anglického jazyka – žiaci V. – IX. ročníka  

10. Mgr. M. Nergešová : Nemeckého jazyka – žiaci VI. – IX. ročníka 

11. Mgr. Ľ. Arpášová : Krúžok kreatívneho písania – žiaci V. – IX. ročníka 

12. Mgr. K. Kondelová : Literárno-dramatický – žiaci V. – IX. ročníka  

13. Mgr. V. Vlčková : Rozvíjanie komunikačných zručností a dramatická výchova 

14. Mgr. K. Janjušević: Krúžok tvorivosti - Špec. trieda B 

15. Mgr. J. Janči : Tenisový : žiaci 2.st. 

16. Mgr. Z. Kijácová: Stolno-tenisový - žiaci 2.st.  



17. Mgr. E. Veseličová : Škola hrou – žiaci Špec. A triedy 

18. Mgr. Michal Práznovský : Krúžok DTP /počítačová grafika/ - žiaci   VII. – IX.ročníka 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 

ods. 2 písm. c) 

 
Radu rodičov tvoria zástupcovia rodičov všetkých tried. Rada rodičov sa volí každoročne na 

plenárnej schôdzi rodičov vždy v septembri. Spolupráca s radou rodičov je dobrá. Vedenie školy 

sa pravidelne zúčastňuje na ich zasadnutiach a informuje rodičov o celkovom chode školy, 

predkladá návrhy a požiadavky. Rodičia sa podieľajú sa niektorých akciách školy / Tvorivé 

dielne, Deň otvorených dverí, imatrikulácie prvákov, príprava kultúrneho vystúpenia detí na Deň 

matiek, príprava školských výletov, exkurzií, doprava žiakov na súťaže a olympiády, 

odmeňovanie žiakov, ktorí boli úspešní na súťažiach, darčeky pre žiakov na Mikuláša i na Deň 

detí , podpora činnosti ŠKD/ . V spolupráci s Radou rodičov sa podľa harmonogramu organizujú 

plenárna a triedne schôdze. Rodičia majú možnosť konzultovať problémy svojho dieťaťa 

s vyučujúcim po dohovore s ním alebo cestou požiadania prostredníctvom žiackej knižky. 

Spolupráca s Rodičovskou radou je veľmi dobrá, spoločne riešime problémy, ktoré sú 

zaznačené v zápisniciach triednych aktívov. V spolupráci s  RZ bol v januári 2015 

zorganizovaný 13. školský ples, ktorý každoročne prispieva ku skvalitňovaniu vzťahov medzi 

školou, rodičmi a obcou. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí podporili našu školu sponzorsky – 

zakúpením kopírky pre žiakov špeciálnej triedy, vymaľovaním 2 tried, zakúpením 2 

násteniek, či darovaním materiálov na vyučovanie výtvarnej výchovy a pomohli nám pri 

príprave rôznych školských podujatí. 

                       

                            Rodičovská rada pri ZŠ Výčapy – Opatovce 

                                               v školskom roku 2014/2015: 

 

TRIEDA Triedny učiteľ Triedny dôverník 

I. Mgr. Lýdia Molnárová Daša Čuláková 

II.A Mgr. Andrea Billíková Natália Kunová  

II.B Mgr. Patrícia Halászová Magdaléna Krajčovičová 

III. Mgr. Andrea Némethová Katarína Laclavíková 

IV. Mgr. Katarína Kapustová Mária Bernátová 

ŠT A Mgr. Eva Veseličová Igor Ďuran 

ŠT B Mgr. Katarína Janjušević 

Mgr. Regína 
Zelenková/II.polrok zast. 

Daniela Halvoníková 



V. PaedDr. Gabriela 
Lieskovcová 

Monika Budayová 

predsedníčka RR 

VI.  Mgr. Valéria Holeková Paulína Galbavá 

VII. A Mgr. Katarína Kondelová 

 

Ing. Lenka Gazdíková 

hospodárka RR 

VII. B PaedDr. Mária Billiková Denisa Holúbková 

VIII.  Mgr. Ľubica Arpášová Katarína Svoradová 

IX. A PhDr. Ľudmila Vihnyarová Eva Berecová 

IX. B Mgr. Martina Nergešová Martina Kunová 

 
d/ Z ďalších informácií o našej škole :  

 

      V školskom roku 2014/2015 sme mali zriadené dve špeciálne triedy s 8 žiakmi s 

ľahkým mentálnym postihnutím a v prípade 1 žiačky so stredným mentálnym postihnutím. 

V týchto dvoch triedach sa vzdelávali 9 žiaci. Postupovali podľa učebných osnov špeciálnej 

základnej školy a boli parciálne integrovaní v triedach pre intaktných žiakov základnej školy 

vo výchovných predmetoch. Boli integrovaní aj do ŠKD a navštevovali záujmové útvary.  

Tieto triedy navštevovali  žiaci nielen z našej obce, ale aj z Jelšoviec, Dražoviec, Nitry, Čabu 

a Oponíc na odporúčanie CPPP a P a špeciálno-pedagogickej poradne. Markantným 

ukazovateľom snaženia a kreatívnych aktivít našich pedagógov bolo v školskom roku 

množstvo školských a mimoškolských akcií organizovaných pre žiakov školy, z ktorých top-

akcie boli: beseda so slovenským spevákom Pavlom Hammelom, Noc v škole či Škola 

v prírode pre žiakov 1. stupňa. 

 

 

III. Záver 

 

 

Na záver vyjadrujem poďakovanie za zodpovednú a namáhavú prácu všetkým pedagogickým 

a nepedagogickým zamestnancom školy v školskom roku 2014/2015. Ďakujem aj 

zriaďovateľovi školy, všetkým inštitúciám, ktoré boli nápomocné práci školy,  Školskej rade 

pri ZŠ Výčapy - Opatovce, Rodičovskej rade pri ZŠ Výčapy – Opatovce, našim sponzorom 

a všetkým rodičom našich žiakov, ktorí sa snažili o dobrú spoluprácu a podporovali našu 

základnú školu. 

 

 

                                                                                                       Mgr. Mária Civáňová 

                                                                                                           riaditeľka školy 
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OBSAH: 

1. Vzdelávanie výchovného poradcu 

2. Údaje o počte žiakov školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

3. Údaje o počte žiakov zapísaných do prvého ročníka základnej, strednej školy, 

úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach 

4. Umiestnenie žiakov IX.A a IX.B triedy na stredné školy v školskom roku 2014/2015 

5. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach výchovného poradcu 

6. Ciele v pláne práce, vyhodnotenie ich plnenia za šk.r. 2014/2015 

 

Bod č. 1 

Výchovná poradkyňa sa zapojila do Komplexného poradenského systému prevencie 

a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, zapojila sa do projektu 

Aktivizujúce metódy vo výchove, absolvuje kontinuálne vzdelávanie v programe Výchovný 

poradca, absolvovala Aktivizačné kontinuálne vzdelávanie. Zúčastnila sa všetkých 

pracovných porád, ktoré organizovala Krajská pedagogicko-psychologická poradňa v Nitre. 

Bod č. 2 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – 40, počet vyšetrených 

žiakov za školský rok 2014/2015 - 16 , rediagnostikovaní žiaci - 8. 

Bod č. 3 

Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka ZŠ Výčapy - Opatovce je 30. Počet žiakov 

zapísaných na stredné školy je 39. 3 žiaci z piateho ročníka sú zapísaní na osemročné 

gymnázium. Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy v 1. kole prijímacieho konania. Prijatí na 

gymnázium: 5 žiakov, 13%, odbor s maturitou: 18 žiakov, 46%. Prijatí na odbor bez maturity: 

16 žiakov, 41 %. 

Bod č. 4 

počet žiakov 

9.roč 

gymnáziá umelecká škola  

s maturitou 

SOŠ – 4-ročné 

s maturitou 

SOŠ – 3-ročné 

bez maturity 

37 prihlás. prij. prihlás. prij. prihlás. prij. prihlás. prij. 

5 5 1 1 17 17 14 14 

 

 

 



gymnáziá

SOŠ 3-roč.

SOŠ 4-roč.

umelecká š.

 

                                   2014/2015 

percentuálne: gymnáziá 13,6 %, SOŠ s maturitou 48,6 %, SOŠ bez maturity 37,8 %. 

a) Rozmiestnenie žiakov IX.A a IX.B triedy na jednotlivé typy SŠ v školskom roku 

2014/2015 

IX.A trieda 

1. Eva Berecová – SOŠ  Animus , Levická cesta 40 – škola podnikania  

2. Veronika Berecová – Súkromná stredná umelecká škola – propagačné 

výtvarníctvo 

3. Emma Hroššová – Súkromná spojená škola OA, Štúrovo sv. Štefana 36 – OA 

bilingválne štúdium 

4. Annamária Juríková – SOŠ potravinárska, Cabajská – cukrár- kuchár 

5. Nikola Čerešňová - SOŠ potravinárska, Cabajská – cukrár- kuchár 

6. Lucia Obertová – SOŠ Cintorínska – kaderníčka 

7. Tomáš Obert – Nábrežie mládeže SOŠ – stolár 

8. Stanislav Rafael - Nábrežie mládeže SOŠ – murár 

9. Matúš Kuna - Nábrežie mládeže SOŠ – inštalatér 

10. Ľudovít Križan - SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40 – kuchár – 

učebný odbor 

11. Aleš Čulák – SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 -  mechanik nastavovač 

12. Barbora Kondelová - Gymnázium, Párovská 1 

13. Nina Kukučková - Gymnázium, Párovská 1 

14. Marek Sahulčík – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 



15. Eva Chrzaszczová - SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40 – čašník – 

učebný odbor 

16. Sabína Machová - SOŠ Cintorínska – vizážistka 

17. Simona Magáthová - SOŠ Cintorínska – obchod a podnikanie 

IX.B trieda 

1. Alexandra Kunová - Súkromná SOŠ pedagogická, Topoľčany – učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo 

2. Petra Mikušíková - Súkromná SOŠ pedagogická, Topoľčany – učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo 

3. Miroslava Tóthová – Stredná zdravotnícka škola, Topoľčany – masér 

4. Adriana Myjavcová - SOŠ potravinárska, Cabajská – cukrár- pekár 

5. Nicol Piterková – SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka 1609 - kaderníčka 

6. Štefan Teplanský - SOŠ Cintorínska – autoopravár - mechanik 

7. Matúš Hupka – Gymnázium, Golianova 68 

8. Tímea Ivančíková – SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632 - agropodnikanie 

9. Denis Báleš - SOŠ polytechnická, Novozámocká – mechanik - elektrotechnik 

10. Dominika Čerešňová – SOŠ dopravná, Žilina – dopravná akadémia 

11. Petronela Cigáňová – SOŠ veterinárna – veterinárne zdravotníctvo a hygiena 

12. Dominik Tóth - Obchodná akadémia, Bolečkova 2 

13. Adrián Bernát - Obchodná akadémia, Bolečkova 2 

14. Ľubomír Mošať – SPŠP,HA, ŠG, Slančíkovej 2 – výživa a šport 

15. Roman Poništ - SOŠ potravinárska, Cabajská – kontrolór potravín 

16. Sebastián Švába - SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40 – kuchár – 

študijný odbor 

17. Tomáš Gráfel - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

18. Veronika Križanová - SOŠ Cintorínska – kaderníčka 

19. Kristián Dlábik - SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 – technický 

administratívny pracovník 



20. Adrián Molnár – SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 – technický 

administratívny pracovník 

Špeciálna trieda 

      1 žiak  – Odborné učilište internátne, Nová Ves nad Žitavou – záhradníctvo-                               

      kvetinár, zeleninár, sadovník 

      1 žiak - Odborné učilište internátne, Nová Ves nad Žitavou - práca pri príprave   

      jedál 

b) Žiaci 5. ročníka, ktorí sa hlásili na osemročné gymnáziá 

Počet žiakov, ktorí sa hlásili na osemročné 

gymnáziá 

gymnáziá 

4 prihlásených prijatých 

4 3 

Prijatí žiaci na osemročné gymnáziá: 

4. Ondrej Čulák – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre, Farská 19 

5. Bianka Esseová - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre, Farská 19 

6. Petra Billíková – Gymnázium, Golianova 68 

Bod č. 5 

Výchovná poradkyňa má k dispozícií školský počítač a tlačiareň. Na pohovory s rodičmi 

a žiakmi využíva kabinet SJL alebo zborovňu na II. stupni. V kabinete sú ešte 2 kolegyne. 

Bod č. 6 

Výchovná poradkyňa plnila úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, 

profesijnej orientácie žiakov i v oblasti problémového a delikventného vývinu detí. 

Poskytovala metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, zákonným 

zástupcom žiakov a žiakom základnej školy. Spolupracovala so školskou špeciálnou 

pedagogičkou, s vedením školy, s triednymi učiteľmi, so Školským výpočtovým strediskom v 

Piešťanoch.  

 V školskom roku 2014/2015 boli zriadené v ZŠ 2 deviate triedy s počtom žiakov 37. 

Prijímacieho konania sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka a štyria žiaci 5. ročníka. 3 žiaci 5. 

ročníka uspeli v 1. kole prijímacieho konania, na osemročné gymnáziá boli prijatí.  

Všetci ostatní žiaci boli umiestnení na stredné školy v 1. prijímacom konaní.  
Matúš Hupka žiak 9.B triedy bol prijatý bez prijímacích pohovorov. 

Podľa záujmu sa žiaci 9.ročníka zúčastňovali Dní otvorených dverí na stredných školách.  
 



Žiaci boli pravidelne informovaní o SŠ a prijímacom konaní formou individuálnych 

pohovorov, skupinových sedení, násteniek.  

V mesiaci december 2014 bolo zorganizované rodičovské združenie pre rodičov žiakov 

9.ročníka o voľbe strednej školy, sieti stredných škôl a kritériách prijímania žiakov na SŠ, 

ktoré boli známe z pracovnej porady výchovných poradcov.  

Počas celého školského roka bola uskutočňovaná poradenská činnosť výchovného poradcu.  

 

Okrem konzultačných hodín, ktoré boli každý piatok v čase od 11,30 hod. do 13,30. hod, som 

so žiakmi konzultovala aj počas prestávok.  

 

Zúčastnila sa všetkých pracovných porád, ktoré organizovala Krajská pedagogicko-

psychologická poradňa v Nitre. 

Podieľala sa na spolupráci s vedením školy a s triednymi učiteľmi na riešení problémov so 

správaním žiakov, z pohovoru so žiakmi a rodičmi spísala záznamy.  

 

Pravidelne  spolupracovala s triednymi učiteľmi i ostatnými pedagógmi pri riešení 

výchovných problémov, so špeciálnou pedagogičkou na našej škole.  

 

V rámci programu Proforient odosielala všetky potrebné materiály a prihlášky žiakov 9. 

ročníka do Celoplošného testovania deviatakov, zvlášť pre žiakov so ŠVVP . Export 

informácií z programu PROFORIENT do ŠVS – stav podľa prihlášok. 

Vyplnila a odoslala prihlášky žiakov 5. a 9.ročníka na SŠ – do 20.4. 2015  

 

V mesiaci jún vyplnila  prihlášky žiakov 8. ročníka na SŠ pre ďalší školský rok 2014/2015. 

 

Výchovná poradkyňa zasielala dôležité informácie ohľadom SŠ, DOD, Testovanie9, 

prijímacích pohovorov na webovú stránku základnej školy, na ktorej bola vytvorená záložka 

pre tieto informácie. 

 

Výchovná poradkyňa vykonávala funkciu koordinátora prevencie. 

 

Výchovná poradkyňa v školskom roku 2014/2015 plnila úlohy školského poradenstva v 

otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov i v oblasti problémového a 

delikventného vývinu detí. Poskytovala metodickú a informačnú pomoc pedagogickým 

pracovníkom školy, zákonným zástupcom žiakov a žiakom základnej školy. 

Spolupracovala v procese integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami so školskou špeciálnou pedagogičkou. Spolupracovala: 

 

1. s vedením školy, / plán práce, všetky akcie, pohovory s rodičmi so žiakmi, …./  

2. s triednymi učiteľmi,/ správanie žiakov, záujem o SŠ, doučovanie, nadaní a integrovaní 

žiaci /  



3. s koordinátormi protidrogovej a environmentálnej výchovy / aktivity spoločné – besedy 

s policajtom, výstavy, súťaže/  

4. so školským špeciálnym pedagógom,/ org. Testovania 9, problémové správanie žiakov, 

vyšetrenia, individuálne plány pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

hodnotenie plnenia individuálnych plánov  /  

5. so školskou lekárkou,/ žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou, potvrdenie prihlášok 

na SŠ, záškoláctvo, besedy- zdravý životný štýl/  

6. s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Nitre, / účasť na Kariérnych dňoch, besedy a 

aktivity ohľadom výberu SŠ, práca s programom Cesta k povolaniu , nahlásenie 

neospravedlnených hodín – záškoláctvo/  

7. s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou v Nitre ,/ semináre a pracovné 

porady ohľadom SŠ, stretnutia s riad. SŠ, rozhovory ohľadom žiakov so ŠVVP 

zúčastňujúcich sa prijímacieho konania /  

8. s Policajným zborom v Nitre, / problémy so správaním žiakov - krádeže, výtržníctvo, 

šikanovanie – beseda s príslušníkmi polície/  

9. so Školským výpočtovým strediskom Piešťany, / pravidelné odosielanie záujmu žiakov o 

SŠ, odoslanie prihlášok žiakov, známok žiakov, práca s programom Proforient/  

10. so Školským výpočtovým strediskom Michalovce, / organizácia Testovania 9, kritériá 

SŠ, prehľad záujmu o SŠ – program Proforient/  

11. s NÚCEM / organizácia Testovania 9, výsledky Testovania 9/  

12. s riaditeľmi a výchovnými poradcami stredných škôl / odoslanie prihlášok žiakov, 

komunikácia ohľadom kritérií, neprijatých žiakov, voľných miest a odvolacieho konania/  

13. s Krajským školským úradom / odvolania žiakov na SŠ/  

14. s Rodičovskou radou a Školskou radou / riešenie problémových žiakov, organizovanie 

akcií..../ 

15. so školským parlamentom / akcie pre žiakov, rozhovory o problémoch v škole/ 

16. s Obecným úradom / neospravedlnené hodiny, zanedbaná starostlivosť o žiakov zo 

strany rodičov, správa o Testovaní 9/ 

17. s Mestským úradom v Nitre / besedy a exkurzie/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Vypracovala : Mgr. Katarína Kondelová, výchovná poradkyňa  

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

Analýza činnosti práce MZ zameraná na aktivity pre primárne vzdelávanie 

v školskom roku 2014/2015 

 

                            Základná škola Výčapy – Opatovce,   MZ ročníkov 1. – 4. 

 

Aktivity, výchovné koncerty, tematické dni, divadlá, výlety v šk. roku 2014/2015  

 

September:  Deň ústneho zdravia, Biela pastelka, Písmenkový deň, Európsky deň jazykov  

Október:        Záložka spája školy, Deň bielej palice, Internetové predstavenie Vesmírniček, 

                        Svetový deň výživy, Jablkový deň, Noc v škole, Beseda so spevákom                    

                         P. Hammelom, Starší učia mladších – remeslá našich starých rodičov 

November:    Svetový deň behu, Tematické rozprávkové dni, Školy pre Afriku –  zbierka, 

                        Imatrikulácia I. ročníka, Plávanie – 3. ročník, Deklarácia k právam dieťaťa 

December:    Mikulášske posedenie, Svet. deň boja proti aids, Vianočná akadémia  - burza 

                        Vianočný koncert 

Január:          Korčuľovanie, Mimočítankové čítanie z časopisu Vrabček a výtvarné súťaže, 

                        Svetový deň bez internetu, Návšteva žiakov z MŠ v I. triede, Deň otv. dverí 

Február:        Valentínske dopoludnie, Karneval, Hviezdoslavov  Kubín v Špec. tr. A –           

                       Triedne kolo, Aktivity – Unicef, Voda je život, Dni v rozprávkach, Bodkovaný  

                       deň,  

                      Hviezdoslavov Kubín 1. -4. ročník 

Marec:         Týždeň so spisovateľkou M.R. Martákovou, Vlk a kozliatka – bábkohra,  

                      Deň vody – tematické vyučovanie, Hviezdoslavov Kubín – školské kolo Šp. tr.   

                     

Apríl:            Svetový deň vtáctva, Svetový deň zdravia, Vých. koncert – Očová, Očová, Deň   

                      Zeme, Danka a Janka – žiaci v krajine rozprávok, Deň tanca, Vyučovanie  

                      Pomocou tabletov                                                                                                                   

Máj:            Nácvik kultúrneho programu ku Dňu matiek, Deň matiek,Divadelné predstavenie 

                    Ferdo Mravec, Deň otvorených dverí, Tematický deň Tajný agent, Výchovný  

                    koncert – p. Žilka  

Jún:            Deň detí, Škola v prírode – Kráľová pri Zvolene, Návšteva poľov. výstavy v obci, 

                   Školský výlet -  Rybársky dvor Piešťany, Zvieratkový deň                                         

Výtvarné súťaže:  Vesmír očami detí, Biblia očami detí, Návrh na vianočnú pohľadnicu, 

Láska ako dar, Slovensko v srdci Európy, Orol tatranský, výtv. práce v časopise Vrabček. 

 

 

                                                                                              Mgr. Lýdia Molnárová, ved.MZ 

 

 



Príloha č. 3 

Analýza činnosti práce predmetovej komisie slovenského jazyka   

                      a literatúry v školskom roku 2014/2015 

 
V priebehu školského roka 2014/2015 zasadala PK slovenského jazyka a literatúry štyrikrát 

a pozitívne hodnotíme skutočnosť, že v práci PK sa podarilo veľmi funkčne prepojiť 

výchovnú činnosť so vzdelávacou činnosťou. Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry 

bolo realizované podľa platných učebných osnov v školskom vzdelávacom programe a podľa 

schválených tematických plánov. Cieľom jazykového vyučovania bolo naučiť žiakov nielen 

základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať / ústne, 

písomne/ na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej 

stránky, rozvíjať čitateľskú gramotnosť, učiť žiakov čítať s porozumením, tvoriť vlastné texty. 

 

Uskutočnené aktivity počas školského roka 2014/15 : 

 V mesiaci október sa sa uskutočnila beseda a recitál legendy slovenskej popomusic 

Pavla Hamela. 

 V novembri 6.11. 2014  sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zapojili do 

celoslovenského Kompara. Deviaty ročník písal test zo slovenského jazyka a literatúry 

– práca s textom, odpovede so zatvorenými a otvorenými otázkami. Žiaci 9.A triedy 

dosiahli percento úspešnosti – 42,5 %. Žiaci 9.B triedy dosiahli percento úspešnosti- 

41,9 % . Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR zo SJL – 50,5 %, Priemerná 

percentuálna úspešnosť školy zo SJL – 42,2 %. Osmy ročník dosiahol percento 

úspešnosti zo SJL – 60,4 %. 

 Školské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo 11. 11. 2014. 

Kategória C – žiaci 8. a 9. ročníka – olympiády sa zúčastnili 8 žiaci. Víťaz školského 

kola Matúš Hupka z 9.B triedy  postúpil do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 

10.12. 2014 v Nitre. V okresnom kole  Matúš Hupka nebol úspešný. 

 21.11. 2014 sa v V. ročníku konalo E- testovanie žiaci si prostredníctvom počítačov 

overili svoje vedomosti, schopnosti zo slovenského jazyka, literatúry a z matematiky. 

Každý test obsahoval 30 úloh, z toho 10 otvorených úloh s tvorbou krátkej odpovede a 

20 uzavretých úloh s výberom odpovede zo štyroch možností. Priemer celej triedy bol 

61,40% - najlepší žiaci – Petra Billiková – 93%, Bianka Esseová – 80%, Michal 

Brezina – 76%. 

 Literárno-dramatický krúžok pripravil hru Vianočný príbeh na Vianočnú akadémiu 

pod vedením Mgr. K. Kondelovej, ktorá sa uskutočnila 18.12. 2014.  

 Dňa 3.2. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Najlepší 

recitátori triednych kôl postúpili do školského kola. Recitátori, ktorí sa umiestnili na 

prvých miestach v poézii a v próze, nás reprezentovali 27.2. 2015 v obvodnom kole 

v Nitre.  

 V mesiaci marec sa konal týždeň so spisovateľkou Máriou Rázusovou – Martákovou. 



V mesiaci apríl sa konalo celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ Testovanie 9- 

2015. Počet testovaných  žiakov 37. Priemerná percentuálna úspešnosť školy zo SJL – 50,68 

%, priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR zo SJL – 62,58 %, Rozdiel priemernej 

úspešnosti školy oproti národnému priemeru zo SJL – 11,99 %. Žiak Matúš Hupka z 9.B 

triedy bol najúspešnejší zo SJL – 91,7 %, z MAT – 100%. Žiačka Barbora Kondelová z 9. 

A triedy napísala test zo SJL – 91,7 %. 87,5%- Nina  Kukučková ,IX.A,   87,5% - Marek 

Sahulčík, IX. A 

 Deviatakov v školskom roku 2014/2015 vyučovala slovenský jazyk  a na testovanie9 

ich pripravovala Mgr. Ľ. Arpášová. 

 Vzhľadom na uvedené nepriaznivé výsledky v testovaní9 prijala PK SJK nasledovné 

opatrenia:  

 Testovanie 9 v tomto školskom roku dopadlo podpriemerne. V triedach bolo niekoľko 

šikovných a snaživých žiakov, ktorí slovenský jazyk výborne ovládali, na vyučovaní boli 

aktívni  a pravidelne sa pripravovali – boli to Hupka, Sahulčík, Kukučková, Kondelová, 

Bernát, Gráfel.  Vyučujúca žiakov na Testovanie 9 pripravovala systematicky po celý školský 

rok. Učivo bolo zopakované po tematických celkoch aj prípravnými testami  ku Komparu 

a množstvom  prípravných testov typu Testovania 9 – otvorené i zatvorené otázky. Vyučujúca 

testy  používala z portálu www. zborovna.sk.  Tieto úlohy boli riešené pri tabuli aj 

samostatne. Šikovní žiaci si zadané úlohy vypracovávali  vlastným tempom. Taktiež boli 

žiakom pravidelne posielané interaktívne testy do www. bezkriedy.sk.  Na vianočné a jarné 

prázdniny im boli zadané súbory pracovných listov. Všetky tieto aktivity však  väčšina  

žiakov nevyužila,  okrem šikovných žiakov, ostatní samostatne pracovali veľmi málo alebo 

vôbec nepracovali, povinné domáce úlohy mali odpísané, na vyučovanie sa nepripravovali 

a boli spokojní so svojimi slabými vyučovacími výsledkami. Slaboprospievajúcim žiakom sa 

vyučujúca venovala aj individuálne. V triedach boli šiesti žiaci s IVVP, s ktorými 

individuálne pracovala Mgr. Vlčková.  

 

Opatrenia na zlepšenie výsledkov v Testovaní 9: 

 

 zlepšiť najmä spoluprácu s rodičmi, pretože niektorí žiaci nemali aj po celý školský 

rok podpísané žiacke knižky, kde potom chýba učiteľovi spätná väzba, nakoľko nevie, 

či rodičia poznajú, resp. nepoznajú vzdelávacie výsledky svojich detí v slovenskom 

jazyku. Táto spolupráca úzko súvisí so spoluprácou s triednou učiteľkou, ktorá by tiež 

mala mať záujem o vzdelávacie výsledky svojich  žiakov v hlavných predmetoch 

 záujem o slovenský jazyk ako materinský jazyk rozvíjať nielen u žiakov s nadaním, aj 

menej nadaných žiakov treba sústavne podporovať a motivovať ich k lepším 

výsledkom, pochváliť ich aj za menšie úspechy 

 osobitnú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a málo 

podnetného prostredia, takisto žiakom s IVVP – pomôcky, individuálny prístup, 

dôsledne dodržiavať pokyny poradne a školského špeciálneho pedagóga, v prípade 

potreby poskytnúť doučovanie 

  do vyučovacej hodiny slovenského jazyka treba častejšie začleniť skupinovú prácu, 

prácu na projektoch, v ktorých si žiaci prakticky overia a precvičia teoreticky 



nadobudnuté vedomosti, naučia sa v nich svoje vedomosti a zručnosti aj prezentovať. 

Táto forma učenia  vedie k zvýšeniu vnútornej motivácie a k získavaniu nových 

vedomostí a ich osvojenie je trvácnejšie. 

 Viesť žiakov k zodpovednosti za svoje výsledky tak, aby aj v čase, keď sú prijatí na 

stredné školy ešte pred testovaním mali snahu a ochotu pracovať a podávať čo 

najlepšie výsledky. 

                                                                                                

 V mesiaci apríl sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Pýcha a predsudok 

v divadle Andreja Bagara v Nitre. 

 Členovia PK pripravili a nacvičili program ku Dňu matiek. Mgr. M. Civáňová 

nacvičila ľudové dramatické pásmo Jánošík, v programe bol zastúpený ľudový tanec, 

piesne a hovorené slovo, Mgr. K. Kondelová sa podieľala na nácviku ľudového tanca.  

V nemalej miere sme sa podieľali na tvorbe žiackych literárnych výtvorov básnickej či 

prozaickej tvorbe a najlepšie vystavovali a  zasielali do rôznych literárnych súťaží :  

 

 Európa v škole – Klaudia Kopčeková – pripravovala Mgr. Ľ. Arpášová 

 

 Budimírske studničky – Martin Mošať – pripravovala Mgr. K. Kondelová 

                                                                                    

 Svet patrí mladým – Vladimíra Miškolciová - pripravovala Mgr. K. Kondelová 

                                                  

 Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – Petra Billíková 2. miesto, Bianka Esseová 

 

                                                           -   pripravovala Mgr. M. Civáňová 

 

 Štúrov Zvolen / súťaž v rétorike/– Adam Billík- uznanie - pripravovala Mgr. K. 

Kondelová, Noel Elkrief – pripravovala Mgr. M. Civáňová 

                                                          

 Šaliansky Maťko – Dominik Trsťan -  pripravovala Mgr. K. Kondelová 

 

Na prijímacie pohovory pripravovala žiakov 9. ročníka Mgr. Ľ. Arpášová.  

Aj učitelia slovenského jazyka a literatúry sa vzdelávali počas školského roka Mgr. Mária 

Civáňová sa zúčastňovala projektu elektronické testovanie E-test, absolvovala stretnutia 

pracovnej skupiny v projekte E- test, aktívne sa podieľala na tvorbe testovacích položiek.  

V rámci projektu Škola na dotyk sa všetci členovia PK zúčastnili tabletového semináru Modul 

1, kde sme sa zoznámili s rôznymi aplikáciami, ktoré môžeme využívať počas vyučovacieho 

procesu napr.: Endomondo, Dropbox. 

Vypracovali sme analýzu previerok žiakov s cieľom zlepšovať ich vzdelávacie výsledky. 

Dbali sme o využívanie moderných metód výučby, využívanie internetu, www.stránok-

www.zborovna.sk a iné. Veľkú pozornosť sme venovali čítaniu s porozumením a čitateľskej 

gramotnosti žiakov, všetci žiaci sa zúčastnili čitateľského maratónu 18.6. 2015 „Čítajme si “ 

 

                                                                    Vypracovala : vedúca PK Mgr. Katarína Kondelová 

 

http://www.stránok-www.zborovna.sk/
http://www.stránok-www.zborovna.sk/


Príloha č. 4 

 

            Správa o činnosti PK cudzích jazykov v školskom roku 2014/2015 

 

V školskom roku 2014/2015 sme vo vyučovaní cudzích jazykov v jednotlivých ročníkov  

rozvíjali u žiakov predpoklady pre reálnu komunikáciu v praxi s rešpektovaním danej úrovne  

vyučovania jazykov základnej školy podľa ISCED - A1,A2. Vo vyučovaní sme aplikovali 

inovatívne metódy a formy výučby ako sú projektové vyučovanie a metodiku Clil, ktorými sa 

nám podarilo zlepšiť komunikáciu, samostatnosť a tvorivý prístup v práci žiakov. Výsledkom 

a systematickou prácou žiakov vo vyučovaní jazykov formou projektového vyučovania bola 

tvorba projektov a získanie certifikátu za kvalitnú prácu žiakov VII.B triedy v celonárodnej 

súťaži Project Competition a overili sme si efektívnosť metodiky CLIL v 2.B triede tvorbou 

pracovných a metodických listov. Metodické listy, vlastne vytvorené pracovné listy 

zakladáme do portfólia. 

Všeobecne sme vo vyučovaní cudzích jazykov rovnomerne rozvíjali všetky štyri jazykové 

zručnosti: čítanie, písanie, hovorenie, posluch vychádzajúc  z predpokladov a skúseností 

žiakov, a tak im umožniť ovládať cudzí jazyk v danom rozsahu. Žiaci boli vedení k 

opisovaniu každodenných situácií, hľadať slová, čo si vyžadovalo uvedomelý a systematický 

prístup v práci žiakov. Dbali sme na porozumenie jednotlivých viet a často používaných 

výrazov, dorozumenie sa v jednoduchých situáciách, tvorbu nekomplikovanej a priamej 

informácie v jednotlivých témach a činnostiach. Žiaci primerane svojej úrovni vzdelávania sa 

v cudzích jazykov dokážu jednoducho opísať osoby, miesta, veci, svoje vzdelanie a okolie 

v usporiadanom slede myšlienok a výstupom osvojenia si požadovanej slovnej zásoby je, že 

žiaci vedia komunikovať podľa tematických okruhov vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho 

programu. 

Vo vyučovaní sme rešpektovali rôzne štýly učenia žiakov prispôsobovaním metód práce. 

V nižších ročníkoch sme využívali hlavne lingvomotorickú metódu, hru a tvorivé zážitkové 

metódy, vo vyšších ročníkoch okrem vyššie uvedených personalizované učenie, diskusiu 

a riešenie problémových úloh. 

Žiakom sme opísali stratégie učenia  pri osvojovaní si cudzieho jazyka, aby pochopili 

podstatu potreby vzdelávania sa v cudzom jazyku, systematizovali sme vedomosti, žiaci 

hodnotili svoj pokrok a prijímali spätnú väzbu. Prácou vo dvojiciach, skupinovou prácou, 

metódou individuálneho štúdia, využitím internetu, www stránok, IKT, projektového 



vyučovania, metodiky Clil a ďalších dostupných materiálov žiaci získavali, opakovali 

a dopĺňali si vedomosti.  

Pri počúvaní s porozumením sme dbali na konkrétnu potrebu porozumenia podstaty počutého 

textu, slov, slovných spojení, výrazov a takisto pokynov informatívneho charakteru. Žiaci 

vypracovávali úlohy a cvičenia rôzneho zamerania, typu kontrolované, čiastočne 

kontrolované a voľné – tvorivé úlohy. Dbali sme dôraz na osvojenie si novej slovnej zásoby 

pred posluchom, resp. čítaním a aktivity po posluchu, resp. po čítaní. 

Pri čítaní s porozumením sme viedli žiakov využitím rôznych čitateľských techník 

k schopnosti vyhľadať informáciu, pochopiť hlavnú myšlienku, hádať význam slov 

v kontexte... podľa daného zámeru vyučovania.  

V písomnom prejave sme sa sústredili na jednoduchú tvorbu viet v nižších ročníkoch 

a uceleného kontextu vo vyšších ročníkoch vychádzajúc z tematických okruhov. 

Atraktivitu vyučovania anglického jazyka sme zlepšili realizáciou projektu Educate 

Slovakia, v ktorom žiaci 5.-9. ročníkov mali možnosť absolvovať besedy a diskusie so 

stážistkami zo zahraničia - Ary Tantranesia z Indonézie a Yaroslava Marushko  z Ukrajiny. 

Vyučovali anglický jazyk v triedach 5.,7.A,B, 8.ročníka. Do projektu sme sa zapojili s cieľom 

zlepšiť komunikačné a jazykové schopnosti žiakov, získať skúsenosti a prekonať jazykovú 

bariéru u žiakov v kontakte s ľuďmi zo zahraničia. 

Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť interkultúrne vedomosti žiakov prostredníctvom 

atraktívnych tréningov v anglickom jazyku. 

Stážistky sa zamerali na tradície vo svete, 3 témy z kultúrneho bloku – tradície a významné 

udalosti, gastronómiu, povery, legendy a unikátne miesta sveta, a 2 témy z bloku 

osobnostného rozvoja – šport, módu, filmy a hudbu. Počas výučby využívali metódy 

a spôsoby práce ako sú interaktívne hry, filmy a videá, prezentácie a diskusie 

Dôležitým kritériom vo vyučovaní cudzích jazykov pre nás bolo zvýšiť motivovanosť 

a pozitívne hodnotenie žiakov tak, aby si žiak uvedomoval svoje silné a slabé stránky,  viesť 

ho k sebahodnoteniu. 

Zapojili sme sa do súťaží, ktoré organizoval KŠÚ, CVČ DOMINO a Krajská knižnica 

v Nitre. Boli to súťaže: Olympiáda v AJ,  súťaže „Jazykový kvet“, „Story“, „English Drama“, 

„Song“. 

 Dňa 26.11.2014 sa žiaci 3.-4. ročníka zúčastnili anglického divadelného predstavenia 

„Červená čiapočka“, ktoré bolo vtipne spracované, žiakom sa veľmi páčilo a na 

vyučovacích hodinách pred predstavením sa žiaci pripravovali formou 

metodických/pracovných listov.  



 Dňa 26.9.2014 všetky triedy základnej školy oslávili „Európsky deň jazykov“ 

zaujímavými aktivitami – vytvoriť plagát pozdravov v rôznych jazykoch, žiaci 

1.stupňa a špeciálne triedy pracovali so slovnou zásobou, internetom, slovníkmi a so 

svojimi pani učiteľkami  mali napísať čo najviac zvierat a školských predmetov. Žiaci 

2.stupňa mali vymyslieť príbeh na ľubovoľnú tému. Učitelia jazykov práce 

jednotlivcov hodnotili počas celého týždňa a najlepší príbeh reprezentoval triedu 

v školskom kole. 

Na 1.stupni: 1.miesto získala 4.trieda, 2.miesto – 3.trieda, 3.miesto – 2.A,B. 

Na 2.stupni sa na 1. mieste umiestnila – 9.B, 2. miesto získala – 7.B a 3. miesto 

získala -8.trieda. 

 Žiaci na vyučovacích hodinách vytvárali a pracovali s portfóliom, a tak sumarizovali 

najkrajšie literárne alebo slohové práce v cudzom jazyku, ktoré budeme publikovať 

v školskom zborníku, reprezentovať nimi školu a publikovať ich takisto v školskom 

časopise. 

 Vianočná besiedka – spevácke vystúpenie v anglickom jazyku 

 Hodina v knižnici – spracovanie rozprávky /vyučovacej hodiny/ v anglickom 

a nemeckom jazyku. 

 Semináre pre angličtinárov organizované OUP na témy Písanie je hračkou, Metodika 

práce na 1. Stupni ZŠ, Drama obohatili vyučujúce o cenné rady a nápady, ktoré  Zároveň 

si vzájomne vymieňali skúsenosti diskusiami, vzájomnými hospitáciami, poradili si v 

postupoch práce na vyučovacích hodinách, problémy vzájomne konzultovali. Všetky 

členky sa aktívne snažili využívajú. Kontinuálnym vzdelávaním a zapájaním sa do 

projektov zlepšujeme svoju pedagogickú činnosť./Clil, Metódy a stratégie vyučovania 

cudzích jazykov, Nové metódy vyučovania pre učiteľov anglického jazyka/. Všetky 

členky PK priebežne absolvovali školenie – tablety a aktívne ich využívajú na 

vyučovacích hodinách, tvoria testy v sokrative a pracujú s pojmovými mapami. 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. decembra sa 

zúčastnili žiaci 7.B triedy v kategórii 1.A.  

        Umiestnenie žiakov: 

1. miesto - Sofia Kukučková, úspešný riešiteľ  

2. miesto - Nikoleta Bedeová, úspešný riešiteľ 

3. miesto – Samuel Holúbek 

4. miesto – Adam Billik 



5. miesto – Táňa Novická 

6. miesto – Alica Jančovičová 

7. miesto – Michaela Kučerková  

 Dňa 13.3.2015 žiaci II.stupňa súťažili v recitácii poézie a prózy „Story“ – školské kolo 

v cudzích jazykoch. Umiestnenie žiakov je nasledovné 

Próza a poézia v anglickom jazyku: 

 1. miesto - Adrián Piterka, 7.A trieda 

 2. miesto - Bianka Esseová, 5. trieda 

 3. miesto - Karolína Hupková, 7.A trieda 

 Próza a poézia v nemeckom jazyku: 

 1.miesto - Barbora Kijácová, 8.trieda 

 Žiaci 8.ročníka  sa takisto pripravovali na súťaž „Jazykový kvet“ v kategórii vlastná 

tvorba. Najlepšie práce v anglickom jazyku vytvorili :Adam Filo: Mrs.Winter, 

Vanessa Tomková: Don´t look back.  

 Víťazka školského kola v prednese v nemeckom jazyku B. Kijácová, 8.r. sa 25. marca 

zúčastnila okresnej súťaže Story v nemeckom jazyku. Vo svojej kategórii sa umiestnila 

na 5. mieste.  

 V mesiaci február sme sa zúčastnili celosvetovej súťaže Project competition 2015. 

Našou úlohou bolo vytvoriť projekt na tému sviatky a tradície v našom regióne alebo 

v zahraničí. Žiačky VII.B triedy Sofia Kukučková, Nikoleta Bedeová, Vladimíra 

Miškolciová, Viktória Kunová, Michaela Kučerková, Lucia Horáková vytvorili projekty 

na tému Vianoce, Veľká noc, Fašiangy, Deň matiek v anglickom jazyku a krásne ich 

výtvarne dotvorili. Do súťaže bolo zapojených tisíc účastníkov z celého sveta - Poľska, 

Maďarska, Českej republiky, Poľska, Srbska a za našu prácu sme získali účastnícky 

certifikát, čo si veľmi ceníme. 

 Žiačka IX.B triedy Nicol Piterková sa 23. apríla zúčastnila regionálnej speváckej 

súťaže „Talent regiónu“, ktorá sa už tradične koná v KD v Lužiankach. Získala 1. 

miesto v kategórii moderná pieseň v anglickom jazyku. 

 Žiaci VII.B triedy: Adam Billik, Sofia Kukučková, Nikoleta Bedeová, Gregor Billík, 

Viktória Kunová, Vladka Miškolciová, Erik Svorad, Tatiana Novická a Adrian Piterka, 

získali II. miesto v obvodnom kole súťaže English Drama. Konalo sa dňa 6.mája v CVČ 

Nitra žiaci zahrali divadlo v anglickom jazyku pod názvom Princezná a prsteň. 



 Sofia Kukučková, VII.B sa zúčastnila obvodného kola olympiády v ANJ a získala 

15.miesto 

 Adrián Piterka, VII.A sa zúčastnil obvodného kola súťaže „Story“  

 Song v ANJ/NEJ obvodné kolo získanie 3.miesta v speve v anglickom jazyku + 

3.miesto v speve v nemeckom jazyku 

 Deň matiek, Vianočná besiedka – spevácke a divadelné vystúpenia 

 

Vedúca PK a jej členky celkovo považujú celoročnú prácu PK za veľmi aktívnu a 

systematickú, zodpovedne si pripravovali vyučovacie hodiny, zahrnuli do vyučovania 

plnenie prierezových tém, ktoré si stanovili, využívali rôzne pomôcky, didaktickú 

techniku, materiály zo seminárov, ktorých sa aktívne zúčastňovali, zdroje z internetu, 

tvorili si vlastné pracovné listy, testy alebo pomôcky k zábavným aktivitám na 

vyučovacích hodinách. Zároveň si vzájomne vymieňali skúsenosti diskusiami, 

vzájomnými hospitáciami, poradili si v postupoch práce na vyučovacích hodinách, 

problémy vzájomne konzultovali. Všetky členky sa aktívne snažili zapojiť do všetkých 

súťaží obvodných kôl. 

 

        PaedDr.Mária Billiková, ved.PK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 

 

            Vyhodnotenie práce PK – prírodovedné predmety  

                         v školskom roku 2014/2015 

 

Vo všetkých ročníkoch a v každom predmete je učivo prebrané v súlade s UO a TVVP 

Vo vyučovacom procese sa každý z nás snažil využívať názornosť, spájať obsah učiva 

s reálnym životom, aby žiaci sami cítili potrebu osvojiť si nové vedomosti, zručnosti 

a návyky. Vo vyučovacom procese sme v prírodovedných predmetoch využívali prostriedky 

IKT,  prezentácie pri výklade nového učiva, interaktívne testy tvorené v programe Hot 

Potatoes, predvádzacie zošity v programe ActivInspire  na interaktívnej tabuli, kartičkové 

programy..  

Vyučujúci pripravovali vlastné pracovné listy, prezentácie a rôzne druhy interaktívnych 

testov. K tomuto účelu výborne poslúžila  internetová stránka www.zborovna.sk , odkiaľ sme 

nielen čerpali námety, ale sme svoje práce aj zverejňovali. Takto sme upevnili spoluprácu 

s učiteľmi z celej SR. Mgr. Kijácová pracovala ako metodička pre predmet biológia vo 

virtuálnej knižnici.  

 Portál www.bezkriedy.sk sme tiež vo všetkých prírodovedných predmetoch používali na 

zadávanie interaktívnych cvičení a domácich úloh. 

Žiakom boli vo vyučovacom procese zadávané projekty, ktoré úspešne tvorili, napr. Projekt 

založ si banku v VII. B triede. Žiaci riešili úlohy z finančnej gramotnosti z projektu Kam sa 

mince kotúľajú v VII. A  triede. Projekty z astronómie v obidvoch deviatych triedach. Kratšie 

projekty na hodinách fyziky – model meteorologického balóna, model laboratórnych váh, 

model prístroja na meranie vitálnej kapacity pľúc, model teplého morského prúdu v VI. triede. 

Žiaci V. a VI. ročníka absolvovali exkurziu do Slovenského poľnohospodárskeho múzea 

v Nitre. Tu videli vývoj remesiel, vývoj zariadení na spracovanie poľnohospodárskych 

produktov, strojov na obrábanie poľnohospodárskej pôdy, staré traktory, kombajny, motorky, 

lietadlá. Týmto sme sa snažili rozvíjať vzťah žiakov k prírodovedným predmetom a 

k technike. 

Žiaci deviatych ročníkov sa zúčastnili odborno – predmetovej exkurzie z fyziky v Hvezdárni a  

planetáriu v Hurbanove. Tu mali možnosť pozorovať ďalekohľadom Slnko vidieť projekciu 

hviezdnej oblohy. 

Úlohy plánu práce PK boli podľa reálnych možností učiteľov a žiakov splnené. 

                        

    Výsledky klasifikácie za II. polrok šk roka 2014/2015 

 

Na konci školského roku neprospievajú  nasledovní žiaci :  

 

Mário Bihary – VI. trieda – matematika, fyzika, chémia – opakuje ročník 

Radoslav Lakatoš  - VI. trieda.- matematika 

Viloam Šarközi – VI. trieda – matematika, fyzika 

Patrik Lakatoš – V. trieda – matematika 

Títo žiaci majú povolené robiť opravné skúšky v auguste 2015. 



Priemerné známky z jednotlivých  prírodovedných predmetov sú  uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testovanie 9 2015  -  Analýza výsledkov testovania z matematiky 

Počet testovaných žiakov: 37 

Priemerná úspešnosť v rámci SR bola : 52,68 % 

Priemerná úspešnosť našej školy: 40,00 % ,  - 12,68 %  pod priemer SR 

Percentil školy: 18,24% 

Najúspešnejší žiaci: 100%  - Matúš Hupka, IX.B 

                                   95%  - Nina Kukučková,  IX. A 

                                   90% - Marek Sahulčík, IX. A 

                                   85%  - Barbora Kondelová, IX. A 

Najslabší žiaci: 10% - D. Báleš, E. Berecová, S. Machová, S. Rafael 

  15 % - M. Kuna, A. Kunová, A. Molnár, L. Obertová 

Testovanie 9 v tomto školskom roku dopadlo podpriemerne. V triedach bolo veľmi málo 

šikovných a snaživých žiakov, ktorí matematiku výborne ovládali, na vyučovaní boli aktívni  

a pravidelne sa pripravovali – boli to Hupka, Sahulčík, Kukučková, Kondelová , Bernát, 

Gráfel.  Vyučujúca žiakov na Testovanie 9 pripravovala systematicky po celý školský rok. 

Učivo bolo zopakované po tematických celkoch aj prípravnými testami ku Komparu 

a množstvom prípravných testov typu Testovania 9– 10 otvorených úloh a 10                     

úloh s možnosťou výberu odpovede. Vyučujúca testy sama pripravovala, používala testy 

z portálu www. zborovna.sk.  Tieto úlohy boli riešené pri tabuli aj samostatne. Šikovní žiaci 

mohli riešiť vlastným tempom. Taktiež boli žiakom pravidelne posielané interaktívne testy do 

www. bezkriedy.sk. Žiaci si už v 8. ročníku zakúpili zbierku úloh z matematiky od D. Kotyru 

na opakovanie učiva matematiky 5. až 9. ročník. Na vianočné a jarné prázdniny im boli 

zadané súbory pracovných listov. Všetky tieto aktivity však väčšina žiakov nevyužila, okrem 

šikovných žiakov, ostatní samostatne pracovali veľmi málo alebo vôbec nepracovali, povinné 

domáce úlohy mali odpísané, na vyučovanie sa nepripravovali a boli tak spokojní so svojimi 

vyučovacími výsledkami. Slaboprospievajúcim žiakom sa vyučujúca venovala aj 

 Matematika Informatika Fyzika Chémia Biológia 

 

V. 2,08 1,4 - - 1,84 

VI. 3,06 2,12 2,82 2,53 2,47 

VII. A 2,61 1,89 2,39 2,28 1,89 

VII.B 2,06 1,28 1,78 1,67 1,72 

VIII. 2,17 1,11 2,06 2,11 1,44 

IX.A.  

 

3,24 2,12 2,82 2,71 2,06 

IX. B 2,65 1,7 2,30 2,15 1,7 



individuálne. V triedach boli šiesti žiaci s IVVP , s ktorými individuálne pracovala Mgr. 

Vlčková. Žiaci  S. Rafael, T. Obert už od 6. ročníka neprospievali z matematiky a robili 

opravné skúšky, E. Chrzaszczová opakovala 8. ročník. ďalší žiaci L. Obertová, E. Berecová, 

S. Machová, A. Kunová, N. Piterková aj počas nižších ročníkov boli napomínaní za 

nedostatočný prospech. Niektorí žiaci boli prijatí na stredné školy ešte pred samotným 

Testovaním a tak výsledkom v ňom neprikladali žiadny význam, čo sa odrazilo aj vo 

výsledkoch – A. Kunová, M. Tóthová.  

V budúcnosti je potrebné  

 Zlepšiť najmä spoluprácu s rodičmi, pretože niektorí žiaci nemali aj po celý školský 

rok podpísané žiacke knižky – tu potom chýba učiteľovi spätná väzba, nakoľko nevie, 

či rodičiapoznajú, resp. nepoznajú vzdelávacie výsledky svojich detí v matematike. 

Táto spolupráca úzko súvisí so spoluprácou s triednou učiteľkou, ktorá by tiež mala 

mať záujem o vzdelávacie výsledky vlastných žiakov v hlavných predmetoch. 

 Podchytiť záujem o matematiku u žiakov už v nižších ročníkoch a  vysvetľovať im, že  

matematika je dôležitá pre ich budúcnosť, pre lepšie povolanie.Len vzdelaný človek, 

ktorý vie logicky uvažovať môže byť v živote úspešný. 

 Záujem o matematiku rozvíjať nielen u žiakov s nadaním. Aj menej nadaných žiakov 

treba sústavne podporovať a motivovať ich k lepším výsledkom, pochváliť ich aj za 

menšie úspechy. Snažiť sa o častejšie prepojenie teórie s praktickým životom 

a zdôrazňovať im tak nutnosť ovládania matematiky na úrovni základnej školy. 

 Osobitnú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a málo 

podnetného prostredia, takisto žiakom s IVVP – pomôcky, individuálny prístup, 

dôsledne dodržiavať pokyny poradne a školského špeciálneho pedagóga, v prípade 

potreby poskytnúť doučovanie. 

  Do hodín matematiky treba častejšie začleniť skupinovú prácu, prácu na projektoch, 

v ktorých si žiaci prakticky overia a precvičia teoreticky nadobudnuté vedomosti, 

naučia sa v nich svoje vedomosti a zručnosti odprezentovať. Táto forma učenia sa 

vedie k zvýšeniu vnútornej motivácie k získavaniu nových vedomostí a ich osvojenie 

je trvácnejšie. 

 Viesť žiakov k zodpovednosti za svoje výsledky tak, aby aj v čase, keď sú prijatí na 

stredné školy ešte pre Testovaním mali snahu a ochotu pracovať a podávať čo 

najlepšie výsledky. 

Úspešne sme sa zapájali  do predmetových súťaží a olympiád. 

i Bobor 

V tomto školskom roku Mgr. Práznovský prihlásil žiako po prvý krát do informatickej súťaže 

iBobor. Do súťaže sa prihlásilo 64 žiakov z 3. Až 9. Ročníka. Žiaci súťažili v 3 kategóriách: 

Bobríci 3. a 4. ročník,  Benjamíny 5. až 7. Ročník. Kadeti  8.a 9. Ročník. Súťaž prebiehala 

elektronicky – online v dňoch 11.11. , 14. 11. a 18. 11. podľa jednotlivých kategórií. Hlavným 

cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie  u všetkých 

žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a 

kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Každý účastník sa dozvedel 

počet bodov ihneď po skončení testu. 

Výsledky súťaže boli výborné Zo 64 zapojených žiakov bolo26 úspešných riešiteľov ( 40,6%) 



Podľa kategórií boli najúspešnejší: 

Kadeti: úspešní riešitelia 

 

P.č. Meno žiaka Trieda Body  - max. 80 

bodocv 

Percentil 

1 B. Kondelová IX. A 73,34 97 

2 A. Filo VIII. 68,01 90 

3 L. Sláviková VIII. 68,01 90 

4 M. Hupka IX. B 66,68 86 

5 N. Kukučková IX. A 66,68 86 

6 A. Bernát IX. B 57,35 63 

7 T. Gráfel IX. B 57,35 63 

8 V. Berecová IX. A 56,02 58 

9. D. Tóth IX. B 56,02 58 

10 V. Tomková VIII. 52,02 46 

11 S. Jakubičková VIII. 50,69 43 

 

Benjamíni:  úpešní riešitelia 

 

P.č. Meno žiaka Trieda Body  - max. 80 

bodocv 

Percentil 

1 V. Kunnová VII. B 62,68 94 

2 S. Pekárová VII.A 57,68 89 

3 A. Billik VII. B 54,69 85 

4 M. Gazdík VII. A 53,68 83 

5 S. Kukučková VII. B 53,68 83 

6 P. Bomboš VI. 52,02 81 

7 M. Kučerková VII. B 52,02 81 

 

Pytagoriáda 

V dňoch 10.-11.12.2014 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo 36. ročníka matematickej 

súťaže -Pytagoriády. V základných školách je táto súťaž určená žiakom tretieho až ôsmeho 

ročníka. Preveriť si svoje bystré logické myslenie, matematické   schopnosti a zručnosti sa 

v našej škole rozhodlo a do súťaže sa zapojilo spolu 84 žiakov. 

Pravidlá sa nezmenili, v časovom limite 60 minút bolo treba vyriešiť 15 zaujímavých, menej 

i viac náročnejších úloh.  Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto správne vypočítal 10 a viac 

úloh, pričom za každé „ušetrené“ štyri minúty dostal úspešný riešiteľ jeden bod za čas. 

Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole.  

Výsledky úspešných riešiteľov školského kola Pytagoriády v jednotlivých ročníkoch : 

 



Poradie  Kategória 
Meno a priezvisko úspešného 

riešiteľa 
Body za úlohy 

Body za 

čas 

Body 

spolu 

1 P3 Tatiana Kucková 14 5 19 

2 P3 Lucia Bombošová 11 7 18 

3 P3  Alexandra Halászová 11 6 17 

4 P3 Sabína Laclavíková 10 7 17 

5 P3 Jakub Barta 11 3 14 

6 P3 Júlia Vajdová 12 1 13 

7 P3 Viktória Hazuchová 10 3 13 

1 P4 Martin Németh 15 11 26 

2 P4 Tomáš Čulák 12 3 15 

3 P4 Daniel Galbavý 12 5 15 

4 P4 Ema Machová 10 1 11 

5 P4 Marek Kondela 10 0 10 

6 P4 Adriana Angermayerová 10 0 10 

7 P4 Denis Kuna 10 0 10 

1 P5 Kristína Balážová 10 3 13 

1 P6 Patrik Bomboš 10 6 16 

2 P6 Samuel Dávid 10 6 16 

1 P7 Matúš Gazdík 10 5 15 

1 P8 Adam Filo 9 0 neúspešný 

2 P8 Kristián Kuna 9 0 neúspešný 

 

Pytagoriáda – obvodné kolo: 

Dňa 16. a 17. marca sa najlepší úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády za každý ročník 

zúčastnili obvodného kola.V obvodnom kole bol úspešný riešiteľ Patrik Bomboš zo VI. 

triedy. Z 15 súťažných úloh vyriešil 11 a 4 body získal za ušetrený čas. Takto sa umiestnil na 

16. mieste zo 45 účastníkov súťaže. 

Matematická olympiáda 

 

Dňa  21.1.2015 sa úspěšní riešitelia školského kola Matematickej olympiády zúčastnili 

okresného kola v kategórii Z 5 to bola P. Billiková a F. Hupka. tí však v okresnom kole neboli 

úspešní. 

V kategórii Z9 Matúš Hupka s počtom bodov 16 z možných 24 sa umiestnil na 5. mieste ako 

úspešný riešiteľ. Srdečne mu blahoželáme. 

Krajské kolo Matematickej olympiády:   

Krajského kola Matematickej olympiády sa zúčastnil žiak 9. ročníka Matúš Hupka ako 

úspešný riešiteľ okresného kola. Aj tu si počínal veľmi dobre získal 10 bodov, iba 2 body mu 

chýbali, aby sa stal úspešným riešiteľom krajského kola. 



Pangea: 

Pangea je pomerne nová matematická súťaž. V tomto školskom roku prebehol jej 3. ročník.  

V SR sa do súťaže sa zapojilo 604 škôl a viac ako 65 000 žiakov. Nechýbali medzi ani žiaci 

7., 8. a 9. ročníka  z našej školy. Žiaci riešili 25 úloh z učiva matematiky príslušného ročníka, 

čas na vyriešenie úloh bol 45 minút a mohli získať 100 bodov Súťaž prebehla v mesiaci 

marec, škoda, že niektoré úlohy ešte nemohli riešiť z dôvodu neprebratia učiva v tomto čase,  

keďže učebné osnovy môžu mať jednotlivé školy rôzne. Najlepšie sa darilo M. Hupkovi a M. 

Sahulčíkovi z 9. ročníka, ktorí získali rovnako 88 bodov a získali tak pekné 4. miesto.  Do 

postupu do celoštátneho kola im chýbalo vyriešiť ešte jednu úlohu. Z 9. ročníka si ešte 

pochvalu zaslúži N. Kukučková so 76 bodmi. Z 8. ročníka boli najlepší K. Tésiová – 60 

bodov a Marek Mitko a K. Kuna mali po 56 bodov. Zo 7. ročníka si pochvalu zaslúžia: M. 

Gazdík – 76 bodov, S. Kukučková – 72 bodov a A. Piterka – 68. bodov. 

 

Biologická olympiáda: 

Dňa 14. 5. 2015 sa dve naše žiačky VII.B triedy, Vladimíra Miškolciová a Viktória Kunová, 

zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády, v kategórii D. Tá sa konala v ZŠ Fatranská, 

v Nitre. Dievčatá sa po úspešnom absolvovaní školského kola, kde preukázali svoje 

vedomosti a zručnosti vyriešením dvoch praktických úloh, zodpovedne pripravovali aj po 

teoretickej stránke do okresného kola. V ňom si počínali výborne. Dievčatá úspešne zvládli 

praktickú aj teoretickú časť olympiády. Vladka Miškolciová sa umiestnila na 2. mieste a Viki 

Kunová na 16. mieste. Dievčatá pripravovala na súťaž Mgr. Z. Kijácová. 

 

Matematický klokan: 

V tomto školskom roku sa do súťaže prihlásilo 59 súťažiacich zo všetkých ročníkov našej ZŠ. 

Boli ochotní zaplatiť 4 eurá ako štartovné, aby sa popasovali s úlohami zaujímavými, 

zábavnými i netradičnými a overili si tak svoje matematické a logické schopnosti. 

Súťaž prebehla 24. marca a už máme aj výsledky. 

V tabuľke sú uvedení najúspešnejší žiaci z každej kategórie: 

 Kategória Meno žiaka Body Úspešnosť v 

% 

Percentil 

Klokanko 1 Andrej Németh 60 100 98 

  Liana Čuláková 55 91,7 93 

Klokanko 2 Simona Kunová 74 82,2 95,2 

Klokanko 3 Tatiana Kucková 75 83,3 93,4 

Klokanko 4 Martin Németh 55 61,1 77,9 

Školák 5 Kristína Balážová 61 50,8 56,3 

Školák 6 Patrik Bomboš 59 49,2 37,5 

Benjamín 7 Matúš Gazdík 75 62,5 79,9 

Benjamín 7 Michaela Kučerková 72 60 75,8 

Benjamín 8 Marek Mitko 74 61,7 63 

Benjamín 8 Lucia Sláviková 72 60 59,4 



Kadet 9 Matúš Hupka 104 86,7 92,9 

Kadet 9 Marek Sahulčík 82 68,3 67,8 

 

Taktik 

Taktik - matematický korešpondenčný seminár. V tomto školskom roku sa do tejto súťaže 

zapojilo vyše 3 000 slovenských a českých žiakov z 308 základných škôl. Z našej školy sa 

rozhodlo pre túto súťaž síce len 11 žiakov, no svojimi výsledkami nám urobili veľkú radosť. 

Družstvo žiakov tretieho ročníka v zložení : Boris Nergeš, Sabína Laclavíková a Alexandra 

Halászová vyriešilo vo všetkých kolách všetky úlohy správne a obsadilo krásne 1. miesto. 

Spomedzi 479 zúčastnených družstiev v tretiackej kategórii sa tento výsledok podarilo 

dosiahnuť ešte ďalším 91 družstvám. Šikovnosť a bystré logické myslenie pri riešení úloh 

preukázalo tiež družstvo ôsmakov : Adam Filo, Marek Mitko a Vanessa Tomková. Darilo 

sa im počas celej súťaže rovnako výborne ako ich mladším spolužiakom a v spoločnej 

kategórii pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka obsadili 1. miesto. Rovnaký výsledok zo 

všetkých 578 zúčastnených družstiev dosiahlo v tejto kategórii už len ďalších 11 družstiev. 

Úspech našich ôsmakov je o to vzácnejší, že medzi víťaznými družstvami sme boli jediným 

slovenským družstvom! S náročnými úlohami sa popasovali tiež naši siedmaci. Darilo sa im 

síce menej ako ostatným našim žiakom, no treba ich pochváliť za vynaloženú snahu 

a usilovnosť. Vytvorili 3 družstvá , ktorým sa medzi 361 súťažiacimi družstvami darilo 

nasledovne : Sofia Kukučková a Viktória Kunová – 110. miesto, Adam Billik – 122. 

miesto, Samuel Holúbek a Gregor Billík – 140. miesto. Všetci naši žiaci boli za svoju snahu 

a preukázanú šikovnosť odmenení spoločnosťou Taktik vydavateľstvo, s.r.o. diplomami 

úspešných riešiteľov a tretiaci spolu s ôsmakmi aj vecnými cenami. V tejto súťaži sa hodnotia 

aj výsledky škôl, kde školy súťažia o ocenenie Pohár víťaza TAKTIK. V tomto hodnotení 

sme obsadili 175 miesto.                    

                                                                                     

 

                                                                           Vypracovala vedúca PK :   Mgr. V. Holeková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6 

 

MZ špeciálnych pedagógov 

 

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v  školskom roku  2014/2015 

 

 

MZ špeciálnych pedagógov  pracovalo v šk. r. 2014/2015 v zložení: 

Mgr. Vlasta Vlčková, školský špec. ped., vedúca MZ 

Mgr. Eva Veseličová, špeciálny pedagóg, členka MZ 

Mgr. Katarína  Janjušević, špeciálny pedagóg, členka MZ, od  PN 

Mgr. Regina Zelenková, ššpeciálny pedagóg, členka MZ, zastupuje p. uč. Janjušević 

Mgr. Zuzana Kunová, asistent učiteľa  v 5.R. / pre žiaka S. Ladického) 

 

Prizvaní hostia na zasadnutia MZ: 

Mgr. Mária Civáňová, riaditeľka školy 

Mgr. L Molnárová – vedúca MZ 1. stupňa 

 

MZ zasadalo 5-krát, program zasadnutí bol dodržaný. Naplánované úlohy boli plnené 

jednorazovo, dlhodobé úlohy boli plnené priebežne počas celého školského roka. Plnenie úloh 

bolo vyhodnocované na každom zasadnutí. 

 

Tematické plány  v oboch špeciálnych triedach a tiež v 9.B – ŠVPU  boli splnené, učivo je 

prebraté, žiaci ho zvládli primerane svojim možnostiam a schopnostiam. 

 

Žiaci s mentálnym postihnutím boli hodnotení známkami. 

Hodnotenie žiakov so ŠVPU: postupovali sme  podľa platnej legislatívy a odporúčaní 

odborných pracovísk (PPP, ŠPP, CPPS, Dyscentrum), pristupovali sme k nim individuálne. 

 

Pri vzniknutých problémoch vo výchovno-vzdelávacom procese  sme tieto problémy ihneď 

riešili, analyzovali, pri problémoch so správaním  boli tieto riešené v spolupráci s výchovnou 

poradkyňou a riaditeľkou školy. 

V priebehu školského roka školská špeciálna pedagogička uskutočnila 2 hospitácie-  v 4. a 1. 

ročníku, ktoré boli zamerané na dodržiavanie odporúčaní z psychologického a špeciálno-

pedagogického vyšetrenia  u žiakov. 

 

Počas celého školského roka poskytovala konzultácie a poradenstvo pedagógom, 

vychovávateľkám a rodičom  školská špeciálna pedagogička. V celom edukačnom procese 

sme uplatňovali humanizáciu výchovy, dodržiavali sme deklaráciu práv dieťaťa a ďalšie 

legislatívne predpisy. 

 

Podľa potreby prebiehali konzultácie školského špeciálneho pedagóga a učiteľov na 1. st. a na 

2.stupni., po obdržaní správ z vyšetrení v PPP alebo ŠPP , venovali sme sa prípadovej štúdii 

žiaka. 



Všetci pedagógovia boli poučení, ako vypracovať individuálny vzdelávací plán z jednotlivých 

predmetov  a úpravu učebných osnov, aktualizáciu IVVP. 

 

Pokračovali sme v projekte  Zdravie podporujúca škola ( do marca 2015) – v šp. tr. B zaviedli 

si jeden deň v týždni ovocný alebo zeleninový – príprava šalátov, varenie bylinkových čajov. 

Pravidelne sme realizovali vychádzky do prírody.Do aktivít školy v tejto oblastisa zapájali 

obidve špecuýálne triedy aj žiaci so ŠVPu. 

Žiaci sa zapojili do zberu odpadových surovín- papier, eloktroodpad a baterky. Využívali sme 

alternatívne metódy vyučovania, zážitkové učenie, počas hodín sme mali aktivity 

k zlepšovaniu pozornosti, koncentrácie, tolerancie a úcty k iným. 

Dbali sme na estetickú a aktuálnu výzdobu tried.    

Streda bola odpočinkovým dňom u žiakov na 1. stupni. 

 

V rámci triednických hodín a podľa potreby sme riešili aktuálne problémy, týkajúce sa 

nevhodného správania žiakov. 

 

Žiaci oboch špeciálnych tried boli v predmete telesná výchova integrovaní v paralelných 

bežných triedach, resp. podľa možností aj v iných triedach. 

Hodiny TV sa uskutočňovali v telocvični, v prípade priaznivého počasia na školskom ihrisku 

alebo v športovom areáli obce. 

Integrácia prebiehala v predmetoch  náboženská výchova, výtvarná výchova, hudobná 

výchova, občianska náuka, telesná výchova. 

V priebehu školského roka žiaci navštevovali školskú aj obecnú knižnicu. 

V 9 B/.C predmet literatúra  býval podľa možnosti aj v školskej knižnici, žiaci 

si vypracovávali projekty k zadaným témam, tiež dobrovoľne podľa vlastného uváženia 

z preberaného učiva. 

 Žiaci špeciálnych tried si tiež viedli čitateľský denník 

 

Rodičov, ktorí prichádzali na konzultácie, či už sami od seba alebo na výzvu pedagóga a na 

rodičovské združenia, sme informovali o hodnotení ich detí. 

Rodičom  žiakov so ŠVPU a žiakov s MP boli poskytnuté individuálne konzultácie. 

Spolupráca s rodičmi po tejto stránke bola slabšia. Len málo rodičov sa zaujímalo o nápravné 

techniky v domácom prostredí. 

Aktivity: 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami :Účasť na všetkých kultúrnych 

a spoločenských akciách poriadaných školou 

Šp. tr. A: príloha k zápisnici z 5. zasadnutia MZ špeciálnych pedagógov 

Do  oboch špeciálnych tried aj do triedy pre žiakov  ŠVPU ja zavedený internet . 

Školský špec. ped. pravidelne navštevuje bežné triedy na 1. st. a v spolupráci s triednymi 

učiteľmi informujú rodičov problémových žiakov s problémami  v učení , správaní 

a informuje ich o možnosti diagnostiky v odbornom pracovisku. 

Počas vyučovania aj na triednických hodinách  sa venovala pozornosť  problematike 

diskriminácie, intolerancii. 

 



Žiaci odoberali časopis Vrabček, Maxík, počas predajných výstaviek kníh si niektorí aj knihy 

zakúpili. 

Rodičov žiakov 9. ročníkov informovala výchovná poradkyňa o ich možnosti – profesijnej 

orientácii. Monitor 9 absolvovali úspešne. 

Počas vzdelávacieho  procesu boli využívané a uplatňované všetky platné legislatívne 

dokumenty týkajúce sa žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl, žiakov so 

špeciálnymi edukačnými potrebami. - učebné osnovy  a tematické plány boli plnené 

- na 1. stupni je naďalej potrebná spolupráca zo strany učiteľov so šk. špec. ped. a diagnostika  

žiakov, ktorí majú problémy v učení, správaní, s pozornosťou a koncentráciou. Je potrebné, 

aby sme  naďalej dôkladne vykonávali pedagogickú aj špeciálno-pedagogickú diagnostiku  

a následne so súhlasom zákonného zástupcu sme v čo najkratšom termíne odosielali žiakov na 

psychologické vyšetrenie do centra pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie. 

Špeciálni pedagógovia  sa samovzdelávali štúdiom odbornej pedagogickej literatúry. 

Kontinuálne vzdelávanie. 

Mgr. Vlčková – Žiak s autizmom v pedagogickej praxi – ukončené- marec2015 

P. uč. Veseličová a p. uč. Vlčková sa zúčastňovali na zasadnutiach  MZ 1. stupňa , kde podali 

informácie o vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami. 

P. uč. Vlčková sa zúčastnila zasadnutí PK matematiky. 

S vedúcimi všetkých PK spolupracovala p. uč. Vlčková – konzultácie, informácie a 

poradenstvo pri práci  so žiakmi so ŠVPU. 

Školská špeciálna pedagogička spolupracovala s poradenskými zariadeniami – CPPPaP Nitra, 

J. Vuruma 2, Dyscentrum Nitra, CŠPP Nitra, Mudroňova ul., CŠPP Topoľčany, Súkromné 

centrum pedagogickopsychologického poradenstva Topoľčany. 

Diskusie počas zasadnutí MZ  mali svoj význam a prispeli k zlepšeniu práce. 

Návrhy/ opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávaciehoi procesu  s intaktnou popiulácoiu, 

žiakmi so ŠVPu a žiakmi s MP: 

P. uč. Vlčková navrhla nasledovné: 

- do všetkých predmetov zaradiť úlohu čítania s porozumením( do TP všetkých vyučovacích 

predmetov zaradiť implementovať čitateľskú výchovu) 

- k tomuto využívať školskú knižnicu a v nej organizovať vyučovacie  hodiny, kde sa budú 

žiaci prezentovať v čitateľskej zručnosti 

- využívať školskú knižnicu a knižný fond na vyhľadávanie zaujímavých info z prebratého 

učiva, vedieť sa zorientovať v knižných tituloch, prečítať si text a voľne podať informáciu z 

prečítaného textu. 

- skvalitniť slovnú zásobu. 

- pred písaním písomných prác žiakom so ŠVPU konzultovať písomné práce so šk. šp.ped. - v 

bežných triedach 

- dôslednejšie dodržiavať odporúčania v správach z poradní pri vzdelávaní žiakov so ŠVPU- 

učitelia v bežných triedach 

 

 

Výčapy-Opatovce, 23.6.2015                   Vypracovala : Mgr. Vlasta Vlčková, vedúca MZ 

 

 



Príloha č. 7 

 

Hodnotiaca správa koordinátora Zdravej školy pre primárne vzdelávanie 

2014/2015 

 

 
    Počas celého roka sme vytvárali žiakom zdravé a estetické prostredie. Zútulňovali triedy 

obrázkovým materiálom, žiackymi prácami a výrobkami, obrazmi a inými názornými 

pomôckami. Zapojili sme žiacke kolektívy do súťaže o najčistejšiu triedu. 

     V spolupráci so školskou jedálňou i s rodičmi sme sa snažili, aby naši žiaci konzumovali 

stravu bohatú na ovocie a zeleninu. Vedenie  školy zabezpečilo pitie ovocných štiav 

a konzumáciu ovocia v jesenných a zimných mesiacoch. Učitelia viedli žiakov k zdravým 

stravovacím návykom bez stresu a náhlenia v čistom prostredí. 

      Dbali sme na dodržiavanie pravidiel osobnej hygieny, zaraďovali počas vyučovania 

telovýchovné chvíľky. Traja členovia MZ v priebehu celého školského roku 2014/2015 viedli 

športovo a pohybovo zamerané krúžky. Pohybové hry alebo športové súťaže boli 

každodennou súčasťou dňa žiakov navštevujúcich školský klub.                                                                                       

V rámci zdravého životného štýlu, podpory imunity žiakov a otužovania  sme zorganizovali  

Školu v prírode pre žiakov 1.-4. ročníka, kurz plávania a korčuľovania.  

     Zorganizovali sme z príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia 12.9. tematicky zamerané 

vyučovanie vo všetkých triedach primárneho vzdelávania a pripomenuli sme si význam ústnej 

hygieny.     

     Žiaci prvého stupňa pod vedením triednych učiteliek uskutočňovali počas celého týždňa   

od 13. do 17.októbra vo všetkých triedach rôzne zaujímavé aktivity. Formou prezentácií si  

upevňovali vedomosti o tom , ako posilniť a podporiť svoje zdravie stravovaním či športom. 

Učili sa ako by mal vyzerať správny jedálny lístok. Pomohli i chorému „Hamčovi“ nájsť 

správnu cestu k zdraviu. Tvorili básne, zisťovali množstvo surovín, ktoré potrebujú na 

prípravu určitého množstva porcií zdravých dobrôt, robili prieskum v miestnom 

supermarkete, zisťovali z akých podnikov pochádzajú slovenské mliečne výrobky, vyznačili 

ich na mape Slovenska. Pekné výtvarné práce doplnili informáciami aké dôležité látky sa 

nachádzajú v ovocí, zelenine a mlieku. Nadobudnuté vedomosti si preverili v praxi. Šikovní 

tretiaci a druháci si sami zhotovili chutné nátierky, ovocný šalát , prváci a štvrtáci zasa ovocné 

misy, ochutnávali rôzne druhy jogurtov. Umyté tégliky využili na zhotovenie trávičky pre 

pasúce sa kravičky. 

     Pripomenuli sme si nosením červených stužiek a rozhlasovou reláciou - Deň boja proti 

AIDS 1.12.,  na triednických hodinách -  Deň ľudských práv 10.12., Svetový deň zdravia 7.4., 

Svetový deň mlieka 3.5., Svetový deň nefajčenia 31.5.,Medzinárodný deň protidrogových 

závislostí 26.6.  

 

 

 

 

 

26.6.2015                                                                            vypracovala: Mgr. K.Kapustová 

 



Príloha č. 8 

 

Hodnotenie a analýza projektu Zdravá škola 

v školskom roku 2014/2015 

 
 

V školskom roku 2014/ 2015 sme plnili stanovené ciele projektu v koordinačnej skupine 

zloženej z nasledovných členov: 

PhDr. Ľudmila Vihnyarová – koordinátorka ŠPZ pre II. stupeň ZŠ 

Mgr. Katarína Kapustová – koordinátorka ŠPZ pre I. stupeň ZŠ 

Členovia skupiny pracovali koordinovane, podľa individuálne vytýčených plánov v súlade 

s koncepciami a stratégiami Ministerstva školstva SR a POP pre školský rok 2014/ 2015. 

 

Splnili sme nasledovné úlohy: 

 

 Počas celého roka sme vytvárali zdravé a estetické prostredie s prihliadnutím na 

žiakov trpiacich alergiou. Snažili sme sa hlavne v triedach na prvom stupni spríjemniť 

a zútulniť prostredie obrázkovým materiálom, žiackymi prácami a výrobkami, 

obrazmi a inými výukovými materiálmi.  

 V spolupráci s pracovníčkami školskej jedálne i s rodičmi sme sa snažili o to, aby naši 

žiaci konzumovali stravu bohatú na ovocie a zeleninu pripravovanú v ŠJ. Propagovala 

sa zdravá výživa nielen medzi žiakmi, ale aj rodičmi  

 Dbali sme na dodržiavanie pravidiel osobnej hygieny (vlastné hygienické vrecúško), 

zaraďovali sme počas vyučovania telovýchovné chvíľky, viedli sme žiakov k 

estetickému cíteniu aj prostredníctvom pravidelnej výmeny žiackych výtvarných prác 

na nástenkách, v triedach i na chodbách v budove školy.  

 Už sa stalo tradíciou, že vždy v októbri uskutočňujeme  Svetový deň zdravej výživy. V 

treťom októbrovom týždni sa žiaci I. a II. stupňa zapojili do celoslovenskej súťaže 

HOVORME O JEDLE. Žiaci sa spolu s učiteľmi venovali aktivitám na témy: Ovocie 

a zelenina,  Mlieko a mliečne výrobky. Na hodinách slovenského jazyka písali básne 

na tieto témy, na hodinách matematiky počítali s jablkami a iným ovocím, na hodine 

chémie izolovali bielkoviny z mlieka, na hodinách výtvarnej výchovy zhotovovali 

masky zvierat a plagáty, na pracovnom vyučovaní pripravili chutné a zdravé nepečené 

sladkosti. Nakoniec na hodinách informatiky žiaci ôsmeho ročníka vytvorili dve 

prezentácie spolu s obrázkami a fotkami. 

 Počas školského roku dbali triedni učitelia, aby sa naši žiaci starali o čistotu svojho 

tela, umývali si často ruky, o pravidelnú výmenu uteráčikov i telocvičných úborov, o 

čistotu tried a okolia školy.  

 Rodičov sme viedli i k tomu, aby so svojimi deťmi nezabúdali chodiť na preventívne 

lekárske prehliadky a uprednostňovali zdravý životný štýl. 

 Na hodinách výtvarnej výchovy sme viedli žiakov k prejavovaniu svojich túžob 

a nálad, estetickému cíteniu. 



 Triedni učitelia viedli žiakov pri konzumácii desiatej k zdravému stravovaniu sa bez 

stresu a náhlenia v čistom prostredí. 

 Viedli sme žiakov k zdravým stravovacím návykom a k odstraňovaniu nevhodných  

návykov – vhodnou a veku primeranou diskusiou na triednických hodinách. 

 V rámci skvalitňovania pitného režimu sme zaradili i osvetovú činnosť pre rodičov, 

aby ponúkali zdravšie nápoje deťom i doma – pravidelné pitie ovocných štiav, čajov.  

 Na hodinách telesnej a hudobnej výchovy sme hravou a motivačnou formou viedli 

žiakov k precvičovania správneho dýchania. 

 V rámci preventívneho znižovania náchylnosti na prechladnutie, zníženiu počtu detí 

s nádchou sme pravidelne vetrali v triedach a zamedzovali tak rozširovaniu chrípky. 

 Podporovali sme a rozvíjali športovanie a aktívny pohyb formou športových krúžkov 

a športových súťaží, pohybovými aktivitami v prírode.  

 Správne držanie tela a otužovanie žiakov sme podporili Plaveckým výcvikom.  

 Viedli sme žiakov k tomu, aby počúvali názory kamarátov, vedeli povedať svoj názor 

a zdôvodniť ho (nielen počas vyučovania , ale aj mimo školy), tolerovali rozdielne 

názory (žiak-žiak, žiak-učiteľ, dieťa-rodič, učiteľ-rodič), k sebadôvere a všímavosti 

voči ostatným žiakom formou krátkych prosociálnych hier (počas triednických hodín 

pri danej problematike), k zvyšovaniu empatických prejavov  – formou rolových hier, 

k vyjadreniu svojich pocitov. 

 Vytvárali sme harmonické prostredia, atmosféru dôvery a rodinného prostredia pri 

komunikácii učiteľ-žiak-rodič. 

 Organizovali sme školské výlety na podporu rozvíjania kamarátstva, kolektívnej 

spolupráce, aktívneho pohybu a oddychu. 

 Pri príležitosti Dňa detí zorganizovali žiaci 9. ročníka športové aktivity a súťaže pre 

žiakov školy, čím sa podporil aktívny pohyb a záujem o šport. 

 

Očakávame, že pomocou týchto aktivít a činností sme podporili a zvýšili záujem žiakov 

o zdravý životný štýl a zdravú výživu. Viedli sme ich a motivovali k tomu, aby si uvedomili 

význam zdravej výživy a aktívneho pohybu pre svoje telo a zdravie, naučili sa zodpovednosti 

za vlastné zdravie. 

V budúcom školskom roku chceme naďalej pokračovať v tomto projekte, uplatňovať činnosti 

na podporu pohybu a zdravého životného štýlu a prípadne ich rozšíriť o nové aktivity. 

 

 

 

Dňa 18. júna 2015 vypracovala PhDr. Ľudmila Vihnyarová. 

  

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 9 

 

Hodnotenie a analýza Prevencie drogových závislostí 2014/2015 

 
Plán práce prevencie drogových závislostí bol skoncipovaný na základe Pedagogicko-

organizačných pokynov, úloh Koncepcie prevencie drogových závislostí v rezorte školstva, 

Dohovoru o právach dieťaťa, Národnej protidrogovej stratégie, Listiny ľudských práv, 

Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce školy, 

Vnútorného poriadku školy a  výsledkov analýzy prevencie drogových závislostí. 

Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy. 

Výchovno-vzdelávací proces sme zameriavali na podporu kvality života, prosociálnu 

orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného 

zdravia. Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského 

vzdelávacieho programu: - osobnostný a sociálny rozvoj 

                       - ochrana života a zdravia.  

 Monitorovali sme, koordinovali a metodicky usmerňovali preventívnu protidrogovú 

výchovu na škole, spolupracovali sme  s vedením školy, výchovným poradcom, triednymi 

učiteľmi. Plánovaná činnosť prevenčného tímu bola zameraná predovšetkým na primárnu 

prevenciu, pomocou ktorej sme chceli predchádzať sociálno-patologickým javom, rizikovým 

faktorom a situáciám.  

V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa sme monitorovali správanie sa detí a ich 

zmeny a zabezpečovali ich aktívnu ochranu. Výchova vo voľnom čase bola výraznou 

alternatívou prevencie proti drogám.  

V súlade s rezolúciou Európskej rady č. 5418/2002 o prevencii pred toxikomániu 

v rámci školských programov sme posilňovali zdravý životný štýl, a tak prispievali 

k zlepšeniu zdravia žiakov a k prevencii pred civilizačnými chorobami. 

V zmysle Národného programu duševného zdravia sme realizovali aktivity 

a programy na prevenciu civilizačných ochorení.  

Prevenciu drogových závislostí sme realizovali ako integrálnu súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

Úlohy , realizácia a aktivity   

 

 Prevenciu drogových závislostí sme zapracovali do tematických plánov jednotlivých 

vyučovacích predmetov, plánov metodických orgánov, výchovného poradcu, 

triednych učiteľov. 



 Oboznámili sme rodičov žiakov so školským poriadkom a s opatreniami 

vymedzenými proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí, 

šikanovaniu, záškoláctvu, delikvencie, kriminalite. 

 Priebežne sme monitorovali zmeny v správaní detí a ich zmeny, hodnotili sme 

atmosféru v triedach, pomocou dotazníkov, zabezpečovali sme opatrenia na 

zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry. V prípadoch oprávneného 

podozrenia na porušenie zdravého osobnostného vývinu sme bezodkladne 

zabezpečovali ich aktívnu ochranu a využívali účinné nástroje na predchádzanie, resp. 

riešenie problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo 

psychického týrania a zneužívania návykových látok.             

 Spolupracovali  sme s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou, vedúcimi krúžkov 

na škole a v súlade s nimi sme organizovali podujatia zamerané na prevenciu 

drogových závislostí. 

 V priebehu školského roka sme  organizovali mimovyučovacie aktivity( krúžky, 

exkurzie, výlety, vychádzky ..) vedúce k užitočnému tráveniu voľného času detí, k 

tolerancii, spolupráci, asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba, vedieť vyjadriť svoj 

názor, vedieť odmietnuť a pod. 

 Usporiadali sme aktivity z príležitosti dní vyhlásených na podporu zdravia, prevenciu 

pred toxikomániou a posilňovať zdravý životný štýl žiakov. Výchovne využiť Svetový 

deň výživy, Týždeň zdravia.  

 V škole sa organizovali tvorivé diele zamerané na rôzne aktivity. 

 V aktivitách mimo vyučovania sme využívali v prijateľnej forme prácu s počítačom a 

internet, hlavne vzdelávacie programy a stránky venované prevencii proti drogám, 

ochrane zdravia a prírody. 

 V rámci prevencie drogových závislostí sme využívali doplnkové učebné texty 

schválené MŠ SR. 

 V mesiaci október sa uskutočnila prednáška Drogy – cesta nikam od spoločnosti 

Pansophia. 

 Zapojili sme sa do projektu Slovenského výboru UNICEF pod názvom  

       Škola priateľská  k deťom.  

 

 V rámci  triednickej hodiny žiaci  aranžovali vianočné ikebany. 

 Priebežne sa monitorovali zmeny v správaní žiakov(ankety, dotazníky), hodnotila sa 

atmosféra, klíma v triedach, výsledky sa vyhodnotili na triednických hodinách. 



 V priebehu školského roka sa obmieňala nástenka na chodbe školy so zameraním na 

problematiku fajčenia, užívania liekov, patologického hráčstva a drog. 

 V rámci medzipredmetových vzťahov sme sa v 8. ročníku na etickej výchove 

zaoberali problematikou nelegálnych drog, zdravým životným štýlom. Na hodinách 

literárnej výchovy sme zaoberali šikanovaním a týraním detí. 

Očakávame, že pomocou navrhovaných aktivít  zvýšime pocit bezpečnosti u žiakov 

a rodičov. Napomôžu osvojiť si u detí zdravý životný štýl, pomôžu prehĺbiť právne vedomie 

detí a uvádzať ho do praxe, pomôžu odstraňovať sociálno-patologické javy ako problémové 

a agresívne správanie a psychické týranie. Naučia žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu 

seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. Našou snahou je ochrániť prostredie školy od 

fajčenia a požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie detí. Naučiť ich 

zodpovednosti o vlastné zdravie. 

 

 

Vypracovala: Mgr. K.Kondelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 10 

 

Vyhodnotenie realizácie enviromentálnej výchovy na primárnom 

vzdelávaní  v šk.roku 2014/2015 

 
Enviromentálna výchova bola zaradená do tematických plánov na celom primárnom 

vzdelávaní vo všetkých vyučovacích predmetoch. V jednotlivých ročníkoch sa vyučujúci  

predmetov snažili rozvíjať a formovať u žiakov schopnosti chrániť a zlepšovať životné 

prostredie, rozumne hospodáriť  vodou a elek.energiou. 

V priebehu školského roka sa uskutočňovali aktivity podporujúce enviromentálne vzdelávanie 

žiakov: 

Vychádzky do okolia v rámci premetov prírodoveda, telesná výchova- priame vnímanie 

a pozorovanie životného prostredia. 

V priebehu celého šk.roka sa žiaci zapájali do estetizácie životného prostredia v triede, škole 

a jej okolí. Vyučujúci viedli žiakov k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní ŽP- starali 

o izbové rastliny vo svojich triedach- Môj kvet(rastieme spolu),chránili prostredie triedy, 

rozširovali sme kvetinovú výzdobu školy. 

Vyučujúci rozvíjali v žiakoch základné ekologické hodnoty, prebúdzali v nich vnútornú 

motiváciu k ochrane prírody, viedli ich k hrdosti na vlastný región a jeho tradície. 

V prvý júnový týždeň  bola zorganizovaná ŠvP v horskom hoteli Kráľová pri Zvolene  v 

prekrásnom horskom prostredí- akcia podporujúca zdravý životný štýl, ochranu a priame 

pozorovanie prírody, správanie sa v prírode, spoznávanie krás Slovenska. Koncoročný výlet 

absolvovali žiaci primárneho vzdelávania za poznaním krás a histórie - navštívili sme 

Rybársky dvor v Piešťanoch, kde sme sa zoznámili s obdobím antiky a absolvovali sme 

plavbu  loďou. V priebehu celého školského roka bol uskutočnené tematické  akcie  a tvorivé 

dielne(jeseň, Vianoce, Veľká noc) na ktorých  sa žiaci učili rozumne využiť prírodný materiál 

a získavali zručnosť pri práci s prírodninami. V priebehu celého šk.roka vyučujúci spolu so 

žiakmi estetizovali tematicky vestibul a chodby školy. 

 V mesiaci  október bol uskutočnený týždeň zdravej výživy, zameraný na konzumáciu  ovocia 

a zeleniny. Pri príležitosti svetového Dňa vody  a  Dňa Zeme si žiaci jednotlivých ročníkov 

formou rôznych aktivít pripomenuli dôležitosť vody a jej šetrenia, dôležitosť ochrany 

živ.prostredia. Žiaci  venovali tematicky celý deň vode na jednotlivých predmetoch plnili 

rôzne zaujímavé úlohy, upevňovali si  a zároveň získavali nové zaujímavé informácie 

a vedomosti o vode a jej dôležitosti pre celú Zem. Deň ukončili výtvarným spracovaním 

témy. Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci  primárneho vzdelávania opäť aktívne zapojili do 

aktivity- vlastnoručne vyzbierali odpadky v školskom areály. Tematicky bol zameraný celý 

deň- žiaci si prostredníctvom prezentácií osvojili poznatky a vedomosti o našej planéte 

a dôležitosti jej ochrany. Vytvorili aj výtvarné práce na danú tému. Tematicky zameraný bol 

aj  Deň vtáctva. V mesiaci jún sme navštívili poľovnícku výstavu v obci- výstavu exponátov 

zvierat z rôznych kútov Zeme. Pripomenuli sme si  Apríl-mesiac lesov. 

Žiaci na hodinách vytvárali projekty, prostredníctvom ktorých sa oboznamovali s krásami 

Slovenska, o zvieratách a pod.(Moje obľúbené zviera, Zvieratá žijúce na Slovensku, Naše 

stromy, Môj kraj, Moja obec, Stavovce, Bezstavovce...) Žiaci sa zapojili do recyklohier- 



počas šk.roka prinášali rôzne druhy elektroodpadu a pokračovali sme aj v zbere „Baterky na 

správnom mieste“. Aj tento školský rok sa v našej škole uskutočnil zber papiera. 

V mesiaci jún sa na našej škole začal realizovať Enviroprojekt, ktorý bude prebiehať 

v termíne jún-október 2015 s názvom Poďme ďalej ruka v ruke s prírodou. Cieľom projektu 

je ukázať žiakom, rodičom, obyvateľom obce, že ich životné prostredie môžu ovplyvňovať, 

vytvárať ho, viesť ich k tomu, aby pochopili, ktoré negatívne faktory vplývajú na ich 

prostredie v ich obci. 

Počas celého školského roka sme využívali  rôzne encyklopédie, žiaci pracovali s internetom. 

 

                                                                                           Vypracovala: Mgr.A.Némethová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 11 

 

Hodnotenie enviromentálnej výchovy v školskom roku 2014/2015 
 

Environmentálna výchova je prierezovou témou ŠVP a jej rozvoj je súčasťou ŠkVP našej 

školy. Pri realizácii úloh plánu rozvoja enviromentálnej výchovy sme v uplynulom školskom 

roku kládli dôraz na rozvoj osobnosti žiakov po stránke nielen vedomostnej, no snažili sme sa 

rozvíjať u nich tiež zručnosti komunikačné a sociálne a v neposlednom rade rozvíjať u žiakov 

pocit zodpovednosti  vo vzťahu k živým organizmom, k životnému prostrediu, k zdravému 

životnému štýlu. Tieto ciele sme realizovali nasledovne :  

- vo všetkých ročníkoch sa vo výchovno-vzdelávacom procese dôsledne realizovala 

prierezová téma enviromentálna výchova 

- dbali sme o estetizáciu tried a vnútorného interiéru školy, školského areálu: 

v novembri sme na stromy povešali kŕmidlá pre vtáčikov a žiaci im nosili krmivo. 

- v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu sme si pripomínali významné 

medzinárodné a svetové dni uvedené v enviro kalendári 

- počas celého školského roku sme aktualizovali nástenky pri príležitosti významných 

medzinárodných a svetových dní uvedených v enviro kalendári napr. deň vody, deň 

Zeme 

- podporovali sme a rozvíjali kreatívnu činnosť detí pri spracovaní enviro témy 

v literárnej a výtvarnej oblasti – zúčastnili sme sa rôznych súťaží ako boli napr. Eko 

plagát, Šarkaniáda. So žiakmi 7. a  8. ročníka sme robili vlajku ku Dňu Zeme, 

Ekologické desatoro. Všetko sme nafotili a potom spracovali do prezentácie.  

- žiaci šiesteho a siedmeho ročníka vypracovali na hodinách chémie spoločné projekty, 

ktoré mali názvy Plasty a recyklácia a ďalšie projekty boli na tému: Záchrana našej 

planéty.  Žiaci deviateho ročníka si vypracovali prezentácie a referáty na hodinách 

chémie. Zamerali sa v nich napr. na pesticídy a ich účinky na prírodu, kozmetické 

prípravky, globálne problémy  ľudstva a spôsoby ich riešenia a pod.            

- viedli sme žiakov k šetreniu energiami, vodou, materiálmi, k udržiavaniu čistoty 

v triedach, v areáli školy počas aj mimo vyučovania 

- v máji sa zrealizoval v škole zber starého papiera 

- počas koncoročných školských výletov sme sa zamerali na pobyt detí v prírode, 

spoznávanie prírody, orientáciu detí v prírode 

- v súčasnosti pracujeme na realizácii Enviroprojektu 2015 

 

              vypracovala :  PaedDr. Gabriela Lieskovcová, koordinátor ENV pre II.stupeň ZŠ 

 

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, 25.6. 2015 

 

 

 

 



Príloha č. 12 

 

Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

v školskom roku 2014/2015 

 
Obsah výchovy k manželstvu  a rodičovstvu  a  strategické postupy jeho sprístupňovania sú 

základným predpokladom kvality výchovno-vzdelávacej práce. Dosiahnutie cieľov výchovy 

k manželstvu  a  rodičovstvu prostredníctvom prezentácie obsahu vo vybraných vyučovacích 

predmetoch na 1. stupni ZŠ umožnilo  prednostné uplatňovanie týchto metód a foriem práce: 

výklad, riadený rozhovor, beseda, práca s knihou, dramatizácia, problémová metóda   

a skupinová  forma  práce. 

 Zadávanie úloh formou dotazníkov, kvízov alebo testov posilňovalo  aktivitu žiakov 

a podporovalo  rozvoj poznávacích schopností. Významovým prostriedkom realizácie 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu bolo  riešenie problémov v priebehu samostatnej činnosti 

žiakov . Sústavne sme viedli  žiakov k tomu, aby dokázali svoje názory vyjadriť a zdôvodniť 

vlastné postoje k rozličným situáciám -  v priebehu diskusie držať sa námetu a vzájomne sa 

počúvať. Nabádali sme žiakov diskutovať s rodičmi o jednotlivých témach výchovy k 

manželstvu a rodičovstvu. Výchova k manželstvu  a rodičovstvu sa realizovala  v úzkej 

spolupráci školy a rodiny, tiež na triednických hodinách, ktoré boli zamerané podľa ročníkov 

na tieto tematické celky: Manželstvo a rodina, Rodičovstvo, Intímne vzťahy – napríklad 

zdravotné a psychické predpoklady pre manželstvo, vzťahy v rodine, význam harmonického 

manželstva, zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa, starostlivosť detí o rodičov v starobe  

na vyučovacích hodinách etickej výchovy, náboženskej výchovy, občianskej náuky, biológie, 

právnej náuky  na triednych schôdzach rodičovského združenia prostredníctvom triednych 

učiteľov v rámci spolupráce  rodiny a školy, na výchovno-vzdelávacích aktivitách triednych  

učiteľov so žiakmi mimo vyučovania, najmä návštevy divadelných predstavení, výstav, 

exkurzií. Získavali informácie z internetu o ľudských právach, právach dieťaťa, Zákone o 

rodine, z televíznej relácie Família, z nástenky k výchove k manželstvu a rodičovstvu. K 

dispozícií boli prezentácie žiakov na počítači k Zákone o rodine a CD-ROM „Sexuálna 

výchova“ a stránka na internete www.infovek.sk/predmety/Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu.  Výchova k manželstvu a rodičovstvu prebiehala v spolupráci s rodičmi a s ich 

vedomím. Z koncepcie VMR a z učebných osnov vyplýva povinnosť školy oboznámiť 

rodičov s cieľmi a úlohami VMR na škole. Spolupráca s rodičmi musí byť založená na zásade 

dobrovoľnosti a citlivom prístupe. Učiteľ nemá rodičom vnucovať svoje názory a rady. 

Vo vzťahu školy k rodičom bolo potrebné splniť nasledovné úlohy: 

1.  Nenásilným spôsobom porozprávať s rodičmi o výchovnom pôsobení na deti a 

vplyve kladného príkladu v rodinách. 

2. Porozprávať s matkami o potrebe otvoreného rozhovoru s dcérami o menštruácii, o 

hygiene počas menštruácie, o používaní hygienických potrieb. 

http://www.infovek.sk/predmety/Výchova


3.  Vysvetľovať rodičom, že fajčenie a alkohol sú drogy vyvolávajúce závislosť a nie 

sú normálnou súčasťou života. 

Plnené aktivity 

September 

Prechádzka dedinou – 1.-5. ročník – maľba alebo kresba svojej rodiny na vychádzke, na 

obľúbenom   mieste, súťaž VV 

Príbeh, ktorý ma zaujal- 3.-4. ročník – prerozprávanie, napísanie príbehu, ktorý zažil niekto 

z rodiny a súvisí s naším regiónom a pod. 

 Október 

Mesiac úcty k starším -  zber dobrých skutkov 

770 metrov ku zdraviu- beh celých triednych kolektívov v  rámci  týždňa Zdravej výživy, TV 

November 

Deň bez fajčenia a škodlivín 

- tematická nástenka (+ verejná požiadavka detí, aby ich rodičia, súrodenci,.. dodržali tento 

deň, pozitívny príklad v prekonávaní závislostí) 

Poskytnúť základné poznatky o tom, že fajčenie, alkohol a ďalšie drogy ohrozujú zdravie 

človeka – nervovú sústavu, srdce a cievy, pečeň, žalúdok. Mimoriadne nebezpečné je 

užívanie drog v období dospievania (ohrozuje aj zdravý vývin rozmnožovacích ústrojov) a 

v tehotenstve (budúca matka fajčením a pitím alkoholu ohrozuje zdravý vývin plodu). 

December 

Vianočná besiedka- program detí 

Pošta Ježiškovi– želanie pre niekoho, koho mám rád/a na vlastnoručne zhotovenej pohľadnici, 

VV, krúžok 

 Január 

Novoročné priania– symbolické vypustenie prianí, želaní, aktivity s týmto mesiacom spojené. 

 Február 

Týždeň priateľstva– aktivity počas celého týždňa zamerané na utužovanie kolektívov, 

priateľstiev, vzájomnej pomoci 



- Valentínsky pozdrav pre priateľa/ku ,VV 

- Na tebe sa mi páči – hry, EV 

- viazanie náramkov priateľstva, obdarovanie, VV, krúžok 

- strom priateľstva , nadrozmerný plagát- farebné dlane VV, krúžok 

 Marec 

Mesiac knihy– návšteva knižnice, čítanie knižiek, článkov, hravé aktivity v knižnici 

 Apríl 

Svetový deň zdravia 

V zdravom tele, zdravý duch– cvičenie v prírode, TV 

 Máj 

 Svetový deň rodiny 

2v1 Dva v jednom(Deň matiek a otcov = deň rodičov) 

-          program pre rodičov (tance, piesne, básne), 

-          vyznania pre rodičov (vytvoria na krúžku VV, na hodinách)      

Jún 

Deň detí– školská akcia 

Všetky naplánované akcie sme priebežne plnili, iba besedu s gynekológom sa nám tento 

školský  rok nepodarilo uskutočniť, zorganizujeme ju budúci šk.r.2015/2016. 

 

 

Vypracovala : Mgr. Ľubica  Arpášová, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 

 

 

 



Príloha č. 13 

 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE, VÝČAPY – OPATOVCE 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského klubu detí v 

školskom roku 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vypracovala: Mgr. Daniela Cigáňová                                          

 



V prvom polroku školského roka 2014/2015 navštevovalo školský klub 70 detí, priebežne boli 

odhlásené 3 deti z dôvodu zmeny trvalého bydliska, 1 dieťa z rodinných dôvodov a následne 

boli 2 deti prihlásené. Druhý polrok sme ukončili s počtom detí 68. V školskom klube 

pracovali tri oddelenia: 

1. oddelenie (homogénne) – 20 detí pod vedením p. vychovávateľky Mgr. D. Cigáňovej 

2. oddelenie (heterogénne) – 23 detí pod vedením p. vychovávateľky Mgr. L. Kunovej 

3. oddelenie (heterogénne) – 25 detí pod vedením p. vychovávateľky E. Koprdovej, ktoré  

spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon požadovanej kategórie. 

     Výchova a vzdelávanie v školskom klube detí sa uskutočňovala prostredníctvom 

tematických oblastí výchovy a formou krúžkovej činnosti.  

Oddychová činnosť 

 bola realizovaná spoločným, individuálnym čítaním rozhovorom, oddychom na 

koberci, počúvaním hudby, telovýchovnými chvíľkami; 

Rekreačná činnosť 

 snažili sme sa zabezpečiť deťom čo najviac pohybu na čerstvom vzduchu, naučiť deti 

relaxovať. Na organizované hry, pohybové a kruhové hry sme počas zimných 

mesiacov využívali telocvičňu. Pre potrebnú sebarealizáciu boli umožňované voľné 

hry, hry podľa výberu detí; 

Záujmová činnosť 

 prebiehala podľa týždenných plánov výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých 

oddelení pri dodržiavaní striedania tematických oblastí. Počas zimných mesiacov sme 

inklinovali hlavne esteticko-výchovnej oblasti, snažili sme sa rozvíjať základy 

tvorivých schopností a zručností, viesť deti k jednoduchej estetickej úprave prostredia, 

podieľali sme sa na príprave kultúrnych podujatí. 

Obsahom pracovno-technickej oblasti 

 bola uprednostňovaná práca s rôznym materiálom (prírodninami), rozvíjali sme 

základy manuálnych a technických zručností; 

Spoločensko-vedná oblasť 

 dôraz kládla hlavne na rozlíšenie kultúrnych a nekultúrnych prejavov v správaní sa, 

nakoľko naše oddelenia navštevujú deti so ŠVVP práca bola upriamená aj na 

vytvorenie pozitívneho vzťahu k deťom s handicapom; 

Vzdelávacia oblasť 

 značnú pozornosť sme venovali príprave na vyučovanie, písomné vypracovanie 



domácich úloh sme dopĺňali didaktickými hrami. 

Jarné mesiace sme venovali prírode, rozvíjali zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a 

ochrane životného prostredia. Využívali sme blízke okolie našej školy, obce. Naše oddelenia 

sa tešili rekreačným popoludniam a športovým aktivitám, ktoré sa konali na multifunkčnom 

ihrisku.  

     Deti 1. oddelenia pracovali v záujmovom útvare „Mladý výtvarník“, ktorého činnosť bola 

prevádzaná každú stredu. Naša práca sa zameriavala predovšetkým na výchovu estetickej 

citlivosti, estetického osvojovania skutočnosti prostriedkami umenia a aj prostriedkami 

vlastnej tvorivej činnosti. Deti sa oboznámili so širokou škálou výtvarných techník a postupmi 

v technikách kresby, maľby a materiálovo-priestorových prácach. Uplatňovali tvorivosť a 

aktivitu najmä pri práci z predstavy a fantázie. Svojimi prácami sa zapájali do výtvarných 

súťaží, výstavky detských prác esteticky skrášľovali triedy a chodby našej školy.  

     Deti 3 oddelenia pracovali i v tomto školskom roku v záujmovom útvare „Vševedko“. 

Činnosť bola prevádzaná počas rekreačných popoludní  (streda) a akciami ZÚ počas 

víkendov. Deti sa zúčastnili akcií pod názvami: október – Vševedkári a ryby, november – 

Vševedkári vo svete kameňov, minerálov a zvierat, február – Valentínske stretnutie 

Vševedkárov, marec – Vítame jar. Deti poznávali zvieratá, rastliny v našom okolí, pozorovali 

zmeny v prírode, oboznamovali sa so základnými zásadami zdravej výživy. Činnosť bola 

zaujímavá, pestrá a pre deti pútavá. Upevňovali a rozširovali si vedomosti o faune a flóre 

hravou formou.  

     Vychovávateľky oddelení spolupracovali so špeciálnymi pedagógmi, denne komunikovali 

o vyskytujúcich sa problémoch hlavne v správaní, nežiaducich prejavoch detí, s triednymi 

učiteľmi v súvislosti nadviazania činnosti na vyučovací proces. Spolupráca s rodičmi bola 

dobrá, prebiehala formou osobných stretnutí, individuálnych konzultácií. Vyzdvihujeme aj 

výsledky v spolupráci s rodičmi pri organizovaní spoločných akcií ZÚ Vševedko.  

Aktivity a prezentácie školského klubu detí na verejnosti 

September 

Deň ústneho zdravia, Biela pastelka 

Október  

Záložka spája školy, Deň bielej palice, Svetový deň výživy, Jablkový deň, Noc v škole, 

Beseda so spevákom P. Hammelom 

November 

Školy pre Afriku – zbierka, Imatrikulácia 1. ročníka 

December 



Vianočná akadémia spojená s burzou 

Január 

Mimočítankové čítanie z časopisu Vrabček, čítanie na pokračovanie 

Február 

Hviezdoslavov Kubín, výtvarné práce k téme JAR 

Marec 

Týždeň so spisovateľkou M. R. Martákovou, jarná výzdoba tried a chodby školy 

Apríl 

Svetový deň vtáctva, Svetový deň zdravia, nácvik ku Dňu matiek 

Máj 

Deň matiek 

Jún 

návšteva výstavy poľovníkov, nácvik divadla „O múdrej myške“, Rozlúčka so štvrtákmi 

 

Údaje o prijatí detí do školského klubu 

     Počet zapísaných detí z 1. ročníka a ich následnom prijatí do školského klubu – 26 detí. 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

     Aktivizujúce metódy vo výchove – Mgr. Daniela Cigáňová, ukončenie – september 2015, 

adaptačné vzdelávanie – Mgr. Lucia Kunová, ukončenie – jún 2015 

Iné doplňujúce informácie o činnosti školského klubu 

     V našom školskom klube prebiehala súvislá, náčuvová a priebežná prax študentov vysokej 

školy, umožňujeme budúcim pedagógom prvé stretnutia s pedagogickou prácou.       

 

Záver 

     Naďalej budeme pokračovať s realizovaním modelu tvorivo-humanistickej výchovy, 

nakoľko môžeme konštatovať, že výsledkom  je aj pozitívna klíma a atmosféra v klube a 

partnerské vzťahy s deťmi, čo pokladáme za veľmi dôležité.  

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 14 

 

Vyhodnotenie práce PK výchovných predmetov v školskom roku 2014/2015 
 

Športové súťaže:Malý futbal mladších žiakov – Dôvera cup 2015 

V malom futbale mladších žiakov sa chlapci z našej školy zúčastnili finále Majstrovstiev 

okresu Nitra. Tie sa konali na viacúčelovom ihrisku na ZŠ Tulipánová v Nitre. Naši žiaci 

obsadili štvrté miesto. Remizovali so ZŠ Škultétyho Nitra, tesne prehrali so ZŠ Fatranská a aj 

s celkovým víťazom zo ZŠ Tulipánová Nitra.  Reprezentovali nás títo mladší žiaci: L. 

Barbírik, P. Barbírik, O. Čulák, T. Čulák, E. Svorad, A. Piterka, D. Kuna a L. Čepílek. 

V športovej gymnstike – gymnastický štvorbojna majstr.okresu Nitra  vo Vrábľoch obsadili 

st.žiačky 3. misto, ml.žiačky  4. miesto a najmladšie žiačky  3.miesto.  Pripravovali Mgr. A. 

Billíková  a Mgr. Ján Kušš 

Ďalej sme sa zapojili do súťaží: malý futbal ml. a st. žiaci,  ml. a st. žiačky,   vo futbale žiaci 

žiačky, atletike družstiev dievčatá obsadili 7. Pripraviki  Mgr. J. Kušš a Mgr. J.Janči. V stredu 

24.6.2015  Mgr. Janči vybral bežcov na krajský mítong v N.Zámkoch / Vanda Tomková , 

Nikol Bedeová – na 60 m 6. miesto, ďalej sa zúčastnili Lukáč Barbírik a Erik Svorad. Pre 

tento šk. rok. Nikol Bedeová je najúspešnejším športovcom  našej školy / 3.miesto  

gymn.štvorboj, rekord školy na 300 m, 6.m. 60 m v N.Zámkoch. 

Žiačky športového krúžku mali aj turistiké aktivity:  13.decembra 2014  vystúpili na Zobor a 

6.6.2015 členovia športového krúžku našej školy vystúpili k zrúcaninám Oponického hradu. 

V oblasti hudby, výtvarnej a iných aktivít sme zaznamenali tieto výsledky: 

Dňa 20. mája 2015 prebehla v CVČ Domino v Nitre súťaž SONG- spev v anglickom, 

nemeckom a ruskom jazyku. Z našej školy sa súťaže zúčastnili 3 žiaci zo VII.A triedy: Adrián 

Piterka, Martin Mošať, Daniel Trsťan, 4 žiačky VII.B triedy: Viktória Kunová, Michaela 

Kučerková, Lucia Horáková, Tatiana Novická a 1 žiačka IX.B triedy: Nicol Piterková. 

Siedmaci oboch tried obsadili výborné tretie miesto v skupinovom speve v anglickom aj 

nemeckom jazyku.  

- 2. miesto  

 

Nicol Piterková, IX.B - 1. miesto (spev anglickej piesne) 

Nicol Piterková, IX.B - 2. miesto (spev ľudovej piesne)  

- okresné kolo 

Nikoleta Bedeová, Viktória Kunová, Vladimíra Miškolciová, Eva Berecová - 3. miesto 

Deň matiek – spev, tanec, divadelná scénka,  Posedenie pod jedličkou  

-  Šp. B. tr. : výtvarné dielne,   Galéria  Nitra  - 22.4. a 3.6. 2015,  v obvodnom kole súťaže 

Tvoriť môže každý obsadila M.Maťová  3.miesto 

Vianočné  tvorivé dielne. 



16.decembra 2014 sa žiaci 5.ročníka našej školy aktívne zapojili do tvorivých dielní klientov 

Domu sociálnych služieb v Ľudovítovej.  Z reklamných letákov vytvárali trubičky  

/recyklácia/  a potom uplietli kužel vianočného stromčeka a maľovali. Iní vystrihovali 

mašličky  a vytvárali pestrofarebné gule. Zapojili sa aj do jednoduchých kondičných cvičení.  

V pracovnej atmosfére sa tu stretla mladá generácia so seniormi a spoločne si spríjemnili 

príchod Vianoc.  

Pani učiteľky  M.Billiková a M.Nergešová pripravovali žiakov v súťažiach : „ Návrh na 

žiacku knižku“, príprava plagátov pre svetové dni / Deň  vody, Deň Zeme/ a pre aktivitu 

Týždeň s M. R. Martákovou. 

 

                                                                                                       Mgr. Ján Kušš, ved.PK  

 

 

 

 


