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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 2015/2016, 

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

6. informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Výčapy – Opatovce, 

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

a PK v školskom roku 2015/2016. 

 

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 2015/2016  

                                         

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

 

7. 1 Členovia rady školy 

 
Rada školy pri Základnej škole, Výčapy-Opatovce 185 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 Rady školy pri ZŠ Výčapy – 

Opatovce, ktorá pôsobila pri ZŠ v školskom roku 2015/2016  začalo dňom  19. 04. 2012. 

Končilo dňom 19. 04. 2016 ustanovujúcim zasadnutím novej školskej rady, ktorej členovia boli 

zvolení vo voľbách dňa 17. 3. 2016 a delegovaní zriaďovateľom /zástupcovia obce/.  Od 19. 04. 

2016 začala pracovať školská rada v novom zložení. Jej funkčné obdobie trvá do apríla 2020. 

 

 

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 2015/2016 do 19. 4. 2016 : 

 

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. 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 

 
Členovia rady školy v školskom roku 2015/2016 od 19. 4. 2016 : 

 

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

1. PaedDr.Gabriela Lieskovcová predsedníčka pedagogických pracovníkov 

2.  Mgr. Andrea Némethová podpredsedníčka pedagogických pracovníkov 

3.  František Tóth  ostatných pracovníkov školy 

4. Ing. Lenka Gazdíková  rodičov školy 

5. Ing. Lucia Augustíneková  rodičov školy 

6. Ing. Zuzana Matyová  rodičov školy 

7. Mgr. Jana Kunová  rodičov školy 

8. Ing. Marián Piterka  Obec  

9. Ing. Natália Kunová  Obec  

10. PaedDr. Martin Čulák  Obec  

11. Zuzana Angermayerová  Obec  

 

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 

najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania zriaďovateľom školy podľa 

4 ods. 4 zákona SNR č.596/2003. 

(5) Rada školy materiálne zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu Základnej školy vo 

Výčapoch - Opatovciach, ktoré sa vyčlenia na základe osobitného predpisu. 

 

             Záverečná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ Výčapy – Opatovce  

                                   v školskom roku 2015/2016 

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

potreby. V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnili 4 riadne zasadnutia Rady školy pri ZŠ 

Výčapy-Opatovce a 2 spoločné zasadnutia s Rodičovskou radou pri Základnej škole Výčapy-

Opatovce. 17. 3. 2016 sa konali voľby do ŠR, po nich ustanovujúce zasadnutie školskej rady a 2. 

zasadnutie novej školskej rady. 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. 

 

 18. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole 

 

vo Výčapoch Opatovciach dňa 16. septembra 2015 

 

 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Kontrola plnenia uznesení 

                  3. Personálne, pedagogicko – organizačné a materiálne zabezpečenie  

                      výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2015/2016 

      4. Hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov ZŠ v školskom roku 2014/2015 

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

          Výčapy-Opatovce 185 v školskom roku 2014/2015 

                  6. Inovovaný školský vzdelávací program  

                  7. Revidovanie Školského vzdelávacieho programu 

                  8. Školský poriadok – Dodatok č. 3 

                  9. Organizácia 14. školského plesu 

                  10. Diskusia 

                  11. Uznesenia 

                  12. Záver 

K bodu 1 

Predsedníčka RŠ privítala prítomných členov rady školy. Otvorila zasadnutie a oboznámila ich 

s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. Zapisovateľkou bola ustanovená 

Katarína Svoradová, overovateľmi Mgr. Eva Veseličová,  Ing. Jana Magáthová. 



K bodu 2 

Predsedníčka RŠ oznámila, že uznesenia z posledného zasadnutia boli splnené. K uzneseniu                                  

č. 75/2015, kde Rada školy ukladá predsedovi rady školy pridať do programu každého 

zasadnutia bod Hodnotenie školy sa vyjadrila, že na tomto zasadnutí nie je potrebné, nakoľko sa 

hodnotenie školy týka bodov 4. a 5.   

K bodu 3 
Pani riaditeľka Mgr. Civáňová nás oboznámila s personálnym , pedagogicko-organizačným 

a materiálnym zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2015/2016. 

Informovala o znížení počtu žiakov z dôvodu odchodu veľkého počtu deviatakov. Ďalej nás 

stručne oboznámila s ENVIROPROJEKTOM 2015. Upozornila na pretrvávajúci problém 

s telocvičňou.  

K bodu 4 

S hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2014/2015 na 1 a 2 stupni nás 

oboznámili pán učiteľ Mgr. J. Janči a Mgr. Z. Kijacová. Kde bližšie rozobrali účasť a výsledky 

žiakov na rôznych súťažiach. K slovu sa prihlásil p. Čulák s otázkou či je možné na škole 

vyučovať stolný tenis keďže je u nás jeho veľká základňa. Na čo mu odpovedal pán učiteľ J. 

Janči , že škola nemá dostatočné priestory. Ďalej sa p. Čulák zaujímal či by bolo možné niekde 

na webovej stránke školy uviesť mená chlapcov, ktorí boli vo futbalovom výbere okresu. Pani 

riaditeľka mu odpovedala, že škola nemá vedomosť o úspechoch týchto chlapcoch, ale nie je to 

problém treba však poskytnúť škole informácie . 

K bodu 5 
Pani riaditeľka Mgr. Mária Civáňová podala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno –

vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2014/2015. Správa bola členom rady školy zaslaná 

v písomnej podobe mailom.  Stručne uviedla údaje o škole, zamestnancoch, počte zapísaných 

žiakoch do prvého ročníka, úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach a prijatí na SŠ.  

K bodu 6 

Pani riaditeľka M. Civáňová informovala o inovatívnom školskom vzdelávacom programe. 

Škola musí mať vypracovaný koncept pre ročníky 1. a 5. platný od 1. septembra 2015. K 1. 

septembru 2016 musí mať škola vypracovaný plán učebných osnov. S otázkou sa prihlásil p. 

Čulák , že ako funguje elektronické testovanie. Vysvetlenie mu podala pani riaditeľka Civáňová, 

že je to testovanie z predmetov SJL a MAT, kde žiaci vypracúvajú úlohy v počítači a žiak môže 

mať pri sebe papier, kde si robí pomocné výpočty. Ďalej bolo p. Čulákovi odpovedané na otázku 

ako chce škola  skvalitniť komunikáciu učiteľ-žiak. Odpovedala pani riaditeľka, učiteľ má brať 

žiaka ako rovnocenného, ide o kvalitu komunikácie. 

K bodu 7 

Pani riaditeľka školy M. Civáňová oboznámila členov rady školy s revidovaním úvodnej časti 

Školského vzdelávacieho programu podľa konceptu Inovovaného školského vzdelávacieho 

programu, ktorý je vypracovaný podľa Koncepcie rozvoja školy v rokoch 2013 – 2018.  

K bodu 8 

Rade školy predniesla pani riaditeľka M. Civáňová zmenu v Školskom poriadku formou 

Dodatku č. 3. Znie: Článok 1 bod 1.1. ods. 2 Základné údaje o prevádzke školy, kde sa čas 7.45 

na vchádzanie do školy budovy mení na 7.30. A v článku 2 bod 2.2 ods. 4 sa suma 1 Eur za 

stratu kľúčika mení na sumu 3 Eurá. 

K bodu 9 

Predsedníčka rady školy Mgr. M. Nergešová oboznámila prítomných s plánom organizovať 14. 

školský ples. Do diskusie sa prihlásila p. Fábryová, že treba počkať na zasadnutie rodičovskej 

rady, pretože už by mala byť objednaná aj hudba. Členovia rady školy sa vyjadrili, že sú ochotní 

v spolupráci s rodičovskou radou organizovať 14. školský ples. Predsedníčka RŠ dohodne 

spoločné zasadnutie s rodičovskou radou v októbri.  

 



K bodu 10 

P. Čulák prišiel s otázkou, či bude fungovať folklórny súbor. Pani riaditeľka Mgr. Civáňová 

odpovedala, že má otvorenú komunikáciu s pánom z akadémie tanca, ale zatiaľ nie je nikto kto 

by krúžok viedol. Škola to má pláne a aj veľký záujem otvoriť. 

K bodu 11, 12 

Predsedníčka rady školy na záver poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 

s prijatím nasledovných uznesení: 

Uznesenia: 

 

k bodu 1                                 Uznesenie č. 76/2015 

Rada školy berie na vedomie program zasadnutia, zapisovateľku Katarínu Svoradovú 

a overovateľov zápisnice Mgr. E.Veseličovú a Ing. J. Magátovú. 

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

 

k bodu 3                                Uznesenie č. 77/2015 

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

výchovno – vzdelávacieho procesu v školskom roku 2015/2016. 

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

 

k bodu 4                               Uznesenie č. 78/2015 

Rada školy berie na vedomie hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov ZŠ v školskom 

roku 2014/2015. 

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

 

k bodu 5                               Uznesenie č. 79/2015 

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

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Výčapy-Opatovce 185 v školskom roku 

2014/2015. 

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

 

k bodu 6                               Uznesenie č. 80/2015 

Rada školy berie na vedomie koncept Inovovaného školského vzdelávacieho programu. 

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržali sa-0 

 

k bodu 7                               Uznesenie č. 81/2015 

Rada školy berie na vedomie revidovanie 1 časti Školského vzdelávacieho programu. 

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržali sa-0 

 

k bodu 8                               Uznesenie č. 82/2015 

Rada školy berie na vedomie Dodatok č. 3 k Školskému poriadku.  

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržali sa-0 

 

k bodu 9                               Uznesenie č. 83/2015   

Rada školy súhlasí s organizáciou 14. školského plesu. 

Hlasovanie: za-8, proti-0,zdržali sa-0 

 

k bodu 10                              Uznesenie č. 84/2015 

Rada školy ukladá riaditeľke ZŠ po informovaní zverejniť na webovej stránke školy výnimočné 

výsledky žiakov ZŠ Výčapy-Opatovce aj z oblasti neškolských súťaží. 

Hlasovanie: za-8, proti-0,zdržali sa-0 



 19. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole 

 

Vo Výčapoch Opatovciach dňa 4. novembra 2015 

 

 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Kontrola uznesení   

                  3. Plán hlavných úloh ZŠ v školskom roku 2015/2016 

                  4. Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy za obdobie 2014/2015 

                  5. Návrh plánu zasadnutí 

                  6. Škola priateľská deťom 

                  7. Hodnotenie školy 

                  8. Organizácia 14. školského plesu 

                  9. Diskusia 

                  10. Uznesenia 

                  11.Záver 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe 

 

K bodu 1 

Predsedníčka RŠ privítala prítomných členov rady školy a prizvaných hostí. Otvorila zasadnutie 

a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. Zapisovateľkou 

bola ustanovená Katarína Svoradová, overovateľmi  p. Tóth,  Ing. Jana Magáthová. 

K bodu 2 

Predsedníčka RŠ oznámila, že uznesenia z posledného zasadnutia boli splnené. 

K bodu 3 
Pani riaditeľka Mgr. Civáňová nás oboznámila s plánom hlavných úloh ZŠ v školskom roku 

2015/2016 . Je možné ho vidieť aj na stránke školy. Hlavným cieľom je skvalitniť vyučovanie, 

dosiahnuť čo najlepšie výsledky v testovaniach 5 a 9, práca  v oblasti projektov, učebný plán. 

K bodu 4 
Správu o vyhodnotení plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy za obdobie 2014/2015 nám 

podala pani riaditeľka Mgr. Civáňová. Zhrnula ho do niekoľkých bodov, kde hlavným cieľom 

bola digitalizácia vyučovacieho procesu, návrat školy k tradíciám, humanizácia vzdelávacieho 

procesu, zapájanie sa do projektov I TRINING, ENGLISH ONE- vzdelávanie učiteľov 

anglického jazyka 

K bodu 5 

Predsedníčka RŠ prítomných oboznámila s návrhom plánu zasadnutí Rady školy v kalendárnom 

roku 2016. 

K bodu 6 

Predsedníčka RŠ Mgr. Nergešová informovala o projekte Škola priateľská deťom, do ktorého sa 

škola zapojila i tento školský rok. Do tohto projektu je škola zapojená už tretí rok. Nakoľko 

škola splnila všetky body programu bol jej udelený titul ŠPD. Hlavným cieľom projektu je 

tvorba a zapájanie detí sa do rôznych aktivít. 

K bodu 7 

K hodnoteniu školy sa vyjadrila pani riaditeľka Mgr. Civáňová. Skonštatovala, že všetky činnosti 

od posledného zasadnutia prebiehajú podľa plánov. Škola organizovala stretnutie s bývalými 

kolegami, uskutoční sa divadelné predstavenie Ako šlo vajce na vandrovku. Pre deti sa 

organizuje plavecký kurz, zber papiera a iné športové súťaže. Piataci a deviataci sa pripravujú na 

Komparo. 

  



K bodu 8 

Na zasadnutie prišli zástupkyne rodičovskej rady pani Kunová a Krajčovičová, ktoré nás bližšie 

oboznámili s organizáciou 14. školského plesu. Ples sa uskutoční 23.januára 2016 v miestnom 

kultúrnom dome. Výzdoba bude v bordovej farbe. Stravu zabezpečí miestna reštaurácia AMIGO, 

ktorá bude zároveň aj predávať vstupenky. Cena zostáva aj tento rok nezmenená, 20 Eur na 

osobu. Hudbu zabezpečí hudobná skupina ZUNA BAND. Program bude vystúpenie tanečných 

skupín AGAIN, Sambáčik a jedno vystúpenie v speve. Propagácia bude v obecných novinách , 

na web stránke obce aj web stránke školy. 

K bodu 9 

Diskusia prebehla ku každému bodu samostatne. 

K bodu 10, 11 

Predsedníčka rady školy na záver poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 

s prijatím nasledovných uznesení. 

Uznesenia: 

 

k bodu 1                                 Uznesenie č. 85/2015 

Rada školy berie na vedomie program zasadnutia, zapisovateľku Katarínu Svoradovú 

a overovateľov zápisnice p. Tótha a Ing. J. Magátovú 

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

 

k bodu 2                                Uznesenie č. 86/2015 

Rada školy berie na vedomie kontrolu uznesení a ich plnenie. 

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

 

k bodu 3                               Uznesenie č. 87/2015 

Rada školy berie na vedomie plán hlavných úloh ZŠ v školskom roku 2015/2015 

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

 

k bodu 4                               Uznesenie č. 88/2015 

Rada školy berie na vedomie hodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy za školský  

rok 2014/2015 

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

 

k bodu 5                               Uznesenie č. 89/2015 

Rada školy schvaľuje Plán zasadnutí RŠ v kalendárnom roku 2016. 

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

 

k bodu 6                              Uznesenie č. 90/2015 

Rada školy berie na vedomie zapojenie sa ZŠ do projektu Škola priateľská k deťom. 

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

 

k bodu 7                               Uznesenie č. 91/2015   

Rada školy berie na vedomie hodnotenie školy. 

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

 

k bodu 8                               Uznesenie č. 92/2015 

Rada školy berie na vedomie informácie ohľadne organizovania 14. školského plesu. 

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

 

 



 20. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole 

 

vo Výčapoch Opatovciach dňa 17. decembra 2015 

 

 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Organizácia 14. školského plesu 

                  3. Záver 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe 

 

K bodu 1 

Predsedníčka RŠ privítala prítomných členov rady školy a prizvaných hostí. Otvorila zasadnutie 

a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. Zapisovateľkou 

bola ustanovená Mgr. Martina Nergešová, overovateľmi  p. Tóth,  Ing. Jana Magáthová. 

K bodu 2 

Predsedníčka rodičovskej rady informovala o farbe výzdoby, nákupe do bufetu, predaji 

tombolových lístkov, príprave sály, oslovení čašníkov, určenie uvádzača hostí a moderátora 

plesu, objednanie večerí. K jednotlivým bodom prebehla diskusia.  

K bodu 3 

Predsedníčka rady školy na záver poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 

s prijatím nasledovných uznesení. 

Uznesenia: 

 

k bodu 2                                 Uznesenie č. 93/2015 

Rada školy berie na vedomie organizáciu 14. školského plesu nasledovne: 

- farba výzdoby sály bude bordovo-maslová – p. Krajčovičová 

- návrh vstupeniek – p. Nergešová 

- tlač vstupeniek – p. Veseličová 

- nákup do bufetu zabezpečí p. Ladislav Dlábik 

- predaj tombolových lístkov – p. Krajčovičová 

- označenie tombolových lístkov – p. Nergešová 

- príprava a výzdoba sály – p. Nergešová, p. Krajčovičová 

- oslovenie čašníkov – p. Fábryová 

- uvádzač hostí – p. Tóth 

- moderátor plesu – p. Kollár  

- objednanie večerí v Amigu – p. Krajčovičová 

 

 

 21. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole 

 

vo Výčapoch Opatovciach dňa 14. januára 2016 

 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Organizácia 14. školského plesu 

                  3. Záver 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe 

 

 

 

 



K bodu 1 

Predsedníčka RŠ privítala prítomných členov rady školy a prizvaných hostí. Otvorila zasadnutie 

a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. Zapisovateľkou 

bola ustanovená Mgr. Martina Nergešová, overovateľmi  p. Tóth,  Ing. Jana Magáthová. 

K bodu 2 

Predsedníčka rodičovskej rady informovala o rozpise sponzorov, ktorý sa majú osloviť, 

objednaní zákuskov na ples, oprave názvu 14. školského plesu na pódiu, oslovení osôb do 

kuchyne, oslovení osôb do bufetu, zostavení programu priebehu plesu, objednaní vína a príprave 

sály vo štvrtok 21. januára 2016. 

 K bodu 3 

Predsedníčka rady školy na záver poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 

s prijatím nasledovných uznesení. 

Uznesenia: 

 

k bodu 2                                 Uznesenie č. 94/2015 

Rada školy berie na vedomie organizáciu 14. školského plesu nasledovne: 

- rozpis rozdelenia sponzorov, ktorý sa majú osloviť – členovia rady školy a rodičovskej rady  

- objednanie zákuskov na ples – p. Krajčovičová 

- opravea názvu 14. školského plesu na pódiu – p. Tóth 

- oslovenie osôb do kuchyne – p. Krajčovičová 

- oslovení osôb do bufetu – p. Nergešová 

- zostavenie programu priebehu plesu - p. Krajčovičová, p. Nergešová 

- objednanie vína – p. Krajčovičová 

- príprava sály vo štvrtok 21. januára 2016. 

 

 22. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole 

 

vo Výčapoch Opatovciach dňa 18. februára 2016 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie činnosti rady školy v kalendárnom roku 2015 

3. Vyhodnotenie 14. školského plesu 

4. Výročná správa o činnosti rady školy v kalendárnom roku 2015 

5. Návrh na využitie finančných prostriedkov zo školského plesu 

6. Poďakovanie členom rady školy za volebné obdobie 2012-2016 

7. Hodnotenie školy 

8. Záver 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe 

 

K bodu 1 

Predsedníčka RŠ privítala prítomných členov rady školy a prizvaných hostí. Skonštatovala, že 

zasadnutie nemôže prebehnúť, nakoľko sú prítomní len štyria členovia rady školy a podľa štatútu 

rady školy nie sú uznášaniaschopní. Predsedníčka zhotoví zápisnicu a overovateľmi budú p. 

Fábryová a p. Magátová. Na záver ukončila stretnutia s návrhom na ďalšie zasadnutie dňa 3. 

marca 2016. 

 

 

 

 



 23. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole 

 

vo Výčapoch Opatovciach dňa 3. marca 2016 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie činnosti rady školy v kalendárnom roku 2015 

3. Vyhodnotenie 14. školského plesu 

4. Výročná správa o činnosti rady školy v kalendárnom roku 2015 

5. Návrh na využitie finančných prostriedkov zo školského plesu 

6. Poďakovanie členom rady školy za volebné obdobie 2012-2016 

7. Hodnotenie školy 

8. Záver 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe 

K bodu 1 

Predsedníčka RŠ privítala prítomných členov rady školy a prizvaných hostí. Otvorila zasadnutie 

a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený. Zapisovateľkou 

bola ustanovená Mgr. Martina Nergešová, overovateľmi Katarína Svoradová, Ing. Jana 

Magátová. 

K bodu 2 

Predsedníčka RŠ vyhodnotila činnosť rady školy v kalendárnom roku 2015. Skonštatovala, že sa 

konali 4 riadne zasadnutia rady školy a 2 spoločné zasadnutia s rodičovskou radou ohľadom 

organizácie školských plesov, všetky zasadnutia sa konali podľa plánu zasadnutí a v súlade so 

štatútom rady školy. Na zasadnutiach sa prerokovali všetky potrebné školské dokumenty. Počas 

kalendárneho roka sa nevyskytli žiadne písomné podnety. Predsedníčka RŠ poďakovala členom 

rady školy na ich prácu a pomoc pri príprave a organizáciu školského plesu. K poďakovaniu sa 

pripojila aj riaditeľka ZŠ. Rada školy zobrala na vedomie vyhodnotenie činnosti rady školy 

v kalendárnom roku 2015. 

K bodu 3 

Predsedníčka rodičovského združenia poskytla rade školy písomné vyhodnotenie 14. školského 

plesu, nakoľko sa nemohla zúčastniť zasadnutia. Vyhodnotenie prečítala predsedníčka RŠ 

a zaradila ho ako prílohu č. 2 k zápisnici. Celkový zisk z plesu činil 5690,0 5€, celkové výdavky 

boli 3608,77 € a zisk zo 14. školského plesu bol 1981,28 €. Prebehla diskusia. Ohlasy na ples 

boli veľmi dobré, už sa objednala kapela Zunaband na ďalší rok. Rada školy zobrala na vedomie 

vyhodnotenie 14. školského plesu. 

K bodu 4 

Predsedníčka RŠ oboznámila členov s Výročnou správou o činnosti rady školy v kalendárnom 

roku 2015, ktorú mali členovia rady školy k dispozícii v písomnej forme mailovou poštou. 

Predsedníčka predstavila jednotlivé časti správy, členov za kalendárny rok 2015 a opis zasadnutí 

s prijatými uzneseniami. Členovia rady školy prijali správu bez pripomienok. Správa 

s doplnením uznesenia bude zverejnená v písomnej forme v budove ZŠ a u zriaďovateľa.  

K bodu 5 

Riaditeľka ZŠ predstavila členom rady školy návrh na využitie finančných prostriedkov zo 

školského plesu a rodičovského príspevku. Riaditeľka ZŠ má v pláne zriadiť v jednej triede 

odbornú učebňu – laboratórium pre fyziku, chémiu a biológiu. Zriadenie odbornej učebne 

pozostáva z inštalácie prívodu vody, spoločných pracovných stolov s umývadlami, 

demonštračného stola a zakúpenia rôznych odborných pomôcok a nábytku na uloženia pomôcok. 

Predbežná cena zriadenia odbornej učebne s prácami je 8 000,00 €. Zriadenie odbornej učebne sa 

dofinancuje z rozpočtu ZŠ alebo OcÚ. Prvé práce by sa mohli realizovať už počas letných 

prázdnin. Riaditeľka ZŠ bude hľadať do tohto obdobia firmu, ktorá by zriadila odbornú učebňu 



lacnejšie. Rada školy zobrala na vedomie návrh na využitie finančných prostriedkov zo 

školského plesu. 

K bodu 6 

Predsedníčka RŠ poďakovala členom rady školy za ich prácu, účasť na zasadnutiach a pomoc pri 

príprave plesov počas ich funkčného obdobia v rokoch 2012-2016. 

K bodu 7 

Predsedníčka RŠ odovzdala slovo pani zástupkyni, ktorá zhodnotila činnosť školy za posledné 

obdobie. Vyzdvihla hlavne projekty, v ktorých je škola zapojená a účasť žiakov na súťažiach. 

Tiež informovala o výsledkoch Testovania 5 a nácvičného testovania 8 a 9. Žiaci získali čestné 

uznanie v súťaži Šaliansky Maťko, 2. miesto v Zimnom aranžovaní, 2. a 3. miesto v súťaži 

Ochranárik, 3. miesto v Stolnom tenise, 3. miesto v Hviezdoslavovom Kubíne a postup na 

okresné kolo v malom futbale. Žiaci sú zapojení do súťaže Matematický taktik (25 žiakov) 

a pripravujú sa na ďalšie predmetové olympiády alebo spevácke, športové, umelecké a výtvarné 

súťaže. Žiaci absolvovali plavecký a lyžiarsky výcvik, rôzne akcie školy. Bolo uverejnených 60 

aktivít ZŠ na webe školy. 

K bodu 8 

Predsedníčka RŠ na záver poďakovala prítomným členom za účasť a ukončila zasadnutie 

s prijatím nasledovných uznesení: 

 

Uznesenia: 

 

k bodu 1                                 Uznesenie č. 95/2016 

Rada školy berie na vedomie program zasadnutia, zapisovateľku Mgr. Martinu Nergešovú 

a overovateľov zápisnice Katarínu Svoradovú a Ing. J. Magátovú. 

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

 

k bodu 2                                Uznesenie č. 96/2016 

Rada školy berie na vedomie vyhodnotenie činnosti rady školy v kalendárnom roku 2015 bez 

pripomienok. 

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

 

k bodu 3                               Uznesenie č. 97/2016 

Rada školy berie na vedomie vyhodnotenie 14. školského plesu a zisk vo výške 1981,28 € bez 

pripomienok. 

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

 

k bodu 4                               Uznesenie č. 98/2016 

Rada školy berie na vedomie Výročnú správu o činnosti rady školy v kalendárnom roku 2015 

bez pripomienok. 

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

k bodu 5                               Uznesenie č. 99/2016 

Rada školy berie na vedomie návrh na využitie finančných prostriedkov zo školského plesu na 

zriadenie odbornej učebne pre fyziku, chémiu a biológiu bez pripomienok. 

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

 

k bodu 7                               Uznesenie č. 100/2016 

Rada školy berie na vedomie hodnotenie školy za uplynulé obdobie bez pripomienok. 

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

 

 



17. marec 2016 – voľby do Rady školy pri ZŠ Výčapy-Opatovce 

 

Z á p i s n i c a 

z volieb členov rady školy za pedagogických zamestnancov 

 

Dátum konania volieb: 17. marec 2016 o 13:45 hod. 

Miesto konania volieb: ZŠ Výčapy-Opatovce, trieda 8.B 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Opis priebehu volieb:  

Riaditeľka ZŠ určila volebnú komisiu nasledovne: Mgr. Martina Nergešová, Mgr. Eva 

Veseličová, Mgr. Lýdia Molnárová. Volebná komisia po zistení počtu prítomných voličov 

vyjadrila, že pedagogickí zamestnanci sú uznášania schopní. Počet volených kandidátov bol 11, 

ktorý dali aj písomný súhlas. Počet prítomných voličov bol 22 pedagogických zamestnancov. 

Voľby sa konali tajným hlasovaním. Volebná komisia odovzdala každému prítomnému voličovi 

jeden hlasovací lístok s jedenástimi kandidátmi, z ktorých voliči krúžkovali najviac dvoch 

kandidátov. V inom prípade je hlasovací lístok neplatný. Hlasovací lístok vhodil volič do 

hlasovacej urny.  

Počet vydaných hlasovacích lístkov – 22  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov – 22 

Počet platných hlasovacích lístkov – 21 

Počet neplatných hlasovacích lístkov – 1 

Poradie kandidátov podľa získaných hlasov: 

PaedDr. Gabriela Lieskovcová – 16 hlasov 

Mgr. Andrea Némethová – 14 hlasov 

Mgr. Patrícia Halászová – 7 hlasov 

Mgr. Andrea Billíková – 2 hlasy 

Mgr. Daniela Cigáňová – 1 hlas  

Mgr. Katarína Kondelová – 1 hlas 

Mgr. Zuzana Kunová – 1 hlas  

Členmi rady školy za pedagogických zamestnancov sa stávajú dvaja kandidáti s najvyšším 

počtom hlasov. 

Mená zvolených členov rady školy za pedagogických zamestnancov: 

1. PaedDr. Gabriela Lieskovcová 

2. Mgr. Andrea Némethová 

 

 

 

 

 



Z á p i s n i c a 

z volieb členov rady školy za nepedagogických zamestnancov 

 

Dátum konania volieb: 17. marec 2016 o 14:30 hod. 

Miesto konania volieb:  ZŠ Výčapy-Opatovce, trieda 8.B 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Opis priebehu volieb:  

Riaditeľka ZŠ určila volebnú komisiu nasledovne: Mgr. Martina Nergešová, Mgr. Eva 

Veseličová, Mgr. Patrícia Halászová. Volebná komisia po zistení počtu prítomných voličov 

vyjadrila, že nepedagogickí zamestnanci sú uznášania schopní. Počet volených kandidátov bol 5, 

ktorí dali aj písomný súhlas. Počet prítomných voličov bol 5 nepedagogických zamestnancov. 

Voľby sa konali tajným hlasovaním. Volebná komisia odovzdala každému prítomnému voličovi 

jeden hlasovací lístok s piatimi kandidátmi, z ktorých voliči krúžkovali jedného kandidáta. 

V inom prípade je hlasovací lístok neplatný. Hlasovací lístok vhodil volič do hlasovacej urny.  

Počet vydaných hlasovacích lístkov – 5  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov – 5 

Počet platných hlasovacích lístkov – 4 

Počet neplatných hlasovacích lístkov – 1 

Poradie kandidátov podľa získaných hlasov: 

František Tóth – 4 hlasy 

Členom rady školy za nepedagogických zamestnancov sa stáva kandidát s najvyšším počtom 

hlasov. 

Meno zvoleného člena rady školy za nepedagogických zamestnancov: 

František Tóth 

 

Z á p i s n i c a 

z volieb členov rady školy za rodičov 

 

Dátum konania volieb: 17. marec 2016 od 16:30 do 18:00 hod. 

Miesto konania volieb: ZŠ Výčapy-Opatovce , trieda 3.B 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Opis priebehu volieb:  

Riaditeľka ZŠ určila volebnú komisiu nasledovne: PhDr. Ľudmila Vihnyarová, Mgr. Michal 

Práznovský, pani Katarína Svoradová. Počet volených kandidátov bol 8, všetci dali aj písomný 

súhlas. Počet prítomných voličov bol 47 rodičov. Keďže nebola prítomná nadpolovičná väčšina 

možných voličov, členovia rady školy boli zvolení v 2. kole volieb, ktoré sa začalo o 17. 00 hod. 

Voľby sa konali tajným hlasovaním. Volebná komisia odovzdala každému prítomnému voličovi 

jeden hlasovací lístok s ôsmimi kandidátmi, z ktorých voliči krúžkovali najviac štyroch 



kandidátov. V inom prípade bol hlasovací lístok neplatný. Hlasovací lístok vhodil volič do 

hlasovacej urny.  

Počet vydaných hlasovacích lístkov – 47  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov – 47 

Počet platných hlasovacích lístkov – 47 

Počet neplatných hlasovacích lístkov – 0 

Poradie kandidátov podľa získaných hlasov: 

Ing. Lucia Augustíneková– 25 hlasov 

Ing. Zuzana Matyová– 24 hlasov 

Zuzana Angermayerová– 22 hlasov 

Ing. Lenka Gazdíková– 22 hlasov 

Mgr. Jana Kunová 22 hlasov 

Ing. Natália Kunová- 21 hlasov 

Daniela Machová- 12 hlasov 

Mgr. Alena Berecová- 6 hlasov 

 

Členmi rady školy za rodičov sa stávajú štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Keďže traja 

kandidáti získali rovnaký počet hlasov, prebehlo žrebovanie za prítomnosti pána starostu. Spôsob 

a postup pri ustanovení rady školy je upravený v osobitnom predpise, ktorým je vyhláška MŠ SR 

č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení Vyhlášky MŠ 

SR č. 230/2009 Z. z. 

Ak nastane rovnosť hlasov, o víťazovi sa rozhodne žrebovaním (§ 1 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 

291/2004 Z. z.)  

 

Mená zvolených členov rady školy za rodičov: 

Ing. Lucia Augustíneková 

Ing. Zuzana Matyová 

Ing. Lenka Gazdíková 

Mgr. Jana Kunová  

 

1. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch – Opatovciach 185  

dňa 19. apríla 2016 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie 

2.  Voľba zapisovateľa o dvoch overovateľov zápisnice 

3.  Výsledky volieb do Školskej rady pri ZŠ Výčapy – Opatovce 185 

4.  Voľba predsedu a podpredsedu školskej rady 

5.  Štatút Rady školy pri ZŠ Výčapy – Opatovce 185 

6.  Diskusia 

7.  Uznesenia 



8.  Záver 

Uznesenia 

Uznesenie č.1/2016 

Rada školy berie na vedomie výsledky volieb do RŠ pri ZŠ Výčapy – Opatovce 185 

Uznesenie č. 2/2016 

Rada školy berie na vedomie výsledky volieb predsedu Rady školy. 

Za predsedníčku Rady školy bola zvolená PaedDr. Gabriela Lieskovcová. 

Uznesenie č. 3/ 2016 

Rada školy berie na vedomie výsledky volieb podpredsedu Rady školy. 

Za podpredsedníčku Rady školy bola zvolená Mgr. Andrea Némethová. 

Uznesenie č. 4/2016 

Rada školy ukladá predsedovi Rady školy predložiť návrhy k zmene Štatútu Rady školy 

Uznesenie č. 5/2016 

Rada školy ukladá predsedovi Rady školy vyjadriť sa k plánu zasadnutí Rady školy v roku 2016. 

 

2. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch – Opatovciach 185 

 dňa 22. júna 2016 

 

Program zasadnutia:          

1.  Otvorenie  

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice  

3.Šatút rady školy 

4.Plán zasadnutí v kalendárnom roku 2016        

5. Správa o hospodárení za rok 2015 

6. Schválenie rozpočtu základnej školy na rok 2016  

7. Návrh na materiálno-personálne zabezpečenie ZŠ v školskom roku 2016/2017 

8. Informácie o zápise žiakov do 1. ročníka 

9. Informácie z rodičovských združení prostredníctvom zápisníc 

10. Hodnotenie školy 

11. Uznesenia 

12.  Záver 

 

 



Uznesenia 

Uznesenie č. 6/2016 

Rada školy schvaľuje Štatút rady školy 

Uznesenie č. 7/2016 

Rada školy  plán schvaľuje zasadnutí rady školy v kalendárnom roku 2016 

Uznesenie č. 8/2016 

Rada školy berie na vedomie správu o hospodárení za rok 2015  

Uznesenie č. 9/2016 

Rada školy schvaľuje rozpočet ZŠ na rok 2016 

Uznesenie č. 10/2016 

Rada školy berie na vedomie návrh na materiálno-personálne zabezpečenie ZŠ v školskom roku 

2016/2017 

Uznesenie č. 11/2016 

Rada školy berie na vedomie informácie o zápise žiakov do 1. ročníka 

Uznesenie č. 12/2016 

Rada školy berie na vedomie informáciu z rodičovských združení 

Uznesenie č. 13/2016 

Rada školy berie na vedomie hodnotenie školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 3    Ďalšie poradné orgány riaditeľky školy 

 
názov poradného orgánu predseda členovia 

Gremiálna porada 

 

riaditeľka školy zástupcovia riaditeľky 

školy 

výchovný poradca 

 

Pedagogická rada 

 

riaditeľka školy 

Mgr. M. Civáňová 

 

všetci pedagogickí 

pracovníci 

Pracovná porada 

pedagogických pracovníkov 

 

riaditeľka školy 

Mgr. M. Civáňová 

všetci pedagogickí 

pracovníci 

Pracovná porada 

nepedagogických pracovníkov 

 

riaditeľka školy 

Mgr. M. Civáňová 

nepedagogickí pracovníci 

Predmetová komisia 

spoločenskovedných 

predmetov 

Mgr. Ľ. Arpášová Mgr. M. Civáňová 

Mgr. K. Kondelová 

PhDr. Ľ. Vihnyarová 

Mgr. H. Lénartová 

Mgr. J. Janči 

Predmetová komisia 

prírodovedných predmetov 

Mgr. V. Holeková Mgr. Z. Kijácová 

Mgr. M. Práznovský 

PaedDr. G. Lieskovcová 

 

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. M. Nergešová Mgr. J. Janči 

Mgr. K. Kapustová 

Mgr. A. Némethová 

Mgr. K. Kondelová 

PaedDr. G. Lieskovcová 

Mgr. Ľ. Arpášová 

Mgr. A. Billíková 

Metodické združenie pre 1. st. 

 

Mgr. A. Némethová Mgr. J. Janči 

Mgr. L. Molnárová 

Mgr. Z. Mikušová 

Mgr. K. Kapustová 

Mgr. A. Billíková 

Mgr. A. Némethová 

Mgr. P. Halászová 

Mgr. E. Veseličová 

 

Metodické združenie 

špeciálnych pedagógov 

Mgr. V. Vlčková Mgr. E. Veseličová 

Mgr. Z. Kunová 



  

Metodické združenie ŠKD 

 

Mgr. D. Cigáňová Mgr. L. Kunová – do 31. 

12. 2015 

Mgr. T. Janega  

E. Koprdová 

 

Výchovná komisia 

 

riaditeľka školy zástupcovia riaditeľky, 

výchovná poradkyňa, 

triedny učiteľ žiaka 

školský špeciálny pedagóg 

Dohľad nad otázkami BOZP 

 

 Mgr. J. Janči 

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. Rada vedúcich PK a MZ a ročníkových vedúcich: 

 schádza sa podľa potreby, spravidla pred predbežnými štvrťročnými hodnotiacimi poradami.  

5. 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.  

6. Komisie zasadajúce jednorazovo: 

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

skúškach a pod.  

7. 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.  

8. Rada rodičov školy: 

 je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy, 

 schádza sa štvrťročne alebo podľa potreby.  

9. 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.  

10. Vyraďovacia komisia: 

 posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyraďovanie neupotrebiteľných predmetov.  

11. Likvidačná komisia: 

 realizuje likvidáciu neupotrebiteľných predmetov odsúhlasených vyraďovacou komisiou a 

schválených riaditeľkou ZŠ.  

12. 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, žiackeho parlamentu a 

koordinátorov sa nachádza v prílohách tohto dokumentu – prílohy č. 1 – 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B/ Údaje o žiakoch školy v školskom roku 2015/2016 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

 

ročník 

                 stav k 15. 9. 2015      stav k 31. 8. 2016  

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. 2 28 0   2 27 0   

2. 1 25 1   1 26 1   

3. 

 

2 28 1   2 28 1   

4. 1 17 1  3 Spolu 

78 

1 19 1 3 Spolu 

78 

5. 

 

1 25 1   1 25 1   

6. 

 

1 23 5   1 25 5   

7. 

 

1 17 2   1 17 2   

8. 

 

2 35 3   2 39 3   

9. 

 

1 17 4   1 17 4   

Spolu 

 

12 215 18   12 223 18   

Šptr.A 

 

1     4  0    1     4   0   

Šptr.B 

 

1     4  0    1     4   0   

Spolu 14 219 18   14 231 18   

           

C/ Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka 

 
c1) Údaje o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka 

 

Zápis do 1. ročníka sa konal v ZŠ dňa 12. 4. 2016. 

 
počet  

zapísaných 

žiakov 

spolu 

Z toho do 

špeciálnej 

triedy 

Z toho do 

bežnej  

triedy 

Odklady  nezaškolení 

v MŠ % 

počet 

tried 

špeciálna 

trieda 

/spolu 

s inými 

ročníkmi/ 

21 2 / dievčatá 19 0 0 1  1 

       



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 

gymnáziá konzervatóriá SOŠ – 4-ročné 

s maturitou 

SOŠ – 3-ročné 

bez maturity, 

 

Odborné 

učilište 

Praktická 

škola 

19 prihlás. prij. prihlás. prij. prihlás. prij. prihlás. prij. Prihlás. Prij. 

4 4 0 0 12 12 1 1    2          2 

špeciálna 

trieda          

 

 

 

21%

63%

6%
5%

5%

Umiestnenie žiakov 9. ročníka na SŠ v 
školskom roku 2015/2016

Gymnáziá

SOŠ s maturitou

SOŠ bez maturity

Odborné učilištia

Praktická škola

 
2015/2016 

 

a) Rozmiestnenie žiakov IX. ročníka na jednotlivé typy SŠ v školskom roku 2015/2016 

IX. trieda 

 

1. Barta Martin  – Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – elektrotechnika 

2. Čerešňová Kristína – SOŠ potravinárska, Cabajská 6 – cukrár kuchár 

3. Filo Adam - Gymnázium, Párovská 1 

4. Jakubičková Sofia -  Gymnázium, Golianova 68 

5. Kijácová Barbora - Hotelová akadémia Nitra 

6. Kopčeková Klaudia -  Obchodná akadémia, Bolečkova 2 



7. Kuna Kristián - SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 – programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení 

8. Ľupták Marek - Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632 Topoľčany - agropodnikanie 

9. Machová Lucia - Stredná zdravotnícka škola, Topoľčany 17 novembra - masér 

10. Mitko Marek – SPŠ  strojnícka a elektrotechnická – elektrotechnika 

11. Sláviková Lucia - Gymnázium, Párovská 1 

12. Svoradová Kristína - Obchodná akadémia, Bolečkova 2 

13. Šovčíková Diana –Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra - zdravotnícky asistent 

14. Štefanovič Michal - Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632 Topoľčany - agropodnikanie 

15. Tésiová Kristína - Hotelová akadémia Nitra 

16. Tomková Vanessa - Gymnázium, Golianova 68 

17. Tóth Zoltán - SPŠ  strojnícka a elektrotechnická – elektrotechnika 

Špeciálna trieda 

 

2 žiaci – Odborné učilište Mojmírovce, Praktická škola Nitra 

 

 

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

 

Počet žiakov, ktorí sa hlásili na osemročné 

gymnáziá 

gymnáziá 

2 / chlapci prihlásených prijatých 

2 2 

 

 

E/  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

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

 

alebo  Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2015/2016 

 - 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. 2065 2065/0 0 Pochvala triednym 

učiteľom  

2. 1784 1784/0                                                                                                                                                                                  0 Pochvala triednym 

učiteľom   

3. 3065 3065/0 0 Znížená známka zo 

správania na stupeň 2 – 

1 žiak v III. B 

Pochvala triednym 

učiteľom 

4. 1660 1660/0 0 Pochvala triednym 

učiteľom  

Špeciálna 

trieda A 

351 351/0 0 Pochvala triednym 

učiteľom  

5. 2617 2246/371 0 Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 –  

2 žiakom 

Napomenutie triednym 

učiteľom – 2 žiaci 

Pokarhanie triednym 

učiteľom – 1 žiak 

Pochvala triednym 

učiteľom – 7 žiakov  

6. 2183 2181/2 

 

0 Znížená známka zo 

správania na stupeň 2 – 

2 žiaci  

Napomenutie triednym 

učiteľom – 1 žiak 

Pochvala triednym 

učiteľom – 5 žiakov  

7. 2072 

 

1718/354 

 

1 – opakuje 

ročník 

1 – opravné 

skúšky 

Pokarhanie riaditeľom 

školy – 1 žiak 

Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 – 

3 žiakom  

Pochvala triednym 

učiteľom – 2 žiakom  

8. 4388 4386/2 1 – opakuje 

ročník  

Napomenutie triednym 

učiteľom – 1 žiak 

v VIII. A triede 

Pokarhanie triednym 

učiteľom – 2 žiaci 

v VIII. A triede 

Pochvala triednym 



učiteľom - 8 žiakov 

v VIII. A triede 

Pochvala triednym 

učiteľom – 15 žiakov 

v VIII. B triede  

9. 1486 1425/61 0 Pochvala triednym 

učiteľom – 9 žiakov  

Znížená známka zo 

správania na stupeň 2 – 

1 žiak 

Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 – 

1 žiak  

Špeciálna 

trieda B  

485 485/0 0 Znížená známka zo 

správania na stupeň 2 – 

1 žiak 

Pokarhanie riaditeľom 

školy – 1 žiak   

 

 

 

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 - 

2 27 27 27 

Priemer známok: 

I.A – 1,07 

I.B – 1,09 

- 

 

 

e3) Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka  

 

  II.  III.A                   III.B IV. 

Anglický 

jazyk 1,27 

 

1,21 1,86           1,68 

Etická 

výchova 1,00 

 

1,00 

                    

1,00        1,00 

Hudobná 

výchova 1,00 

 

1,00 1,00 1,00 

Informatická 

výchova 1,12 

 

1,00 1,00 

                            

1,00                     

Matematika 1,50 1,14 1,93 1,68 

Náboženská 

výchova 1,00 

 

1,00 1,08 1,00 

Pracovné       -  - 1,00 



vyučovanie - 

Prírodoveda 1,35 

 

1,21 1,79         1,68 

Slovenský 

jazyk a 

iteratúra 1,58 

 

 

1,36 1,93 1,79 

Telesná 

výchova 1,08 

 

1,00 1,00 1,00 

Vlastiveda 1,54 

 

1,21 1,43 

                        

1,74 

Výtvarná 

výchova 1,00 

 

1,00 1,00 1,00 

Priemer 1,22 1,10 1,37 1,30 

 

  

 

  

 

 

e4) Hodnotenie žiakov špeciálnych tried – Variant A, B  

      Špeciálne triedy - žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím - 7  žiakov 

                                     so stredným  mentálnym postihnutím -  1 žiak   

   

triedy ročník Počet 

žiakov 

 

Počet žiakov so stupňom 

- prospel - 

Počet žiakov so stupňom 

- neprospel - 

Šp. tr. A 5. var. A 2 2 0 

5. var. B 1 1 0 

  1.var A 1 1 0 

 

Šp. tr. B 

 

               

7.  1 1 0 

8. 1 1 0 

9. 2 2 0 

spolu  8 8 0 

 

 

e5) 2. stupeň základnej školy 

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

Anglický jazyk 2,08   1,96 3,06 2,29 2,14 2,00 

Biológia 1,72 2,04 2,63 2,06 1,55 1,29 

Dejepis 1,80 1,83 2,81 2,18 1,73 2,06 

Etická výchova - 1,00 - 1,00 1,00 1,20 

Fyzika -  1,96 3,06 2,41 1,86 1,88 

Geografia 1,48 1,74 1,88 1,59 1,41 1,06 

Hudobná výchova 1,12 1,00 1,00 - - - 

Chémia - 1,61 2,25 2,18 1,91 1,88 



Informatika 1,68 1,22 2,25 1,53 1,18 1,24 

Matematika 2,16 2,57 3,13 2,76 2,18 2,06 

Náboženská výchova 1,12 1,19 1,19 1,13 1,00 1,00 

Nemecký jazyk -   1,67 2,33 1,88 1,75 1,82 

Občianska náuka - 1,17 1,31 1,24 1,00 1,12 

Slovenský jazyk a literatúra 2,04 2,39 3,25 2,82 2,59 1,94 

Svet práce - - 1,00 1,18 1,00 -  

Technika 1,16 - 1,00 1,18 1,00 - 

Telesná a športová výchova 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Výchova umením - - - 1,06 1,00 1,00 

Výtvarná výchova 1,00 1,04 1,00 - - - 

Priemer 1,53 1,59 2,01 1,73 1,49 1,50 

 
 

e6)  Výsledky externých meraní – TESTOVANIE 9 
 

Testovanie 9 2015  -  Analýza výsledkov testovania z matematiky 

 

Počet testovaných žiakov: 17 

Priemerná úspešnosť v rámci SR bola : 52,8% 

Priemerná úspešnosť našej školy: 58,2% ,  + 5,4%  nad priemerom SR 

Percentil školy: 69,3% 

Najúspešnejší žiaci:   100%  - Adam Filo 

                                   95%    - Kristián Kuna  

                                   90%    - Marek Mitko  

                                                                     

Testovanie 9 2015  -  Analýza výsledkov testovania zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Počet testovaných žiakov: 17 

Priemerná úspešnosť v rámci SR bola : 62,6% 

Priemerná úspešnosť našej školy: 66,1% ,  + 3,5%  nad priemerom SR 

Percentil školy: 67,1% 

Najúspešnejší žiaci:   96%  - Lucia Sláviková 

                                   88%  - Adam Filo  

                                   88%  - Kristína Tésiová  

 

e7)  Výsledky externých meraní – TESTOVANIE 5 

 
V  školskom roku 2015/2016 dňa 21.11. 2015 sa prvýkrát uskutočnilo Testovanie piatakov zo 

slovenského jazyka a literatúry a z matematiky Cieľom testov bolo preveriť kompetencie žiakov, 

ktoré získali na 1. stupni základnej školy. Testovali nielen žiaci, ktorí chodili na 1. stupeň do ZŠ  

Výčapy-Opatovce, ale aj žiaci, ktorí k nám prišli do 5. ročníka zo ZŠ Jelšovce. 

 



Matematika 

Test z matematiky obsahoval 30 úloh, z toho 20 otvorených a 10 úloh s možnosťou výberu 

odpovede.  Čas na vypracovanie testu bol 60 minút. 

Testovaných bolo 21 žiakov 5. ročníka. 

Výsledky z matematiky: úspešnosť školy   62,06% 

                                        úspešnosť v rámci SR  61,99 % 

Najlepšie výsledky : Adam Bernát 86,7% 

                                  Denis Kuna 86,7 % 

                                  Martin Németh 83,3 % 

                                  Jakub Tóth  83,3 %                   

Slovenský jazyk 

Každý test zo slovenského jazyka obsahoval 30 úloh, z toho 10 otvorených úloh s tvorbou 

krátkej odpovede a 20 uzavretých úloh s výberom odpovede zo štyroch možností. Testovaných 

bolo 21 žiakov 5. ročníka. 

Priemer celej triedy bol 65,4% .  

Celoslovenský priemer: 66,6%. 

Najlepšie výsledky – Matej Filo 87%, 

                             Daniel Galbavý 73%,  

                             Denis Kuna 67%. 

 

F/ Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 2015/2016  

(§2 ods.1 písm. f) 

    

I. stupeň  ZŠ       II. stupeň  ZŠ 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

1.A             iŠkVP           ISCED 1 

1.B             iŠkVP     

2.             ŠkVP 

3.A             ŠkVP 

3.B             ŠkVP 

4.             ŠkVP 

Šptr.A  
Variant A pre MP 

Variant B pre MP 

Šptr.B Variant A pre MP 

                                     
 

 
 
 
 
 
 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

5.                   iŠkVP   ISCED 2 

6. ŠkVP 

7. ŠkVP 

8.A ŠkVP 

8.B ŠkVP 

     9.                   ŠkVP 



Učebný plán ISCED 1 – v školskom roku 2015/2016 platil  
pre 1. ročník 

 

 

 
 
 

Vzdelávaci

a 

oblasť 

ročník 1. 22. 3. 4. spolu 

iŠVP     

iŠkVP 

predmet počet  

hodín 

počet  

hodín 

počet  hodín počet  

hodín 

iŠVP  iŠkVP 

Jazyk a 

komunikác

ia 

SJL 9  8  7 +1  7 +1 31 33 

CUJ/ANJ 1  1  3  3 6 8 

Človek a 

príroda 

Prvouka 1 +1  2     3 4 

Prírodoved

a 

    1+1  2 3 4 

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda     1  2 3 3 

Človek a 

hodnoty 

ETV/NAV 1  1  1  1 4 4 

Matematik

a a práca s 

informácia

mi 

Matematik

a 

4  4 +1  4   4 16 17 

Informatik

a 

  1  1  1 2 3 

Človek 

a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 

    1  1 2 2 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná 

výchova 

2  2  1  1 6 6 

Hudobná 

výchova 

1  1  1  1 4 4 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná 

a športová 

výchova 

2  2  2  2 8 8 

SPOLU 

Štátny VP 

 20  20  23  25 88  

Voliteľné 

hodiny 

 2  3  2  1 8  

SPOLU                                     22                      23                       25                        26           96          96 

       



Učebný plán ISCED 1 – v školskom roku 2015/2016 platil  
pre 2. – 4. ročník 

 
 
                                      
                                          
 
 
 

 

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 

informáciam
i 

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 povinné 

76 

spolu 

96 

Voliteľné hodiny podľa ŠVP  - 20 hodín 



Učebný plán ISCED 2 – v školskom roku 2015/2016 
 platil pre 5. ročník  

 

 
 

 

Vzdelávacia  

oblasť 

roční

k 

5. 6.6. 7. 8. 9. 

 

spolu 

pred

met 

počet  

hod. 

počet  

hodín 

počet  

hodín 

počet  

hodín 

počet 

hodín 

iŠVP      iŠkVP 

Jazyk a 

komunikácia 

SJL 5  5  4+1  5  5 24 25 

CUJ/

ANJ 

3 +1  3+1  3  3  3 15 17 

CUJ/

NEJ 

-  -  2  2  2 - 6 

Človek a 

príroda 

FYZ -  2  1  2  1+1 6 7 

CHE

M 

-  -  2  2  1+1 5 6 

BIO 2  1+1  2  1  1 7 8 

Človek a 

spoločnosť 

DEJ 1  1+1  1  1  2 6 7 

GEO 2  1  1  1  1 6 6 

OBN -  1  1  1  1 4 4 

Človek a 

hodnoty 

ETV/

NAV 

1  1  1  1  1 5 5 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

MAT 4+1  4+1  4+1  4+

1 

 5 21 25 

INF 1+1  1  1  1  1 4 6 

Človek a svet 

práce 

TEC

H 

1  1  1  1  1 5 5 

Umenie a 

kultúra 

VYV 1  1  1  1  1 5 5 

HUV 1  1  1  1  - 4 4 

Zdravie a 

pohyb 

TSV 2  2  2  2  2 10 10 

ZÁKLAD  24  25  26  27  25 127  

Voliteľné 

hodiny 

 3  4  4  3  5 19  

SPOLU 

 

 27  29  30  30  30 146 146 



Učebný plán ISCED 2 – v školskom roku 2015/2016  
platil pre 6. – 9. ročník  

                                               

Vzdelávacia  

oblasť 

ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

 

spolu 

predmet poče

t  

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/NAV 1  1  1  1  1 4 5 

Matematika 
a práca s 
informáciami 

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  29  30  31 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.  Zuzana         Mikušová 1. st. ZŠ 

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

8.  Patrícia        Halászová 1. st. ZŠ 

9.  Michal          Práznovský fyzika                 -     informatika 

10.  Lýdia            Molnárová 1. st. ZŠ 

11.  Katarína       Kapustová 1. st. ZŠ 

12.  Andrea         Billíková 1. st. ZŠ 

13.  Eva              Veseličová špeciálna pedagogika 

14.  Katarína       Janjušević pedagogika mentálne postihnutých, MD 

15.  Peter            Brenkus náboženská výchova 

16.  Henrieta       Lénartová náboženská výchova – etická výchova 

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

18.  Valéria        Holeková matematika           -    fyzika  

19.  Andrea        Némethová 1. st. ZŠ 

20.  Gabriela      Lieskovcová chémia               -        fyzika 

21.  Ľudmila      Vihnyarová kulturológia – filozofia – anglický jazyk 

22.  Vlasta          Vlčková špeciálna pedagogika, pedagogický zamestnanec  

 Zuzana        Kunová pedagogika – asistent učiteľa 

 Mária          Ďurčová matematika – výtvarná výchova / asistent pre 

žiakov z Iraku, od. 1. 5. 2016 

 

 

g2)   Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2015/2016 

 
 

Predmet 
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

  

Dejepis 1 

Geografia 3 

Technika  1 

Biológia 1 

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/ tvorivá činnosť – tvorba pracovného zošita 

                                           pre žiakov 7. roč. Hravá slovenčina – spoluautorka          28. 8. 2012     

                                        e/ tvorivá činnosť – tvorba pracovného zošita 

                                         pre žiakov 5. roč. Hravá slovenčina – spoluautorka            31. 5. 2013 

                                               f/ funkčné – Riadenie školy a školského zariadenia  -    od 16. 1. 2014  

                                                                                                                                        do 28. 9. 2015 

     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                  od 16. 1. 2014 

                                                                                                                                        do 28. 9. 2015  

                             f/ aktualizačné: Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese   2015 

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

                                                vzdelávania                                                                           30. 11. 2010    

                                          b/ aktualizačné : Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. 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/ kvalifikačné – Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov1.stupňa ZŠ na roveň  

                                              A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením   

                                              kvalifikácie na vyučovanie CJ /NEJ/                                         3. 5. 2013 

                                          f/ inovačné:  Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov TSV                     8. 4. 2015 

4.  Mgr. K. Kondelová -  a/ špecializačné : Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT  

                                                                                                                                               10. 9. 2011 



                                         b/ špecializačné : Výchovný poradca                                                     2015 

                                         c/ inovačné: Aktivizujúce metódy vo výchove                             24. 8. 2015 

                                         d/ aktualizačné: Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné    

                                             vzdelávanie                                                                               15. 6. 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: Stratégie vyučovania a učenia sa cudzieho  jazyka  14. 6. 2015                          

6.  Mgr.  A. Billíková     -  a/ kvalifikačné – Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov1.stupňa ZŠ     

                                            na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ  

                                           s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ /NEJ/                         3. 5. 2013 

                            

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

                                                                                                                                                   1. 6. 2012 

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

                                              predmetov v základnej škole – teoretický modul                    6. 11. 2014 

                                           b/ inovačné: Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích 

                                              predmetov v základnej škole – praktický modul                     12. 5. 2016   

                                     c/ aktualizačné: Zvyšovanie kvality výučby anglického jazyka  2.stupeň  2015  

                                     d/ aktualizačné: Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách        28. 1. 2016           

                                     e/ aktualizačné: Školské projekty a partnerstvá cez internet            10. 11.2015                         

9. 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/ tvorivé aktivity: Vplyv rodinného prostredia na výber budúceho partnera 

                                                                                                                                                4. 5. 2015 

                                          e/ aktualizačné: Finančná gramotnosť do škôl                            18. 5. 2015 

10. 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 vyučovacom procese 30.10.2013 

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

                                         h/  aktualizačné: informačno-komunikačné zručnosti pedagogických  

                                             zamestnancov a odborných zamestnancov                                  19. 9. 2014 

                                          i/ aktualizačné: Empatické laboratórium                                         6. 10. 2014 

                                          j/ aktualizačné: Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi        4. 2. 2015 

11. 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                            2013 

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

                                      geografických informačných systémov v sekundárnom vzdelávaní     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/ inovačné: Polytechnická výchova v predmete technická výchova na 2.  

                                             stupni  základných škôl.                                                                22. 8. 2015 

                                          e/ aktualizačné: prípravné atestačné vzdelávanie                                     2016      

  13. Mgr. P. Halászová – a/ kvalifikačné – Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov1.stupňa ZŠ  

                                             na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ  

                                            s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ /ANJ/                         11. 5. 2013 

                                           b/ inovačné: Interaktívna tabuľa v edukačnom procese                   18. 5. 2015 

                                           c/ aktualizačné: Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka      2015            

14. Mgr. D. Cigáňová – a/ inovačné: Aktivizujúce metódy vo výchove - AMV projekt       19. 9. 2015 

                                      b/ aktualizačné: Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických  

                                          zamestnancov                                                                                 28. 10. 2015 



                                        c/ aktualizačné: prípravné atestačné  vzdelávanie                                        2016  

15. Mgr. V. Holeková – a/ aktualizačné: Metódy a formy práce v predmetoch pracovné vyučovanie,    

                                            svet práce a technika                                                               12. 1. 2012 

                                   a/ aktualizačné: Finančná gramotnosť do škôl                                18. 5. 2015 

                                  b/ aktualizačné: Učíme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky  

                                                                                                                                              17. 9. 2015 

16. PaedDr. G. Lieskovcová - a/ aktualizačné: Polytechnická výchova v predmete chémia na druhom  

                                                  stupni   základných škôl.                                                            máj  2015  

                                                 b/ aktualizačné: prípravné atestačné vzdelávanie                               2016 

17. Mgr. E. Veseličová  - a/ inovačné: Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní         22. 3. 2016 

                                         b/ inovačné: Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 

                                                                                                                                                    31. 3. 2016 

                                         c/ aktualizačné: Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci  

                                             učiteľa                                                                                            31. 3. 2016 

                                         d/ aktualizačné: Dosahovanie psychickej odolnosti , zvládanie stresu  

                                            a syndrómu vyhorenia učiteľa                                                        15. 2. 2016 

                                         e/ aktualizačné: Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa  

                                                                                                                                                     9. 3. 2016 

18. Mgr. Z. Mikušová – a/ špecializačné: Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT   29.6. 2013 

               

                  

 

       POŽADOVANÉ:  

Pedagógovia – inovačné, aktualizačné – IKT, tablety, prírodovedné predmety, projekty, polytechnická 

výchova, cudzie jazyky, čitateľská gramotnosť, sebapoznanie a rozvoj učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Stretnutia a  besedy s významnými 

slovenskými osobnosťami, spojené 

s prezentáciou žiackych prác a projektov – 

herec a riaditeľ RND S. Štepka, spisovateľ 

L.Haas, zoológ a ornitológ RNDr. V. 

Slobodník, CSc., geograf a ekológ Prof. 

RNDr. M. Huba, CSC. , enviromentalista 

Mgr. R. Medal, dokumentarista a 

cestovateľ A. Frič  

 

V škole boli organizované aktivity, súťaže, 

tvorba posterov, projektov a výtvarných prác 

k svetovým dňom: 

/fotogaléria a články na webovej stránke 

školy/ 

Deň narcisov  

Európsky deň jazykov  

Deň modrého gombíka 

Biela pastelka 

Deň Zeme 

Snehová vločka 

 

Deň zdravej výživy      

  

Dni otvorených dverí: 

v 1. A triede 

v 1. B triede 

v 5. triede 

v šp.tr. A 

 

Deň mlieka  

 

Divadelné predstavenie Polepetko – 

divadlo Clipperton B. Bystrica 

Divadelné predstavenie – American Dream 

– UKF Nitra 

 

Svetový deň vody– šetrenie vodou , 

dôležitosť vody, aktivity koordinátora 

ENV a školského parlamentu   

 

 

 

 

Celoškolský výlet do Rakúska – Marchegg 

a Schlosshof 

Svetový deň výživy 

 

Dobrovoľné darcovstvo krvi – Jesenná 

a Májová kvapka krvi v priestoroch školy 

Deň Zeme 22. 4. – čistenie okolia školy 

a častí obce 

 

 

 

Jesenný zber papiera – november 2015 

 



Rozlúčkové predstavenie žiakov 4. ročníka 

pre žiakov 1.stupňa na konci školského 

roka  

 

 

 

 

Medzinárodný deň detskej knihy  

Recyklohry – zber elektroodpadu , 

použitých batérií 

 

 

Noc v škole – 1. stupeň, 5. a 6. ročník 

 

Olympijský týždeň – športové aktivity ku 

hrám v Riu 

Výchovný koncert  

Adventný koncert – Dr. I. Berger   

 

 

Starší učia mladších – prezentácia 

ľudových umení z regiónu v Mesiaci úcty 

k starším 

 

Medzinárodný deň školských knižníc 

Projekt „Záložky do knihy“ - spájanie škôl 

Vráťme knihy do škôl 

Lyžiarsky výcvik v Tatranskej Lomnici – 

žiaci 8.A a 8.B 

 

Škola v prírode Radava – 1. stupeň ZŠ  

Plavecký výcvik Topoľčany – 3.A, 3.B 

Kurz korčuľovania – 1. stupeň   

Výtvarné súťaže: 

Mladý tvorca 

Biblia očami detí 

 Vianočná akadémia a vianočná burza pre 

školu i obec, prezentácia činnosti žiakov 

 1. i 2. st., špeciálnych tried 

 

Deň matiek – kultúrny program pre obec 

 

 

English Drama 

 

Exkurzia – Voj. útvar pod Zoborom 

 

 

 

Exkurzia JE Mochovce – 2.st. 

Exkurzia Rozprávkový kaštieľ Nové Sady 

– 1.st. 

Exkurzia – Chateau Appony Oponice – 2.st 

Lit. – historická exkurzia Nitra – 2.st., 

šp.tr.B 

Exkurzia na dotrieďovací dvor 

v Topoľčanoch – 2.st. 

 

 

Súťaže slov. jazyk a literatúra 

 

Štúrov Zvolen 

Šaliansky Maťko 

Hviezdoslavov Kubín 

Súťaže vlastnej tvorby 

 

 

 

 

Mikuláš – v našej škole 6. 12. 2015 

Vianočná besiedka v triedach 

 

Beseda so záchranármi – 2.st. 

Beseda s preventistami – 2.st. 

Miluj život a nie drogu – 2.st. 

 



Imatrikulácia prvákov – vítanie prvákov, 

kultúrny program pre rodičov žiakov 1. 

ročníka a žiakov 1. stupňa  

 

 Spolupráca s Unicef – workshop s junior 

ambasádorom, projekt  

Škola priateľská deťom 

 

Deň detí – deti bavia deti, organizovali 

deviataci a žiacky parlament  

p. Hayeden – prezentácia rádiom 

riadených modelov   
  

Biela pastelka  - zbierka a aktivity 

Dni Afriky – zbierka a aktivity 

  

Enviropátrači – env. aktivity, 1.st. 

Týždeň na podporu konzumácie ovocia 

a zeleniny  

  

 

Najčitateľ školy – šk. knižnica 

Deň Ľudovíta Štúra - workshop 

Športové a tanečné súťaže podľa kalendára 

súťaží: 

Gymnastika – gymnastický štvorboj 

Malý futbal – st. žiaci, st. žiačky, ml. žiaci, 

ml.žiačky, najml. žiaci 

Cezpoľný beh 

Orientačný beh 

Stolný tenis 

Florbal 

Atletika 

Športový deň v Podhoranoch 

Tanečný kolotoč 

Pohyb bez barér 

Supertrieda 

  

 

Enviroprojekt a Záhrada, ktorá učí 

Fašiangy – folklórne pásmo 2.st. 

Ako išlo vajce na vandrovku – 

dramatizácia žiakov 3. ročníka 

 

 

Zabezpečenie pitného režimu – ovocné 

šťavy a ovocie 

Súťaže a prezentácia školy -  časopisy : 

Vrabček , Maxík / šp.tr. A,B, 1.st. 

Konzultácie a poradenská služba pre 

rodičov z regiónu o problémoch učenia – 

školská špeciálna pedagogička 

 

Dejepisná olymbiáda 

Biblická olympiáda 

Olympiáda v SJL 

Olympiáda v ANJ 

Biologická olympiáda 

Technická olympiáda 

 Aktivity TK Sambáčik – Vo víre tanca 

Tanečný kolotoč, Pohyb bez bariér 

Olympiády a súťaže podľa termínovníka 

súťaží  

 

Aktivity záujmového útvaru Vševedko – 

výlety, prechádzky, exkurzie v regióne 

  

22. 4. 2015 Deň Zeme – aktivity na 

hodinách, zber odpadu v okolí školy – celá 

škola 



Školské výlety na konci školského roka 

 Rakúsko – 1.st. 

 Bojnice 

 Červený Kameň, Driny 

 Nitra 

 Dražovský kostolík 

 

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 a 

Klokanko 

 

 

Najčitateľ roka 2015 - súťaž 

 

Zápis do 1.triedy s predstavením činnosti 

školy  

 

 

 

  

Triedne aktívy RZ 4x do roka 

 
Súťaže v cudzom jazyku: 

Song AJ , NEJ    

Story v ANJ  

 

Karneval – 1.stupeň   

Diskotéka – 2.stupeň  

Valentínska pošta   

 

Vianočné aranžovanie 

Veľkonočné aranžovanie 

Letné aranžovanie Tematické dni na 1.stupni ZŠ na viaceré 

témy počas celého školského roka 

 

Čaro Vianoc – zimné aranžovanie 

v triedach i vo vestibule školy 

 

7 kľúčov od pevnosti – SPU Nitra 

Malí botanici – arborétum Tesárske 

Mlyňany  

Projekty vo viacerých predmetoch,  

v priebehu školského roka 

  

Prednes poézie a prózy – HK i v cudzích 

jazykoch 

 

Týždeň modrého gombíka 

 

14. 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 

 

 

 

Účasť na seminároch, vzdelávacích 

aktivitách  a pracovných poradách 

 

Supertrieda – aktivita žiakov 3. ročníka 

Prezentácia školy v obecných novinách 

Život obce, pravidelne 

                                   

 



Zber použitých batérií a poškodených 

malých elektrozariadení 

 

Účasť v projektoch, tvorba projektov, 

 

Súťaž o najkrajšiu triedu v škole – 

celoročne, vyhodnocovanie každý mesiac, 

víťazi: špeciálna trieda B – 2.st. 

            4. trieda – 1.st. 

           

             Odmena: torta od p. riaditeľky 

 

Podrobnejšie o činnosti ZŠ:    zsvycapyopatovce.edupage.org 

 

 

Dosiahnuté výsledky žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach 

                                               v šk. r. 2015/2016 

 

 

A. Dosiahnuté výsledky žiakov 1. stupňa v predmetových olympiádach 

a súťažiach, výsledky žiakov v športových súťažiach                                                

v šk. r. 2015/2016 
 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 

v medzinárodných 

súťažiach 
okresné kolo krajské kolo celoslovenské 

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   

 6. miesto – 

4. r.  

7. miesto – 

4. r. 

45. miesto – 

4. r.  

46. miesto – 

4. r. 

  



Hviezdoslavov 

Kubín 

1 žiačka – 2. ročník 

 

3.miesto     

Šaliansky Maťko 

1 žiak – 2. roč. 

Čestné uznanie     

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 

1. a 2. miesto – 

3 žiaci 1.st. 

 

 

 

   

Záložka do kníh 

spája slovenské školy 

1. st., Šptr.A, Šptr.B 

 

  účasť   

Sambáčik – tanečné 

súťaže 

 

 

Tanečný  

kolotoč 

 

 

2. miesto 

 

 

1.miesto 

Pohyb bez 

bariér 

 

 

3. 

miesto 

Gym. štvorboj- 

najmladšie žiačky,  

5 žiačok – 1.-3. roč. 

 

5. miesto MO     

Gym. štvorboj – 

staršie žiačky, 4 

žiačky 

7. – 9. ročník 

 

 

3. miesto MO     

Malý futbal ml. žiaci 

Dôvera cup 

10 žiakov 5. – 7. roč. 

Účasť v 2. kole     

Malý futbal najml. 

žiaci – McDonalds 

cup 

10 žiakov 

2. – 4. ročník 

 

4. miesto MO 

 

 

    

Supertrieda- žiaci 

3.ročníka 

   

účasť 

  

Rozprávkové 

vretienko 

3. miesto – 1 

žiačka , 2. tr. 

    

Ochranárik očami 

detí 

2 žiačky 3.A  2. a 3. miesto   



Atletika – 

majstrovstvá okresu, 

15 žiakov, 6. – 9. 

ročník 

Chlapci – 5. 

miesto skok do 

výšky, 6. 

miesto hod 

loptičkou, 9. 

miesto vrh 

guľou MO 

 

    

Orientačný beh – 4 

žiaci 

účasť     

Atletika – cezpoľný 

beh-  

účasť     

Stolný tenis  

3 žiačky – 6. ročník 

1 žiačka – 9. ročník  

3. miesto MO     

Športové súťaže  

malý futbal, florbal, 

atletika, stolný tenis, 

cezpoľný beh, 

orientačný beh, 

športová 

gymnastika, kurz 

korčuľovania , 

plavecký kurz 

lyžiarsky výcvik 

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. 

2 žiaci – 5. ročník 

2 žiaci – 6. ročník  

2 žiaci – 7. ročník 

2 žiaci – 8. ročník  

účasť      

Matemat. Klokan  

51 žiakov 3. – 9. 

ročníka 

 

 

 

 úspešní 

riešitelia 

- 2 žiaci – 

5. ročník 

2 žiaci – 

8. ročník  

  



Pytagoriáda  

2 žiaci – 5. ročník 

2 žiaci – 7. ročník 

2 žiaci – 8. ročník  

úspešný 

riešiteľ - 1 žiak 

– 5. ročník  

    

Pangea  

7. – 9. ročník  

  Účasť 

žiakov 7. 

r.  - 9. r.  

  

Taktik 

27 žiakov 2.–9. r.   

 1.miesto – 

5. r. 

2. miesto – 

9. r. 

4. miesto – 

9. r. 

5. miesto – 

8. r. 

6. miesto 

– 5. r.  

7. miesto 

– 9. r.  

16.miesto 

– 9. r.  

23.miesto 

– 8. r.    

  

Čo vieš o hviezdach  

2 žiaci – 6.ročník 

6.miesto 

8. miesto 

    

iBobor  

žiaci 3. – 9. ročníka  

  účasť    

Biblická olympiáda 

3 žiačky – 8. r. 

 

1.miesto 7.miesto    

Biologická 

olympiáda  

1 žiačka – 8. ročník  

1 žiačka – 9. ročník 

2 žiaci – 7. ročník  

7. miesto – 8. r. 

8. miesto – 9. r. 

- úspešné r. 

11.miesto – 7. 

r. 

- úspešný r.  

 

    

Technická 

olympiáda 

1 žiak – 8. ročník 

1 žiak – 9. ročník  

účasť     

Olympiáda v SJL 

1 žiačka – 8.ročník  

 

účasť     

Story NEJ  

2 žiačky - 9. ročník 

 

1.miesto 

5.miesto 

 

    

Story ANJ 

1 žiak - 8. ročník 

 

účasť     

Song ANJ 

/skupinový spev/ 

4 žiačky - 8. ročník 

6 žiačok – 5. a 6. 

ročník    

3. miesto – 8.r. 

 

    



Song NEJ 

/skupinový spev/ 

8. ročník    

2. miesto      

Dejepisná olympiáda  

1 žiačka – 9. r. 

2 žiaci – 8. r. 

1 žiak – 6. r.  

3. miesto – 9.r.  

  

    

Hviezdoslavov 

Kubín 

2 žiaci – 6. ročník 

1 žiačka – 8.ročník 

 

účasť      

Šaliansky Maťko 

1 žiak – 6. ročník  

účasť     

Rozprávkové 

vretienko  

1 žiačka – 5.ročník 

účasť     

English Drama 

4 žiaci - 8. ročník  

 

4. miesto     

Olympiáda v ANJ  

1 žiačka – 9.ročník  

 účasť 

 

    

Literárne súťaže: 

Budimírske 

studničky  

1 žiak – 8.ročník 

  účasť   

Svet okolo nás  

1 žiačka – 8.ročník 

účasť     

Cesty za poznaním  

2 žiaci – 8.ročník 

  účasť   

Najkrajší list  

1 žiačka – 8.ročník 

  účasť   

Štúrov Zvolen  

1 žiačka – 5.ročník 

1žiak – 6.ročník 

1 žiak – 8. ročník 

 účasť    

Načo sú nám polia, 

sady 

2 žiaci – 6. ročník 

  účasť    

Európa v škole 

1 žiačka – 9.ročník 

účasť     

Vráťme knihy do 

škôl  

  6. miesto 

– 8. r. 

  



Aranžovanie v CVČ  

Domino 

vianočné, jarné,  

letné  

2.miesto – 8.r. 

– vianočné 

2.miesto – 8.r. 

– letné  

    

Kľúče od pevnosti  

6 žiakov – 8., 9. roč. 

3. miesto     

Záložka do kníh 

spája slovenské školy 

1. st., Šptr.A, Šptr.B 

 

  účasť   

Výtvarná súťaž 

v časopise Maxík – 

Šptr. B   

  účasť   

 

HROMADNÉ ŠKOLSKÉ AKCIE     2015/2016 

usporiadané chronologicky 
 

1 Základný plavecký výcvik 12.10. – 16.10.2015 III.ročník 

2 Exkurzia „ Deň polície ´´ 18.9.2015 III., IV.ročník  

3 Vševedkári a ryby  19.9.2015 ŠKD – 2.odd. 

4 Majstrovstvá okresu Nitra v cezpoľ.behu 1.10.2015 VI. - IX.ročník 

5 Malý futbal ml.žiakov – Dôvera Cup- 

1.kolo 

19.10.2015 V.,VI.,VII.ročník 

6 Malý futbal st.žiakov – Jednota Cup – 

1.kolo 

22.10.2015 V.,VI.,VII.ročník 

7 Exkurzia – Dotrieďovací dvor Topoľčany 27.10.2015 VIII.ročník 

8 Vševedkári a holuby  17.10.2015 ŠKD  

9 Vedecký jarmok 10.11.2015 VI.ročník 

10 Majstrovstvá okresu v stolnom tenise 

žiačok 

16.11.2015 VI., IX.ročník 

11 Návšteva anglického divadelného 

predstavenia 

18.11.2015 VII.,VIII.ročník 

12 Návšteva Nitrianskeho múze – 

 „ Svätoplukovo kráľovstvo ´´ 

18.11.2015 V.ročník 

13 Okresné kolo v stolnom tenise družstiev 

chlapcov 

18.11.2015 II.,IV.,V.,IX.ročník 

14 Majstrovstvá okresu Nitra vo florbale – 

st.žiaci , 1.kolo 

2.12.2015 7., VIII.A -chlapci 

15 Vianočný stolnotenisový turnaj 3.12.2015 II.,III.,IX.ročník 

16 Šaliansky Maťko 22.1.2015  

17 Okresné kolo Biologickej olympiády, 

kategória C 

3.2.2016 VIII.B a IX.ročník 

18 Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín 3.3.2016  

19 Valentínske stretnutie Vševedkárov 13.2.2016 ŠKD -2.odd 

20 Exkurzia Chateau Appony v Oponiciach 23.3.2016 VII.,VIII.ročník 



21 Exkurzia – Nové Sady 23.3.2016 1., 2.ročník 

a Šp.tr.A 

22 Exkurzia – Nové Sady - výstava 23.3.2016 III., IV., ročník 

a Šp.tr.B 

23 Gymnastický štvorboj – okresné kolo 22.3.2016 Žiačky I. a II. 

stupňa ZŠ 

24 Kurz korčuľovania 1.4.2016 I.stupeň ZŠ 

25 Štúrovo rečnenie  5.4.2016 V., VI., VIII.B 

26 Pohyb bez bariér  10.4.2016 TK Sambáčik 

27 Tanečný kolotoč 8.4.2016 TK Sambáčik 

28 Kurz korčuľovania 8.4.2016 I.stupeň ZŠ 

29 Malý futbal mladších žiakov 13.4.2016 V.,VI.,VII.ročník 

30 „Vítame jar v Nitre´´ akcia Vševedkárov 2.4.2016 ŠKD 

31 Malý futbal najmladších žiakov 20.4.2016 I.stupeň ZŠ 

32 Rozprávkové vretienko 21.4.2016 II.,V.ročník 

33 Okresné majstrovstvá v orientačnom 

behu 

21.4.2016 VIII.B, IX.ročník 

34 Štúrovo rečnenie / Štúrov Zvolen 22.4.2016 V., VI., VIII.B 

35 Kurz korčuľovania 22.4.2016 I.stupeň ZŠ 

36 Kurz korčuľovania 25.4.2016 I.stupeň ZŠ 

37 Malý futbal starších žiačok – 2.kolo 26.4.2016 žiačky IX.,VIII.B 

a VII.ročníka 

38 Malý futbal najmladších žiakov 27.4.2016 I.stupeň ZŠ 

39 English drama - súťaž 28.4.2016 VIII.B 

40 Mladý tvorca  28.4.2016 VI.,VII.ročník 

41 Kurz korčuľovanania 15.4.2016 I.stupeň ZŠ 

42 Tanečný kolotoč 29.4.2016 TK Sambáčik 

43 Turisticko branné podujatie Vševedkárov 1.5.2016 ŠKD  

44 Tanečný kolotoč 10.5.2016 TK Sambáčik 

45 Exkurzia : Atómová elektráreň 

Mochovce, Energoland 

13.2016 VIII.,IX. ročník 

46 Okresné kolo biologickej olympiády , 

kateg.D 

10.5.2016 VII.ročník 

47 Song v nemeckom jazyku 19.5.2016 VIII.B 

48 Školské majstrovstvá okresu Nitra 

základ.škôl v atletike 

25.5.2016 VI.,VII., VIII. a IX 

ročník 

49 Školský výlet  26.5.2010 Špeciálna tr.A 

50 Školský výlet : Rakúsko 26.5.2016 I. až IX.ročník 

51 Deň otvorených dverí – Vojenský útvar 

Nitra 

1.6.2016 VI.,VII.ročník 

52 Vychádzka na Drážovský kostolík 3.6.2016 VIII.B 

53 Športový deň v Podhoranoch 6.6.2016 VI.,VII.,VIII.ročník 

54 Letné aranžovanie 8.6.2016 VIII.B 

55 7 kľúčov od pevnosti 9.6.2016 VII.,VIII.,IX.ročník 



56 Školský výlet Driny, Červený Kameň 10.6.2016 VI.ročník 

a Špec.tr.B 

57 Koncoročný výlet do Bojníc 15.6.2016 IX.ročník 

58 Finálové kolo súťaže Supertrieda 16.6.2016 III.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. 

 

 

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 

 

2014 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 

2014 2016 metodický materiál: 

a/Sociálne kompetencie, 

zodpovednosť a 



sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí 

 

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 2015 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 

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 vyučovacieho  

procesu na ZŠ          

2012 Február 

2013 

Odborné učebne –  

2 počítačové učebne, jazykové 

laboratórium 



Moja prvá škola 

 

 

2016 prebieha Učitelia 1.stupňa – metodický 

materiál, webový portál, ponuka 

seminárov  

Školské projekty a medzinárodné 

partnerstvá cez internet 

E-twining 

2016 prebieha Prezentácia školy, obce na 

internete, nadviazanie kontaktu 

s partnerskou školou 

PROJEKTY 

vypracované v ZŠ na výzvu MŠ 

 

   

 

 

 

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 2015/2016 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 2015/2016 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. 

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 školskom roku 2015/2016 boli zakúpené lavice do 1 triedy 1. stupňa, 2 koberce do tried 

1. ročníka z financií RZ, 1 keramická tabuľa do 8.A triedy,  bola zriadená z financií RZ 

prírodovedná učebňa, ktorá je vybavená novým nábytkom a vyučovacími pomôckami získanými 

z projektu Podpora vzdelávania žiakov v oblasti polytechnickej výchovy.  

Údržba školy sa robí každoročne postupne podľa finančných možností školy: maľovka - zadné 

schodište, 2 triedy, telocvičňa, riaditeľňa, šatňa, výmena a oprava podlahoviny – riaditeľňa, 

telocvičňa. Bola zriadená prírodovedná učebňa za finančnej podpory rodičovského združenia. 

 

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 2015 
     

Základná škola     

UKAZOVATEĽ 

Číslo Presun 
ZDROJE rok  

2015 

Čerpanie riadka z roku 2014 

        

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-027 1 32412 438393 470805 

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,  015 2 32412 538393 470805 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004,102 3 912 438393 439305 

normatívne - súčet r. 005, 006 4  415195 415195 

mzdy a poistné 5  380080 380080 

prevádzka 6  35115 35115 

nenormatívne - súčet r. 008-016 7 912 23198 24110 

odchodné  (§4 ods. 12 zákona*) 8  1789 1789 

na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) 9 912 2896 3808 

na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*) 10  8190 8190 

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

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

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 13  1710 1710 

vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) 14  6732 6732 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 000    

Sociálne znevýhodnené prostredie (§ 4 e zákona 100  1166 1166 

Príspevok na učebnice 101  715 715 

Kapitálové výdavky 15 31500  31500 
rekonštrukcia školských objektov  a modernizácia škôl a školských zariadení (§3 ods. 2  písm. b 

zákona) 16    

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

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    
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    

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   3630 3630 

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 
ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) 2   33014 33014 

     

 

 

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. 

                              Sú priebežne plnené v každom bode. 

 

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 a inovovaného 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 so 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 vypracovaný 

- 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, Stanislavom 

Štepkom / v priebehu 3 školských rokov 

 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 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 

 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 

v elektronickej i v tlačenej forme, plnené 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/


 aplikovať informačné technológie vo vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových 

projektov, celoškolských programov a pri riadení školy, 

        - úloha plnená priebežne 

 tvoriť modernú školu s návratom k prírode a tradíciám – zriadenie prírodovednej učebne, 

botanického laboratória, záhrady, ktorá učí, účasť na olympiádach, tvorba triedy v prírode, 

viesť žiakov k spoznávaniu slovenských národných a ľudových tradícií,  

        - úloha plnená priebežne 

 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                                                                                                                                         

- 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 – MŠ 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 splnená 

 organizovať dni otvorených dverí 

        - úloha splnená 

 

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 

 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 

 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 



  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 

 

 



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 2015/2016:  

 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení, 

 zriadenie prírodovednej učebne, 

 dopĺňanie kabinetov o moderné vyučovacie pomôcky a moderný nábytok, estetizácia 

pracovného prostredia, 

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

projektu, 

 vybavenie  bežných a špeciálnych tried  interaktívnymi a neprašnými – 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, 

 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: 

 

 digitalizácia a elektronizácia vzdelávania, 

 pozitívna klíma školy, 

 starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania, 

 odborný servis školského špeciálneho pedagóga, 

 kvalitné vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím v 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 interaktívnou tabuľou, 

 prírodovená učebňa, 

 starostlivosť o nadaných žiakov, úspechy v súťažiach v celoslovenskom meradle, 

 fungujúca práca záujmových útvarov, 

 prezentácia školy na verejnosti, webová stránka školy,  

 rekonštrukcia a modernizácia školy, moderný nábytok v triedach, 

 aktívna práca žiackeho parlamentu, 

 účasť v projektoch,  

 škola otvorená pre rodičov, organizovanie dní otvorených dverí, 

 exkurzie a výlety po Slovensku i do zahraničia. 

 

Slabé stránky: 

 

 malá telocvičňa, 

 malá jedáleň, 

 starý nábytok v kabinetoch pre učiteľov, 

 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. 

 

Príležitosti: 

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

 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, 

 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 a spoluprácu 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. 2016/2017 

 

 Elektronizácia pedagogickej dokumentácie – 2017, zodp.: RŠ 

 

 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 2015/2016 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. 

 

 

 

 

 



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. Bola 

zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení . V priebehu školského roka sa snažíme 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 : Šikovná vareška, žiaci IV. ročníka 

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

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

4. Mgr. Z. Mikušová: Tvorivo-umelecký krúžok – žiaci I. – IV. ročníka 

5. Mgr. K. Kapustová: Počítačový – žiaci III. a IV. ročníka 

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

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

8. PaedDr. G. Lieskovcová: Mladí záchranári – 2. st. 

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

10. PaedDr. M. Billiková : Anglického jazyka – žiaci V. – 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. J. Janči : Športový : žiaci V.- IX. ročníka 

15. Mgr. Z. Kijácová: Stolnotenisový - žiaci 2.st.  

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



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

18.  E. Koprdová: Vševedko – 1.st. ZŠ 

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, akceptuje návrhy a požiadavky rodičov, predkladá ich pedagógom na 

pracovných poradách. 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, podpora činnosti špeciálnych tried, finančná pomoc pri materiálno-technickom zabezpečení 

školy, spolupráca na projektoch a pod. / . 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 2016 

zorganizovaný školský ples, ktorý každoročne prispieva ku skvalitňovaniu vzťahov medzi 

školou, rodičmi a obcou.  

                       

Rodičovská rada pri ZŠ Výčapy – Opatovce 

v školskom roku 2015/2016: 
 

Trieda Meno a priezvisko 

I.A Lucia Augustíneková 

I.B Zuzana Matyová 

II. Dáša Čuláková 

III.A Natália Kunová 

III.B Magda Krajčovičová 

IV. Mária Fusková 

V Michaela Gálová 

VI. Andrea Schniererová 

VII. Andrea Bédiová 

VIII.A Lenka Gazdíková 

VIII.B Denisa Holúbeková 

IX. Katarína Svoradová 

ŠPTR A Samuel Bojkovský 

ŠPTR B Katarína Lőrincová 

 
 



d/ Z ďalších informácií o našej škole :  

 

      Špecifikom našej školy je aj naďalej servis špeciálnych pedagógov. V školskom roku 

2015/2016 sme mali zriadené dve špeciálne triedy so žiakmi s ľahkým mentálnym postihnutím a 

v prípade 1 žiačky so stredným mentálnym postihnutím. V týchto dvoch triedach sa vzdelávali 8 

žiaci. Postupovali podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy a boli parciálne integrovaní 

v triedach pre intaktných žiakov základnej školy vo výchovných predmetoch. Boli integrovaní 

do tried s intaktnými žiakmi na výchovných predmetoch, do ŠKD a navštevovali ZÚ. Tieto 

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

Stanislavom Štepkom, realizácia Enviroprojektu a akcie s ním spojené, lyžiarsky výcvik, škola 

v prírode, akadémie k Vianociam a ku Dňu matiek a Noc v škole. 

 

 

III. Záver 

 

 

Na záver vyjadrujem poďakovanie za zodpovednú a namáhavú prácu všetkým pedagogickým 

a nepedagogickým zamestnancom školy v školskom roku 2015/2016. 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. triedy na stredné školy v školskom roku 2015/2016 

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

6. Ciele v pláne práce, vyhodnotenie ich plnenia za šk.r. 2015/2016 

 

 

Bod č. 1 

Výchovná poradkyňa sa zapojila do projektu - Komplexného poradenského systému prevencie 

a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, absolvovala vzdelávanie 

výchovného poradcu. Zúčastnila sa všetkých pracovných porád, ktoré organizovala Krajská 

pedagogicko-psychologická poradňa v Nitre. 

 

Bod č. 2 

Počet integrovaných žiakov – 18, počet vyšetrených žiakov za školský rok 2015/2016 - 7 , 

rediagnostikovaných žiaci – 10, počet žiakov bez integrácie – 19. 

 

Bod č. 3 

Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka ZŠ Výčapy – Opatovce pre školský rok 2016/2017  

je 21, z toho 2 žiaci do špeciálnej triedy. Počet žiakov zapísaných na stredné školy je 19. 2 žiaci 

z piateho ročníka sú zapísaní na osemročné gymnázium. Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy 

v 1. kole prijímacieho konania. Prijatí na gymnázium: 4 žiaci, 22%, odbor s maturitou: 12 

žiakov, 63%. Prijatí na odbor bez maturity: 3 žiakov, 15 %. 

Bod č. 4 

 

 

počet žiakov 

9.roč. 

gymnáziá konzervatóriá SOŠ – 4-ročné SOŠ – 3-ročné 

19 prihlás. prij. prihlás. prij. prihlás. prij. prihlás. prij. 

4 4 0 0 12 12 3 3 

 

 

 



 
2015/2016 

 

b) Rozmiestnenie žiakov IX. triedy na jednotlivé typy SŠ v školskom roku 2015/2016 

IX. trieda 

18. Barta Martin  – Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – elektrotechnika 

19. Čerešňová Kristína – SOŠ potravinárska, Cabajská 6 – cukrár kuchár 

20. Filo Adam - Gymnázium, Párovská 1 

21. Jakubičková Sofia -  Gymnázium, Golianova 68 

22. Kijácová Barbora - Hotelová akadémia Nitra 

23. Kopčeková Klaudia -  Obchodná akadémia, Bolečkova 2 

24. Kuna Kristián - SOŠ polytechnická, Novozámocká 220 – programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení 

25. Ľupták Marek - Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632 Topoľčany - agropodnikanie 

26. Machová Lucia - Stredná zdravotnícka škola, Topoľčany 17 novembra - masér 

27. Mitko Marek – SPŠ  strojnícka a elektrotechnická – elektrotechnika 

28. Sláviková Lucia - Gymnázium, Párovská 1 

29. Svoradová Kristína - Obchodná akadémia, Bolečkova 2 

30. Šovčíková Diana –Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra - zdravotnícky asistent 

31. Štefanovič Michal - Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632 Topoľčany - agropodnikanie 

32. Tésiová Kristína - Hotelová akadémia Nitra 

33. Tomková Vanessa - Gymnázium, Golianova 68 

34. Tóth Zoltán - SPŠ  strojnícka a elektrotechnická – elektrotechnika 

 

Špeciálna trieda 

1 žiak –  Praktická škola, Nitra 

 1 žiak – OU Nová Ves nad Žitavou - obchodná prevádzka, príprava, skladovanie a predaj 

tovaru 



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

 

Počet žiakov, ktorí sa hlásili na osemročné 

gymnáziá 

gymnáziá 

2 prihlásených prijatých 

2 2 

 

Prijatí žiaci na osemročné gymnázium: 

1. Filip Arpáš – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre, Farská 19 

2. Denis Kuna - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre, Farská 19 

Bod č. 5 

Výchovná poradkyňa má k dispozícií školský počítač a tlačiareň. Na pohovory s rodičmi 

a žiakmi využíva kabinet, alebo zborovňu na II. stupni. V kabinete sú tri 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 2015/2016 bola zriadená v ZŠ 1 deviata trieda s počtom žiakov 17. 

Prijímacieho konania sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka a dvaja žiaci 5. ročníka. 2 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.  
 

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 2015 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. 2016  

 

V mesiaci jún vyplnila  prihlášky žiakov 8. ročníka na SŠ pre ďalší školský rok 2016/2017. 

 

Výchovná poradkyňa zasielala dôležité informácie ohľadom SŠ, DOD, Testovanie9, prijímacích 

pohovorov na webovú stránku základnej školy, na ktorej bola vytvorená záložka pre tieto 

informácie. 

 

21.4.2016 sa výchovná poradkyňa so žiakmi 6. a 7. ročníka zúčastnila interaktívnej prezentácie 

Mladý tvorca.  

 

22.6. 2016 žiaci 8.A triedy vypracovali Test záujmu z techniky cez server Profsme. 

 

Výchovná poradkyňa vykonávala funkciu koordinátora prevencie. 

 

Výchovná poradkyňa v školskom roku 2015/2016 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 okresným 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 6. 2016                                                    Vypracovala : Mgr. Katarína Kondelová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

Správa o činnosti MZ primárneho vzdelávania 

  v školskom roku 2015/2016 

 

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnilo päť zasadnutí. Úlohy vychádzali z pokynov MŠ SR 

a plánu práce školy. Jednorázové a dlhodobé úlohy sa plnili v stanovených termínoch v priebehu 

celého šk. roka. Rešpektovali sa individuálne vlastnosti žiakov a vekové osobitosti. Väčšina 

žiakov veľmi dobre spolupracovala. Negatívne javy sme sa snažili riešiť hneď v zárodku. 

Základným cieľom bolo skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pozornosť sa venovala 

kvalite vyučovania SJL, dôslednému osvojeniu si štátneho jazyka, žiaci boli vedení k národnému 

povedomiu a štátnosti. Využívali sa metódy a postupy, ktoré prepájali učenie so životom, 

zážitkové skúsenostné učenie a projektové vyučovanie. Pozornosť sa venovala  príprave žiakov 

na život v duchu porozumenia, miere znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi 

všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami. Pri rôznych 

príležitostiach sa žiakom vysvetľoval negatívny vplyv užívania drog na vývoj osobnosti. 

V súlade s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu  boli žiaci vedení k zdravému 

životnému štýlu, k primeraným hodnotovým systémom a preberaniu zodpovednosti za vlastné 

správanie. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme uplatňovali humanizáciu výchovy 

a vzdelania dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa. Zmeny v správaní sa sme riešili pohovormi 

s deťmi, rodičmi, so špeciálnym pedagógom. Žiaci zo špec. triedy A boli integrovaní na 

hodinách výchovno – estetického zamerania, spolupráca so žiakmi bola uspokojivá. 

V školskom roku 2015/2016 sa plnili hlavné úlohy MZ :  

- vo vyučovaní klásť dôraz na čítanie s porozumením; 

- zapájať sa do matematických súťaží, výtvarných súťaží;  

- dbať na grafickú a gramatickú úpravu; 

- venovať  pozornosť protidrogovej výchove, výchove k manželstvu a rodičovstvu; 

- podporovať vlastnú tvorbu žiakov - podporiť talenty; 

- venovať  pozornosť slaboprospievajúcim žiakom s poruchami učenia a správania; 

- vychovávať formou divadelných  predstavení; 

- aplikovať nové nápady a možnosti pedagógov do vyučovacieho procesu; 

- venovať pozornosť environmentálnej výchove na všetkých predmetoch; 

- dodržiavať stredu ako rekreačný deň; 

- viesť žiakov k upevňovaniu boja proti rasizmu a diskriminácií; 



- osobitnú pozornosť venovať deťom so znevýhodneného prostredia; 

-  spolupráca s rodičmi; 

- rozvíjať fyzickú zdatnosť žiakov; 

- spolupracovať so školským  špeciálnym pedagógom, realizovať pedagogické 

     diagnostikovanie pri slabších žiakoch,  pripraviť individuálne plány; 

 

V školskom roku 2015/2016  pracovali na primárnom vzdelávaní  záujmové útvary:   

TK  Sambáčik – Mgr. A. Billíková,   Šikovná vareška – Mgr. A. Némethová,    Krúžok tvorivo-

umelecký – Mgr. P. Halászová, Mgr.Z.Mikušová, Počítačový krúžok – Mgr. K. Kapustová,  

Škola hrou  –    Mgr. E. Veseličová,  

Uskutočnené akcie: 

 

September 

Svetový deň ústneho zdravia 12. 9.2015    

Deň polície18.9.-žiaci 3.a 4.roč.,exkurzia v Nitre 

Svetový deň bez áut- 22. 9.  , príď do školy pešo,na bicykli 

Biela pastelka-25.9. zbierka 

Svetový deň mlieka–30.9.2015, tematický deň 

Medzinárodný deň jazykov26.9.2015 

Rastieme spolu–starostlivosť o kvety v triede 

Október 

Týždeň jesenných farieb, jesenné čaro, výstava jesenných plodov,                  

výstava výtvarných prác s jesennou tematikou                                                                       

Svetový deň zvierat4.10.2014   – Moje naj…zvieratko, výt.súťaž 

Deň bielej palice15. 10. 2015                                      

Svetový deň výživy, 16. 10. 2015 , temat.deň                                     

Záložka do knihy–účasť v projekte       

Úcta k starším–Divadielko pre starých rodičov-Ako išlo vajce na vandrovku(3.,4.roč). Plavecký 

kurz- žiaci 3.roč12.-16.10.2015 

Starší učia mladších-20.10. 

Medzinárodný deň  školských knižníc26.10.2015 

Halloween-noc v škole 

 

 



November 

Svetový deň behu-5.11. 

Školy  pre Afriku (prezentácia a zbierka)4.11-5.11. 

Divadelné  predstavenie Ako šlo vajce na vandrovku -7.11. (žiaci 3. a 4.roč.) 

Imatrikulácie prvákov24.11. 

Tematický ENV deň-30.11. 

Tvorivé vianočné dielne- príprava výrobkov na vianočnú burzu   

December 

Adventný koncert v kostole-2.12. 

Mikulášske dopoludnie 4.12.2015-temat.deň 

Vianočná akadémia spojená s vianočnou burzou      21.12. 

Január 

Školské kolo HK                                      

Február 

Karneval a diskotéka 4.2. 

Valentínske dopoludnie + pošta              14.2.2016. 

Marec 

Divadelné prestavenie POLEPETKO-1.3. 

Beseda s ekológom  p.M.Hubom-3.3. (žiaci 4.roč.) 

Svetový deň vody  22.3.2016-tematické vyučovanie 

Rozprávkový kaštieľ-exkurzia v kaštieli  v Nových Sadoch-23.3. 

Marec-mesiac knihy- návšteva šk. knižnice,  

Beseda s ornitológom-31.3. 

Apríl 

Kurz korčuľovania 

Deň narcisov-zbierka 

Deň Zeme –22.4.2016 temat.deň, zber odpadkov  v okolí školy 

Svetový deň zdravia7.4.2016 

Biblia očami detí-výtvarná súťaž 

Zápis do 1. ročníka  12.4. 

Máj 

Deň matiek–vystúpenie žiakov na oslavách v obci 8.5. 

Svetový deň  rodiny–DOD v 1.roč.16.5. 

Deň mlieka 2015 /týždeň podpory konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov, 



Súťaž medzi triedami17.5. 

Koncoročný výlet -Schlosshof ,Marchegg   26.5.       

Týždeň Modrého gombíka16.-22.5.-zbierka 

TýeňTýždeň modrého gombíka 

Jún 

Deň detí–oslavy v škole,súťaže1.6. 

Škola v prírode pre žiakov 1.st.   ,Radava 6.-10.6.2016 

Didaktické hry–1.st. 23-24 .6.2016 

Rozlúčka so žiakmi 4.roč. 29.6. 

 

 

24. 6. 2016                                                 Vypracovala : Mgr.A.Némethová, vedúca MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 3 

       Analýza činnosti práce predmetovej komisie slovenského jazyka   

                      a literatúry v školskom roku 2015/2016 

 
V priebehu školského roka 2015/2016 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 2015/16 : 

 

 28.10. 2015 sme si pripomenuli 200. výročie narodenie Ľudovíta Štúra workshopom 

a tvorivými dielňami. V mesiaci október bola vyhlásená medzitriedna súťaž, v ktorej 

žiaci mali nakresliť portrét Ľudovíta Štúra a napísať mu odkaz. Následne  bola 

zrealizovaná celoročná  výstavka týchto žiackych prác vo vestibule školy.  

 

 Školské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo 13. 11. 2015. 

Kategória C – žiaci 8. a 9. ročníka – olympiády sa zúčastnili 8 žiaci. Víťazka  školského 

kola Sofia Kukučková z 8.B triedy  postúpila do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 

10.12. 2015 v Nitre. V okresnom kole  Sofia Kukučková nebola úspešná. 

 21.11. 2015 sa v 5. ročníku konalo celoslovenské Testovanie 5. 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 50% - najlepší žiaci – 

Matej Filo 87%, Daniel Galbavý 73%, Denis Kuna 67%. 

 

 V novembri 12.11. 2015  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. Priemerná úspešnosť 

všetkých testovaných žiakov 9. triedy bola – 59,2 %, priemerná úspešnosť všetkých 

testovaných žiakov v SR bola – 59,1%. Najlepšie výsledky dosiahli - Adam Filo 82%, 

Kristína Tésiová - 80%, Vanessa Tomková - 80%. Osmy ročník písal test zo slovenského 

jazyka priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov 8.A. triedy zo SJL bola – 56,9 

%, priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov 8.B. triedy zo SJL bola – 75,62  %, 

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR bola - 64,2 %. Najlepšie 

výsledky dosiahli : 8A trieda - Martin Mošať - 92,4%, Adrián Piterka - 78,8 %, 8.B trieda 



- Michaela Kučerková - 92,4 %, Viktória Kunová - 90,9 %, Vladimíra Miškolciová - 90,9 

%.   

 

 11.12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Šalianskeho Maťka. Najlepší recitátori povestí 

triednych kôl postúpili do školského kola. Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých 

miestach, nás reprezentovali 22.1. 2016 v okresnom kole. Najúspešnejí bol Daniel 

Hayden z 2. ročníka – čestné uznanie. 

 Literárno-dramatický krúžok pripravil hru Vianočný príbeh na Vianočnú akadémiu pod 

vedením Mgr. K. Kondelovej, ktorá sa uskutočnila 21.12. 2015.  

 Dňa 3.2. 2016 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 3.3. 2016 v obvodnom kole v Nitre. 

Najúspešnejšia bola Liana Čuláková z 2. ročníka – 3. miesto.  

 V mesiaci marec sa konal týždeň so spisovateľkou Ľudmilou Podjavorinskou. 

 V mesiaci apríl sa konalo celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ Testovanie 9- 

2016. Počet testovaných  žiakov 17. Priemerná percentuálna úspešnosť školy zo SJL – 

66,1 %, z MAT – 58,2 %, priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR zo SJL – 62,6 

%, z MAT – 52,8 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru zo 

SJL – 3,5 %, z MAT – 5,4 %. Žiačka Lucia Sláviková z 9. triedy bola najúspešnejšia zo 

SJL – 96 %, Adam Filo – SJL - 88%, z MAT – 100%, Kristína Tésiová – SJL- 88%, 

z MAT – 85%. 

 

 22.4. 2016 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnila krajská súťaž v 

rétorike Štúrov Zvolen. Našu školu reprezentovali žiaci 5., 6. a 8.b triedy. 

 23.4. 2016 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie do barokovej knižnice Chateau 

Appony v Oponiciach. 

 Členovia PK pripravili a nacvičili program ku Dňu matiek. Mgr. K. Kondelová, Mgr. M. 

Civáňová - pripravili scénky - moderátorské vstupy, Mgr. Ľ. Arpášová - pripravila žiakov  

na recitáciu básne Vyznanie matke. V programe bol zastúpený ľudový tanec, moderný 

tanec, piesne a hovorené slovo. 

 28.5. 2016 sa konala beseda so spisovateľom Lacom Haasom. 

 8.6. 2016 sa uskutočnila beseda so Stanislavom Štepkom. 

  

V nemalej miere sme sa podieľali na tvorbe žiackych slohových výtvorov básnickej či prozaickej 

tvorbe a najlepšie vystavovali, a  zasielali do rôznych literárnych súťaží :  

 

 Európa v škole – Klaudia Kopčeková  

 



 Budimírske studničky – Martin Mošať  

 

 Načo sú nám polia, sady – Aleš Miko, Darina Tóthová 

 

 Svet okolo nás –Viktória Kunová 

 

 Najkrajší list - Sofia Kukučková 

 

 Cesty za poznaním - Adam Billik, Adrián Piterka 

 

 Rozprávkové vretienko - Tália Fábryová 

 

 Štúrov Zvolen – Adam Billík, A. Angermayerová, N. Elkrief 

 

 Šaliansky Maťko – Daniel Hayden 

 

Počet žiakov zapísaných na stredné školy je 19. Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy v 1. kole 

prijímacieho konania. Prijatí na gymnázium: 4 žiaci, 21%, odbor s maturitou: 12 žiakov, 63 %. 

Prijatí na odbor bez maturity: 3 žiaci, 15 % - v štatistike sú aj 2 žiaci špeciálnych tried. 

Mgr. Katarína Kondelová sa zúčastnila rečníckeho semináru Štúrovo rečnenie.  

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 2.6. 2016 „Čítajme si ... “ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 6. 2016                                       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 2015/2016 

 

V školskom roku 2015/2016 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 dlhodobejších projektov a prác. Obsahovým a jazykovo integrovaným vyučovaním 

v predmete Výchova umením sa formou dramatických a inscenačných prvkov –zážitkovým 

učením, tvorbou príbehov, prácou s piesňami a tvorbou prác na PC žiaci naučili komunikovať, 

spolupracovať a pomáhať si. Venovali sme sa interkultúrnym vzťahom v porovnaní zvykov 

a tradícii anglicky hovoriacich krajín a overili sme si efektívnosť metodiky Clil v spojitosti 

s výtvarnou činnosťou žiakov vhodným výberom tém. 

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. 

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 a 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 „Story“, „English Drama“, „Song“. 

Umiestnenie žiakov v jednotlivých súťažiach obvodných kôl bolo nasledovné: 

Story v NEJ: Barbora Kijácová /9. trieda/ - obvodné kolo 1. miesto 

Story v ANJ: Adrián Piterka /8.A trieda/ - obvodné kolo 7. miesto 

Song v NEJ: skupinový spev – Lucia Horáková, Viktória Kunová, Michaela Kučerková, Táňa 

Novická /8.B trieda/ - obvodné kolo 2. miesto 

Song v ANJ: skupinový spev – Lucia Horáková, Viktória Kunová, Michaela Kučerková, Táňa 

Novická /8.B trieda/ - obvodné kolo 3. miesto, Táňa Novická - sólo 

English Drama: – Adam Billik, Gregor Billík, Sofia Kukučková, Nikoleta Bedeová /8.B trieda/ 

- obvodné kolo 4. miesto, 

Olympiáda v anglickom jazyku, obvodné kolo: účasť Vanessa Tomková - neúspešná 

 Žiaci 8.B triedy sa zapojili do projektu e - twinning, za ktorý sme pre školu získali 

certifikát. Partnerskou krajinou nám je Poľsko, konkrétne Stredná škola vo Varšave. 

Naše výsledky práce a postup s videozáznamom a fotkami sme zverejnili na portáli e 

twinning a našej školskej webovej stránke. Naši žiaci majú prístup na tento portál a 

možnosť pozrieť si prácu ostatných škôl z celého sveta a kontaktovať sa s priateľmi 

rovnakého veku. 



 Dňa 26.9.2015 všetky triedy základnej školy oslávili „Európsky deň jazykov“ 

zaujímavými aktivitami – vytvorili 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 – 8.B, 2. miesto získala – 9.trieda a 3. miesto 

získala -5. trieda. 

 Mgr. Patrícia Halászová oboznámila členky PK s výsledkami práce metodikou Clil 

v prírodovede 3.B triede. Prácu hodnotíme pozitívne, žiaci dosahujú dobré výsledky aj 

v danom predmete a zároveň v cudzom jazyku. Vyučovanie je realizované krátkymi 

vstupmi cudzieho jazyka na každej vyučovacej hodine prírodovedy a dlhšími vstupmi 

spojenými s prácou so slovnou zásobou a pracovnými listami, ktoré si vyučujúce samy 

tvoria a sú poznamenané v učebných plánoch. 

 Vianočná besiedka – spevácke vystúpenie v anglickom jazyku 

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 

Zapojili sme sa speváckym vystúpením v anglickom jazyku do programu vianočnej besiedky. 

 Deň matiek – spevácke a divadelné vystúpenie 

 PaedDr. Mária Billiková ukončila kontinuálne vzdelávanie ClIL vo vyučovaní 

všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole – praktický modul, E twinning, 

aktualizačné vzdelávanie - Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách, 

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. 

 

 

23. 6. 2016                                                                 vypracovala: PaedDr.M.Billiková 

 

 



Príloha č. 5 

 

Vyhodnotenie práce PK – prírodovedné predmety 

 v školskom roku 2015/2016 

 
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, predvádzacie zošity, Planétu vedomostí  a iné 

výukové 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. 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. 

Pri pokusoch z fyziky, chemie a biológie sme   využívali pomôcky z projektu Dielne II. 

Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili odbornopredmetovej exkurzie z fyziky do atómovej elerktrárne 

Mochovce Zavítali do moderného infocentra Energolandu, ktorý je v Mochovciach otvorený od 

roku 2014. Našli tu 33 interaktívnych sekcíí o všetkých druhoch energie, o ich využití o  ich 

pozitívach  a negatívach. Z odborného výkladu sa dozvedeli všetko podstatné o jadrovej energii. 

Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili popularizačního podujatia Vedecký jarmok, ktorý organizovala  

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre v spolupráci s Galériou Mlyny. Cieľom podujatia bolo 

popularizovať prírodné vedy prostredníctvom zaujímavých ukážok a experimentov 

z jednotlivých prírodovedných predmetov.  

 

Zapájanie do súťaží a predmetových olympiád 

V tomto školskom roku sa žiaci po druhýkrát  zapojili do informatickej súťaže 

iBobor. Do súťaže sa zúčastnilo  67 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. Až 13. novembra 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 vzhľadom na celoslovenskú úspešnosť pomerne dobré. 

Podľa kategórií boli najúspešnejší: 

Kadeti: úspešní riešitelia 

P.č. Meno žiaka Trieda Body  - max. 80 

bodov 

Percento 

1 Adam Filo IX. 45,69 57 

2 Marek Mitko IX. 40,01 50 

3 Matúš Gazdík VIII.A 39,68 50 

4 Vladimíra Miškolciová VIII.B 39,02 49 



 

 

Benjamíni:  úpešní riešitelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobríci: úpešní riešitelia: 

P.č. Meno žiaka Trieda Body  - max. 100 

bodov 

Percento 

1 Matej Ďurčo III.B  87 91 

2 Matej Hanus III.A  72 75 

3 Sabína Laclavíková IV. 68 71 

4 Tatiana Kucková IV. 64 67 

5 Lucia Bombošová IV. 54 56 

 

Výsledky školského kola 37. ročníka Pytagoriády 

 

V dňoch 8. -9.12.2015 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo 37. 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 81 žiakov. 

A ako sa našim žiakom v tomto ročníku darilo ? Niektorým viac, iným menej, no všetkých treba 

pochváliť nielen za šikovnosť, ale najmä za usilovnosť a snahu, ktorú vynaložili pri riešení úloh. 

Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole. Držme im palce, 

nech sú úspešní aspoň tak, ako v školskom kole ! 

Výsledky úspešných riešiteľov školského kola Pytagoriády v jednotlivých ročníkoch : 

 

Kategória Poradie Meno a priezvisko úspešného 

riešiteľa 

Body  

za úlohy 

Body 

 za čas 

Body 

 spolu 

P3 1 Matej Hanus 15 3 18 

P3 2 Sabína Kunová 15 1 16 

P3 3 Kristína Angermayerová 12 4 16 

P3 4 Tomáš Muzika 12 1 13 

P3 5 Tomáš Berec 11 6 17 

P3 6 Simona Kunová 11 3 14 

P3 7 Samuel Mihálka 10 7 17 

P3 8 Filip Kučerka 10 4 14 

P3 9 Mário Jakubička 10 3 13 

P3 10 Ľuboš Kondela 10 3 13 

P5 1 Jakub Tóth 13 3 16 

P5 2 Adam Bernát 11 1 12 

P7 1 Patrik Bomboš 13 3 16 

5 Soňa Pekárová VIII.A 38,7 48 

P.č. Meno žiaka Trieda Body  - max. 80 

bodocv 

Percento 

1 Jakub Tóth V. 45,36 57 

2 Filip Hupka VI. 44,03 55 

3 Patrik Bomboš VII. 42,01 53 

4 Tomáš Čulák V. 40,03 50 



P7 2 Samuel Dávid 10 2 12 

P8 1 Matúš Gazdík 11 7 18 

P8 2 Sofia Kukučková 11 1 12 

. 

Pytagoriáda – obvodné kolo: 

Dňa 8. a 9 marca sa najlepší úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády za každý ročník 

zúčastnili obvodného kola. V obvodnom kole bol úspešný riešiteľ v kategórii P5 Jakub Tóth. 

Umiestnil sa na 6. mieste z  50 súťažiacich, získal 16 bodov. A. Bernáth v tejto kategórii získal 5 

bodov.  V kategórii P7 sa obvodného kola zúčastnil P. Bomboš – 5 bodov a S. Dávid 3 body. 

V kategórii P8 S. Kukučková získala 6 bodov a M. Gazdík 5 bodov. 

Matematická olympiáda – obvodné kolo   

 

Dňa  21.1.2016  sa úspešní riešitelia školského kola Matematickej olympiády zúčastnili 

okresného kola v kategórii Z 5  Jakub Tóth – chýbali mu dva body, aby bol úspešný riešiteľ . 

Dňa 5. apríla sa obvodného kola MO zúčastnili nasledovní žiaci: kategória Z6 – Aleš Miko 

získal 7 bodov, iba 2 body mu chýbali k úspešnému riešiteľovi, F. Hupka – 4 body. Kategória Z7 

– P. Bomboš – 5 bodov a S. Dávid – 0 bodov. Kategória Z8 – S. Kukučková – 8 bodov ( 1 bod 

jej chýbal k úspešnému riešiteľovi) a M. Gazdík – 4 body.  

 

Matematický klokan: 

V tomto školskom roku sa do súťaže prihlásilo 51 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 21. marca . V tabuľke sú uvedení najúspešnejší žiaci z každej kategórie: 

Kategoria Meno žiaka Body Úspešnosť v 

% 

Percentil 

Klokanko 1 Sarah Gregorová 54 90,0 87,2 

Klokanko 1 Oliver Matyo 49 81,7 76,4 

Klokanko 1 Adam Tóth 49 81,7 76,4 

Klokanko 2 Andrej Németh 84 93,3 98,3 

Klokanko 2 Marco Bojkovský 69 76,7 85,2 

Klokanko 2 Dominik Sloboda 65 72,2 78,7 

Klokanko 3 Simona Kunová 80 89,9 94,3 

Klokanko 3 Matej Hanus 76 84,4 89,9 

Klokanko 3 Nina  Kunová 74 82,2 86,5 

Školák 5 Jakub Tóth 114 95,0 96,1 

Školák 5 Denis Kuna 109 90,8 92,3 

Školák 5 Tomáš Čulák 93 77,5 72,9 

Benjamín 7 Patrik Bomboš 81 67,5 68,6 

Benjamín 8 Sofia Kukučková 100 83,3 85,5 

Benjamín 8 Matúš Gazdík 98 81,7 81,7 



 

 

Pangea: 

Pangea je pomerne nová matematická súťaž. V tomto školskom roku prebehol jej 4. ročník.  

My sme sa už po druhý krát zapojili do tejto súťaže – všetci žiaci 7., 8. a  9. ročníka V mesiaci 

marec žiaci riešili 25 úloh z učiva matematiky príslušného ročníka, čas na vyriešenie úloh bol 45 

minút. Výraznejšie úspechy sme nezaznamenali, ale žiaci si aj takouto formou precvičili 

preberané učivo. 

 

Čo vieš o hviezdach okresné kolo 

Dňa 17. marca sa dvaja žiaci VI. ročníka Noel Elkrief a Aleš Miko zo 6. triedy zúčastnili 

vedomostnej súťaže z astronómie pod názvom Čo vieš o hviezdach? Súťaž organizovalo Krajské 

osvetové stredisko v Nitre pod vedením Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo. Súťaže sa 

zúčastnilo iba 7 škôl z Nitrianskeho okresu s 23 súťažiacimi. 

Súťažilo sa v troch kolách. Prvé kolo pozostávalo z dvoch vedomostných testov. Ďalšou úlohou 

bola slepá mapa a nakoniec súťažiaci odpovedali  ústne na otázky, ktoré im kládla skúšobná 

komisia. Noel Elkrief obsadil vo svojej kategórii 6. miest a Aleš  Miko 8. miesto. 

Žiakov na súťaž pripravovala PaedDr. G. Lieskovcová 

 

Biologická olympiáda 

Dňa 3.2. 2016 sa uskutečnilo okresné kolo biologickej olympiády kategorie C. v prakticko- 

teoretickej časti nás reprezentovali Vladimíra Miškolciová z VIII. B triedy a Klaudia Kopčeková 

z IX. Triedy. Obidve dievčatá úspešne zvládli praktickú aj teoretickú časť.  

V. Miškolciová obsadila 7. miesto a K. Kopčeková 8. miesto. 

Okresné kolo biologickej olympiády kategórii D sa uskutočnilo 10. 5. 2016 . Tu nás 

reprezentovali P. Bomboš zo VII. Triedy, ktorý bol úspešný riešiteľ a umístnil sa sa 11. Mieste a 

S. Dávid zo VII.triedy, který už úspěšný riešiteľ nebol, chýbalo mu 1,5 boda.  

 

Testovanie 5 2016 

V tomto školskom roku sa prvýkrát uskutočnilo Testovanie piatakov zo slovenského jazyka a 

z matematiky. Cieľom testu z matematiky bolo preveriť kompetencie žiakov . Test obsahoval 30 

úloh z toho 20 otvorených a 10 s možnosťou výberu odpovede.  Čas na vypracovanie testu bol 

60 minút. 

Testovaných bolo 21 žiakov 5. ročníka. 

Výsledky z matematiky: úspešnosť školy   62,06% 

                                        úspešnosť v rámci SR  61,99 % 

Najlepší žiaci : Adam Bernát 86,7% 

                          Denis Kuna 86,7 % 

                          Martin Németh 83,3 % 

                          Jakub Tóth  83,3 %                   

Najslabší žiaci: Maroš Teplanský 33,3 % 

                           Mária Chudá 13,3 % 

                           Patrik Lakatoš 13,3 % 

 

 

Kadet 9 Vanessa Tomková 79 65,8 66,3 



Testovanie 9 2016 

Počet testovaných žiakov: 17 

Priemerná úspešnosť v rámci SR bola : 52,8 % 

Priemerná úspešnosť našej školy: 58,2 % , + 5,4  %  nad národný priemer SR 

Najúspešnejší žiaci: 100 % - Adam Filo 

                                  95 % - Kristián Kuna 

                                  90 % - Marek Mitko 

                                  85 % - Kristína Tésiová         

             

 

 

23. 6. 2016                                                Vypracovala: vedúca PK Mgr. V. Holeková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6  

 

Správa o činnosti PK výchovných predmetov 

 v školskom roku 2015/2016 

 

Vyučujúci výchovných predmetov pracovali podľa Plánu práce PK výchovných predmetov 

a v súlade so Školským vzdelávacím programom, motivovali žiakov počas celého roka 

v najlepším výkonom, rozvíjali ich tvorivosť, venovali sa talentovaným žiakom, podporovali 

starostlivosť  žiakov o svoje zdravie, pripravovali žiakov na výtvarné, športové, spevácke 

a umelecké súťaže, žiaci sa zúčastnili rôznych besied, podieľali sa na estetizácii školy.  

Žiaci sa zúčastnili výtvarných súťaží: 

Ekoplagát – žiaci VI. ročníka kreslili na tému elektroodpad  

Recyklohry – žiaci pripravovali envirokalendár  

Enviroprojekt 2015 – žiaci VIII. ročníka maľovali tabuľky, zhotovovali kvetináče na školskom 

dvore, sadili rôzne druhy rastlín 

Súťaž o vianočnú pohľadnicu – žiaci II. stupňa sa zapojili do kreslenia pohľadníc 

Záložka do knihy spája školy – žiaci kreslili a vyrobili 120 záložiek pre partnerskú školu  

Trogári (27.5.) – žiaci, ktorí čítali knihu Trogári od spisovateľa L. Haasa kresleli obrázky 

k úryvku, ktorý prečítali 

Portrét Stanislava Štepku (8.6.) – žiaci II. stupňa maľovali a kreslili na besedu portréty S. Štepku 

a na tému Jánošík 

Vesmír očami detí – žiaci II. stupňa kreslili do súťaže o vesmíre 

Kľúče od zlatého mesta - žiaci II. stupňa kreslili do súťaže o svojom meste 

Žiaci sa zúčastnili športových súťaží: 

Malý futbal – staršie žiačky odohrali 2. kolá  

Florbal – chlapci a dievčatá odohrali 1. kolo  

Cezpoľný beh – výber žiakov II. stupňa sa zúčastnil behu v Nitre na Sihoti 

Deň behu (5.11.) – žiaci II. stupňa behali na viacúčelovom ihrisku dvojminútový beh  

Stolný tenis (16.11.) – žiačky B. Kijácová, V. Tomková, K. Balážová, P. Lakatošová sa umiestnili 

na 3. mieste na majstrovstvách okresu  

Orientačný beh (21.4.) – J. Németh z VIII.B sa umiestnil na 18. mieste, súťaže sa zúčastnilo 5 

žiakov z 8. a 9. ročníka, naša škola bola celkovo na 10. mieste z 29 škôl  

Malý futbal – staršie žiačky sa umiestnili na 3. mieste v 2. kole  

Gymnastický štvorboj – najstaršie žiačky dosiahli 3. miesto v okrese 



Tanečný kolotoč (8.4.) – staršie žiačky získali 4. miesto  

Pohyb bez bariér (10.4.) – staršie žiačky sa umiestnili na 3. mieste  

Deň Zeme (22.4.) – žiaci IX. ročníka pripravili vedomostné i športové aktivity pre spolužiakov 

zamerané na Deň Zeme  

Atletika (27.5.) – výber žiakov a žiačok II. stupňa sa zúčastnil atletických súťaží v Nitre, žiaci 

dosiahli veľmi pekné výsledky 

Olympijske festivaly 2016 (31.5. – 6.6.) – týždeň športových aktivít a súťaží na II. stupni  pod 

heslom „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“ 

Medzinárodný deň detí (1.6.) – žiaci IX. ročníka pripravili spolužiakom zaujímavé športové 

súťaže na školskom dvore, uskutočnil sa aj športový zápas učiteľov a deviatakov 

v prehadzovanej, ktorý skončil 1:1 

Športový deň Podhorany (6.6.) – výber žiačok sa umiestnil vo vybíjanej na 3. mieste a výber 

žiakov sa vo florbale umiestnil na 1. mieste 

7 kľúčov od pokladu (9.6.) – žiaci Kristián Kuna, Adrián Piterka, Adam Billik, Viktória Kunová, 

Lucia Sláviková, Vanessa Tomková sa umiestnili na 3. mieste 

Žiaci sa zúčastnili speváckych súťaží: 

Tanečné a spevácke vystúpenie žiačok na 14. školskom plese  

Song v anglickom jazyku (18.5.) – žiačky VIII.B Tatiana Novická, Viktória Kunová, Lucia 

Horáková, Michaela Kučerková sa umiestnili v III. kategórii skupinový spev na 3. mieste 

Song v nemeckom jazyku (19.5) – žiačky VIII.B Tatiana Novická, Viktória Kunová, Lucia 

Horáková sa umiestnili v III. kategórii skupinový spev na 2. mieste 

Žiaci sa zúčastnili výchovných koncertov a akcií: 

Vadí – nevadí násilie a zlo (12.11.) – žiaci II. stupňa sa zúčastnili besedy o správnom 

a nesprávnom správaní sa 

Miluj život a nie drogu (24.11.) – žiaci II. stupňa sa zúčastnili besedy na tému Alkohol a jeho 

nežiaduce účinky 

Adventný koncert (2.12.) – žiaci II. stupňa sa zúčastnili výchovného koncertu s vianočnými 

piesňami 

Mladý tvorca (28.4.) – žiaci VI. A VII. ročníka sa zúčastnili celoštátnej výstavy Mladý tvorca na 

výstavisku Agrokomplex Nitra 

Deň otvorených dverí v kasárňach (1.6.) – žiaci VI. a VII. ročníka sa zúčastnili prehliadky 

vojenskej techniky a zbraní v kasárňach pod Zoborom 

Žiaci sa zúčastnili umeleckých súťaží: 

Vianočná akadémia (21.12.) – žiaci II. stupňa pripravili umelecký program na vianočnú tému 



Zimné aranžovanie (11.12) – žiačka VIII.B. Nikoleta Bedeová sa umiestnila na 2. mieste  

Deň matiek (8.5.) – žiaci II. stupňa pripravili pod vedením učiteľov bohatý program pri 

príležitosti Dňa matiek  

Letné aranžovanie (8.6.) – žiačka VIII.B Nikoleta Bedeová sa umiestnila na 2. mieste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6.2016               vypracovala Mgr. Martina Nergešová, vedúca PK výchovných predmetov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 7 

MZ špeciálnych pedagógov 

 

Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v  školskom roku  2015/2016 
 

 

MZ špeciálnych pedagógov  pracovalo v šk. r. 2015/2016 v zložení: 

Mgr. Vlasta Vlčková, školský špec. ped., vedúca MZ 

Mgr. Eva Veseličová, špeciálny pedagóg, členka MZ 

Mgr. Zuzana Kunová, asistentka učiteľa pre žiakov s VPU a ADHD 

Mgr. Mária Ďurčová, koordinátorka výučby  žiakov  z Iraku  

 

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. 

 

Žiaci s mentálnym postihnutím boli hodnotení podľa MP  č. 19/2015 na   hodnotenie a 

klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie  

Hodnotenie žiakov so ŠVPU: postupovali sme  podľa platnej legislatívy MP č.22/2011 a jeho 

prílohy, tiež podľa  odporúčaní odborných pracovísk (CPPP a P, CŠPP, , Dyscentrum), v ktorých 

boli žiaci diagnostikovaní, uplatňovaný bol individuálny prístup.  

 

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 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 z odborných pracovísk , venovali sme sa prípadovej 

štúdii žiaka. 

https://www.minedu.sk/data/att/7719.rtf
https://www.minedu.sk/data/att/7719.rtf


Všetci pedagógovia boli poučení, ako vypracovať individuálny vzdelávací plán z jednotlivých 

predmetov, aktualizáciu IVVP. 

 

Žiaci boli oboznámení  povinnosťou dodržiavať školský poriadok. 

Pokračovali sme v projekte  Zdravie podporujúca škola – v šp. tr. B zaviedli si jeden deň 

v týždni ovocný alebo zeleninový – príprava šalátov, varenie bylinkových čajov.V špec. tr. 

A pripravovali zdravé pokrmy, pokrmy z mlieka –puding, krupicová kaša, ovocné šaláty-

.Pravidelne sme realizovali vychádzky do prírody. 

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. 

 

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.  

 

Žiaci MŠ so svojou p. učiteľkou navštívili prvákov  ešte pred zápisom do 1. ročníka. 

Pri zápise žiakov do 1. ročníka boli prítomné pani učiteľky  L. Molnárová, P. Halászová, 

A.Némethová, A. Billíková, špeciálne pedagogičky E.  Veseličová a V. Vlčková, z MŠ  p.uč. 

Beňová. 

 

V priebehu celého školského roka poskytovala konzultácie a poradenstvo pedagógom, 

vychovávateľkám a rodičom žiakov so ŠVPU a ADHD.školská špeciálna pedagogička.  

 

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  

Do  oboch špeciálnych tried aj do triedy pre žiakov  ŠVPU ja zavedený internet . 

K modernizácii školy a vyučovania  IKT   vypracovala p. uč. Vlčková .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.Do časipisov Vrabček a Maxík žiaci posielali svoje príspevy- výtvarné práce, tiež 

súťažili. 

 

Rodičov žiakov 9. ročníkov informovala výchovná poradkyňa o ich možnosti – profesijnej 

orientácii. Monitor 9 absolvovali úspešne. 

 
V oblasti vzdelávania sme využívali  informačné a komunikačné technológie- tablet, PC ,.. 

 

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. Eva Veseličová –využívanie  tabletov a IKT vo vyučovacom procese. 



Mgr. Vlčková sa zúčastňovala pravidelných seminárov ( 1 x mesačne od apríla) v CPPPaP, ktoré 

viedla Mgr. Ellerová, tiež sa zúčastnila semináru so ŠSI. 

P. uč. Veseličová a p. uč. Vlčková sa zúčastňovali na zasadnutiach  MZ 1. stupňa , kde podali 

informácie o vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami.  

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. 

Vurum 2, Dyscentrum Nitra, CŠPP Nitra, Mudroňova ul., CŠPP Topoľčany, Súkromné centrum 

pedagogickopsychologického poradenstva Topoľčany. 

 

Žiaci špeciálnej triedy B navštevovali školskú knižnicu počas predmetu čítania, dejepisu –v 

rámci informačnej výchovy. 

 

Počas vyučovania sme dávali  žiakom úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc, zaraďovali 

kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky,  zaraďovali sme sebahodnotenie, využívali slovné 

hodnotenie, rozvíjali kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti, umožnili používať kompenzačné 

pomôcky. 

 

ŠŠP vypracovala dotazník pre rodičov detí zo znevýhodneného prostredia, na diagnostiku týchto 

žiakov boli do CPPaP Nitra zaslané žiadosti 3 žiakov. 

Špeciálne pedagogičky  viedli krúžky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: Mgr. 

Veseličová – Krúžok kreativity, Mgr. Vlčková krúžok Škola hrou. 

Návrh na opatrenia:  

Pre budúcnosť je naďalej dôležité, aby sa špeciálne pedagogičky v oboch triedach navzájom  

informovali o svojich aktivitách tak, ako doteraz,  a aby o aktivitách bežnej školy boli 

informované aj špeciálne pedagogičky  a aby  dostávali všetky informačné materiály. 

T.:   úloha trvalá 

Z.: vedenie školy a špeciálni pedagógovia 

Z rozhovorov a prácou so žiakmi so ŠVPU počas nápravných techník sme zistili, že nie vždy 

a na rôznych predmetoch boli  dodržiavané pokyny a odporúčania  príslušného poradenského 

zariadenia a zohľadňované potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese - týka sa   to 

preverovania vedomostí, vypracovania písomných a kontrolných prác, príprava poznámok. 

Uvedenú skutočnosť navrhujem riešiť na 1. pedagogickej rade budúceho školského roka.   

T: 1. pedagogická rada šk.r. 2016/2017 



Z.: šk. špec. ped. a RŠ 

Riešenie prípadových štúdií žiakov  s IVP , všetkých žiakov so ŠVVP, žiakov zo soc. znev. 

prostredia a žiakov  s HP- formou stretnutia RŠ, šk. špec. ped. a všetkých vyučujúcich 

T: august -zač. septembra 2016 

Z.: RŠ a šk. špec. ped.  

Dôsledne dodržiavať  odporúčania v správach z odborných pracovísk 

T.: počas celého šk. roka     

Z.: všetci vyučujúci 

Dodržiavanie termínov, ktoré určí školská špeciálna pedagogička- termíny sa týkajú 

odovzdávania hodnotení, dokumentov do spisov. 

T.: úloha trvalá 

Z.: pedagógovia a triedni učitelia 

Vypracovanie zoznamu žiakov so ŠVVP , zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov  s HP. 

T.: 15.9.2016 

Z.: šk. špec. pedagogička 

Spolupráca s výchovnou poradkyňou, vzájomná informovanosť pri problémoch v správaní 

žiakov  

T.: úloha trvalá 

Z.: výchovná poradkyňa a šk. špec. pedagogička 

Štúdium odborného metodického materiálu s problematikou porúch učenia, správania, ADHD 

T.: úloha trvalá 

Z.: všetci pedagógovia  

Diskusie počas zasadnutí MZ  mali svoj význam a prispeli k zlepšeniu práce. 

V závere správy ďakujem vedeniu školy a všetkým kolegom za spoluprácu. Pre budúci školský 

rok nech platí motto: „ Dávajme šancu prežiť radosť z úspechu v škole všetkým deťom, a to 

s ohľadom na ich vývojové schopnosti učenia.“ 

Výčapy-Opatovce, 22.6.2016 

 

 

 

                                                                  Vypracovala : Mgr. Vlasta Vlčková, vedúca MZ 

 



Príloha A 

Aktivity špeciálnej triedy „A“ v školskom roku 2015/2016 

Tematické dni podľa kalendára spojené s aktivitami a súťažami /priebežne/ 

Výtvarné súťaže časopisu Vrabček – priebežne počas celého roka + uverejnené výtvarné práce 

žiakov špeciálnej triedy „A“+ odmeny 

22.9.Európsky  Deň mobility – aktivity , dopravná výchova 

25.9. Biela pastelka  

1.10. Medzinárodný deň seniorov- pozdravy starým rodičom 

2.10. Naj nástenka „Jeseň“ 

15.10. Deň bielej palice 

20.10. Remeslá a tradície –Starší učia mladších 

11.11.Deň otvorených dverí – minidivadielko „Koza rohatá a jež“- vystúpenie pred rodičmi 

12.11. Výtvarná súťaž „Vianočná pohľadnica“ 

24.11. Imatrikulácie prvákov – M.Molnárová 

2.12. Vianočný koncert 

4.12. Mikulášske tematické vyučovanie 

4.2. Karneval –masky- súťaže 

3.3. Beseda s poslancom NR p.M . Hubom – darček – ekodlaždica z orechových škrupín 

23.3. Rozprávkový kaštieľ – Nové Sady – výstava bábok 

31.3. Beseda s ornitológom „Svetový deň vtáctva“ 

2.3. výchovný koncert „Polepetko“ 

4.3. Marec mesiac knihy – Moja obľúbená kniha – prezentácie týždeň so spisovateľkou Ľ. 

Podjavorinskou- súťaže 

Svetový deň vody – poster 

7.3. Hviezdoslavov Kubín – medzitriedne kolo – špec. triedy  

Marec- Biblia očami detí – diecézne kolo :1. Miesto : S. Bojkovský , 2. Miesto P. Juhasová 

22.4. Aktivity ku Dňu zeme+ poster 

17.5. Tematický deň mlieka – Pl, omaľovanky + maska zvierat 

26.5. Školský výlet -Nitriansky hrad, múzeum , katedrála 

1.6. MDD- súťaže , hry , aktivity 

2.6. Čitateľský maratón 

2.6. -7. 6.  Týždeň so S. Štepkom+ výtvarná súťaž „Jánošík „ a „ Portrét S. Štepku“ – P. 

Juhasová odmenená CD  za zobrazenie Jánošíka   

 8.6. Beseda so S. Štepkom  a členmi RND- prezentácia , výzdoba , vernisáž výtvarných prác  



23.a 24.6. Didaktické hry v prírode  

 

Príloha B 

Aktivity špeciálnej triedy B počas školského roka 2015/2016 

 

Záložka do knihy spája školy – Múdrosť ukrytá v knihách 

Október –mesiac úcty k starším 

Starší učia mladších 

Hovorme o jedle- tematický týždeň 

Deň bielej palice, Biela pastelka – 1. Miesto za bielu pastelku 

Beseda so včelárom 

Ľ. Štúr – jeho odkaz 

Beseda –deň Afriky 

Vianočná pohľadnica- - výtv. súťaž 

Vianočná ikebana – 3. miesto v súťaži 

Výchovný koncert – Vadí-nevadí 

Význam darcovstva krvi- rozprávanie 

Boj proti drogám- rozprávanie 

Adventný koncert 

Tematický deň s Mikulášom 

Divadelné predstavenie Jožko Polepetko 

Beseda s ekológom 

Všeobecná deklarácia ľudských práv – rozprávanie 

Hviezdoslavov Kubín- triedne a medzitriedne kolo 

Týždeň s Ľudmilou Podjavorinskou- 1. Miesto v súťaž 

Svetový deň vody . rozprávanie, tem. deň 

Beseda s ornitológom 

Enviropojekt 2015 – 2. miesto  za kreativitu v enviroprojekte 

Deň Zeme – tem. deň 

Exkurzia – kaštiel Nové sady – výstava bábok. 

Týždeň hlasného čítania 

Deň mlieka – tematický deň 

Modrý gombík – aktivity, rozprávanie 

Beseda so spisovateľom L. Haasom 



MDD -Práva dieťaťa ( rozprávanie), športové hry a súťaže k MDD 

Čitateľský maratón 

Beseda so Staanislavom Štepkom, 2. miesto v súťaži Týždeň so Stanislavom Štepkom 

Beseda s junior ambasádorom 

Informačná výchova v knižnici – 11 x – v rámci predmetu  čítania a tematických dní 

Školský výlet – jaskyňa Driny, hrad Červený kameň, Nákupné centrum Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 8 

 

Hodnotiaca správa o činnosti koordinátorov Zdravej školy 

 v školskom roku 2015/2016 

 
V školskom roku 2015/ 2016 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 2015/ 2016. 

 

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. Tento rok sme si zvolili aktivity k téme Med a medovníčky. Žiaci 

9. ročníka s pani učiteľkou Ľ. Vihnyarovou napiekli v školskej kuchynke misu voňavých 

medovníkov. Žiaci všetkých ročníkov sa zúčastnili besedy so včelárom pánom Geršim 

z Čakajoviec počas ktorej sa dozvedeli nielen zaujímavosti zo života včiel a mnohé 

informácie výrobe medu, ale mohli viaceré druhy tejto sladkej dobroty aj ochutnať.  

 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 20. júna 2016                                                    vypracovala PhDr. Ľudmila Vihnyarová 

  

 



Príloha č. 9 

 

Hodnotenie a analýza Prevencie drogových závislostí 2015/2016 

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, 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. 



 Zapojili sme sa do projektu Slovenského výboru UNICEF pod názvom  

       Škola priateľská  k deťom.  

 V rámci  triednickej hodiny žiaci  aranžovali vianočné ikebany. 

 V januári sme sa zapojili do súťaže o naj nástenku, ktorú organizovala Všeobecná 

zdravotná poisťovňa.  

 Priebežne sa monitorovali zmeny v správaní žiakov(ankety, dotazníky), hodnotila sa 

atmosféra v triedach, výsledky sa vyhodnotili na triednických hodinách. 

 V priebehu školského roka sa obmieňala nástenka na chodbe školy so zameraním na 

problematiku fajčenia, alkoholizmu, patologického hráčstva a drog. 

 V mesiaci máj sa žiaci 5. triedy sa zúčastnili interaktívnych aktivít KOS v Nitre pod 

názvom Pavučina vzťahov. 

 V rámci medzipredmetových vzťahov sme sa v 7. 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. 

 

 

24. 6. 2016                                                                   Vypracovala: Mgr. K.Kondelová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 10 

 

Hodnotenie práce koordinátora environmentálnej výchovy na 2. stupni 

 v školskom roku 2015/2016 

 

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, so 

žiakmi 6. ročníka sme robili plagát ku Dňu Zeme, recyklo hry 

- žiaci šiesteho ročníka vypracovali na hodinách chémie spoločné projekty, ktoré mali 

názvy Plasty a recyklácia a ďalšie skupinové projekty boli na tému: Záchrana našej 

planéty a Voda.  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 

- neustále prebieha v našej škole zber použitých batérií 

- realizovali sme besedy s Prof. RNDr. Mikulášom Hubom CSc. z Bratislavy a Mgr. 

Richardom Medalom, riaditeľom Centra enviromentálnych aktivít v Trenčíne   

- počas koncoročných školských výletov sme sa zamerali na pobyt detí v prírode, 

spoznávanie prírody, orientáciu detí v prírode 

V tomto školskom roku prebiehal a bol ukončený Enviroprojekt 2015 v rámci ktorého sa 

konali rôzne aktivity. Vybudovali sa kvetináče, ktoré predstavujú záhradky a do nich žiaci 

zasadili rôzne kvety, zeleninu a bylinky. Uskutočnili sa dve zaujímavé exkurzie a to na 

dotrieďovací dvor Topoľčany a pri fotovoltaickú elektráreň vo Výčapoch – Opatovciach. 

Žiaci sa starali o úpravu Zvoničky a okolia školy. Žiaci vyrobili motivačné tabuľky, ktoré sú 

umiestnené v obci a na ohrade školy. 

 



 Celý projekt bol ukončení Envirodňom a dňom otvorených dverí v našej škole, kde bola 

zrealizovaná výstava prác detí a ich rodičov. Vo vestibule si návštevníci mohli pozrieť celú 

prezentáciu projektu.  

 

       

 

                   Vo Výčapoch – Opatovciach, 23.6.2016 

 

                    vypracovala :  PaedDr. Gabriela Lieskovcová, koordinátor ENV pre II. stupeň ZŠ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 11 

 

 

Vyhodnotenie práce koordinátora ENV na 1. stupni ZŠ 

 v šk. roku 2015/2016 

 
Environmentálna výchova sa ako prierezová téma prelínala všetkými predmetmi, ale najmä 

prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, výtvarnou výchovou, etickou výchovou.  

Umožnila žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu 

životného prostredia.  

Žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými  (primeranými a vhodnými) činnosťami–chrániť rastliny, mať kladný vzťah k 

domácim zvieratám a pod. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy bolo  prispieť k tomu, aby si žiak:  

osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie; 

rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody; 

rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia; 

poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného 

prostredia; 

podieľal sa  aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia; 

správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné 

prostredie. 

 

Výchova k ochrane životného prostredia viedla žiakov k úspore materiálov a energie a k 

šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami. V školskom prostredí a jeho najbližšom 

okolí sa environmentálna výchova dotýkala  týchto oblastí: 

 - spotreba energie - najmä elektrickej (osvetlenie, video, IKT, ) a vykurovanie, 

 - čistota tried a ďalších miestností - spotreba vody a saponátov, 

 - areál školy - výsadba stromov, stavanie búdok pre vtákov,  

 - spotreba materiálov - najmä papiera, 

 - odpad - triedenie odpadu, zber druhotných surovín. 

Aktivity realizované v šk.roku 2015/2016: 

       September:  

       22.9.2015-Svetový deň bez áut: Príď do školy pešo, bicyklom –bezpečnosť na cestách, 

                        podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná  

                       doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi  

        Môj kvet -rastieme spolu , starostlivosť o kvety v triede počas celého šk.roka 

        Svetový deň zvierat - výtvarná súťaž  Moje naj...zvieratko      

     Október 

     Práca s prírodninami – gaštany, šípky a iné jesenné plody, v rámci hodín výtvarnej  

                                          výchovy a pracovného vyučovania .     



Svetový deň výživy- 12.-16.10.2015, celotýždňové aktivity -zdravá výživa, konzumácia ovocia 

a zeleniny, beseda so včelárom, 

November 

30.11.- tematický ENV deň 

Vianočné tvorivé dielne – rozvoj estetického cítenia žiakov pri práci s prírodninami (príprava na 

vianočnú burzu) 

December                                                                         

     Vianočný čas a pohoda pri stromčeku -estetizácia školských priestorov  

Január                                                                                           

Prikrmovanie  vtáčikov v zimnom období 

      Pozorovanie zimnej prírody –  vychádzky 

Marec      

3.3.- beseda s ekológom p.M.Hubom                                                                             

        Svetový Deň vody 22.3. –/čistá voda – zdravý život/ -triedne aktivity: tematický deň, 

                                                  výtvarné práce  

Apríl 

Svetový deň vtáctva 31.3.-beseda s ornitológom 

     Svetový Deň Zeme 22. 4. –čistenie okolia ZŠ a blízkeho okolia od odpadkov 

Máj 

Svetový deň pohybom ku zdraviu- deň otvorených dverí v 1.roč.(vybíjaná)                                                                       

26.5.Exkurzia do Rakúska-za poznaním krás prírody -koncoročný výlet žiakov primárneho 

vzdelávania, pozorovanie unikátneho hniezdiska bocianov v Marcheggu. 

Jún  

MDD – Deň plných hier 

ŠvP- v termíne 6.6.-10.6.2016 v Radave, tematické dni zamerané nielen na zábavu,  

        ale aj na poznávanie prírody a životného prostredia. 

                                                                                              

           V šk.roku bol zorganizovaný aj zber druhotných surovín – papiera, pokračovali sme aj 

            v zbere drobného elektoodpadu a v zbere použitých bateriek. 

 

 

 

 23. 6. 2016       Vypracovala: Mgr.A.Némethová, koordinátor ENV pre primárne vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 13 

 

Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu  

v šk. r. 2015/2016 

 

 
Žiaci v ročníkoch 5. – 9 . na  triednických  hodinách  si  neustále pripomínali  formou rôznych 

aktivít  tieto tematické  okruhy : 

 

5.ročník: Moja rodina, môj domov 

- povedz asociácie k slovu rodina 

- kto tvorí tvoju rodinu 

- nakresli rodokmeň  tvojej rodiny 

- vysvetli pojmy: bratranec, sesternica, strýko, teta, synovec, neter 

- október – mesiac úcty k starším 

- nakresli dom svojich predstáv, opíš ho 

- ako si predstavuješ svoju budúcu rodinu – veľmi tvorivo žiaci reagovali na otázky o rodine 

 

6.ročník: Zdravý životný štýl – zdravá výživa, hygiena 

- vážim si sám seba? 

- hierarchia hodnôt: čo považujem vo svojom živote za najdôležitejšie 

- desatoro zdravého života – na hodinách náboženskej výchovy – žiaci výstižne vyjadrovali svoje 

názory a postrehy na zdravý spôsob života . 

- čo poškodzuje moje zdravie 

- podľa čoho hodnotím iných ľudí? 

- prečo je hygiena dôležitá – žiaci odsúdili ľudí, ktorým hygienické návyky nie sú osvojené. 

 

7.ročník: Dospievanie – zložité obdobie života, úskalia 

- telesné a duševné zmeny v dospievaní, puberta a jej prejavy 

- rozdiely medzi mužom a ženou, predsudky o poslaní muža a ženy v domácnosti 

- kamarátstvo, priateľstvo a láska, priateľstvá medzi chlapcami a dievčatami 

- ako si predstavujem svojho životného partnera, za akého chlapca by som sa nikdy nevydala, 

   s akým dievčaťom by som sa nikdy neoženil 

- nebezpečenstvo pohlavného zneužívania 

 

8.ročník: Práva dieťaťa – násilie v rodinnom živote 

- Deklarácia práv dieťaťa – aké sú práva dieťaťa, pred čím musí byť uchránené 

- Zákon o rodine – právna úprava vzťahov v rodine 

- práva a povinnosti členov rodiny, bez plnenia povinnosti sa nemožno dožadovať práv 

- fyzické a psychické násilie v rodine, ako sa mu brániť- použili sme veľa obrázkového materiálu 

a žiaci odsudzovali všetky druhy násilia 

- zodpovednosť v rodinnom živote – za seba i za druhých 

 

9.ročník: Zodpovednosť v partnerskom živote 



- zodpovednosť v partnerskom živote,  vzťah láska = zodpovednosť 

- kedy si založiť rodinu, predstavy o vlastnej rodine 

- vplyv života v rodine na náš budúci život – čo si odnesiem – neodnesiem do vlastnej rodiny 

- vernosť – nevera v manželskom života 

- všetko v živote má svoj čas – riziká predčasného sexuálneho života 

- plánované rodičovstvo – neželané tehotenstvo – jeho riziká (antikoncepcia) 

- nebezpečenstvo a s ním spojené pohlavné choroby , AIDS  - dostali za úlohu si vyhľadať 

množstvo informácii samostatne formou referátov a prezentácií – potom na hodine občianskej 

výchovy , prírodopisu a aj náboženskej výchovy žiaci prezentovali svoje poznatky, diskutovali 

o rizikových faktoroch  týchto chorôb . 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 2. stupni ZŠ tvorili: 

 

1. Priateľstvo - kamarátstvo, priateľstvo, láska, priateľstvo chlapcov a dievčat 

2. Kultivované dospievanie - psychické a fyzické zmeny v dospievaní, zvýšená hygiena,  

    potreba pohlavnej zdržanlivosti v období dospievania, biologická, psychologická a sociálna  

    zrelosť. 

3. Anatómia a fyziológia rozmnožovacích orgánov - stavba rozmnožovacích ústrojov,  

    oplodnenie, gravidita, pôrod, starostlivosť o novorodenca, negatívne vplyvy - drogy,  

    alkohol, fajčenie, stres, nesprávna výživa, rizikový spôsob života 

4. Zodpovedný prístup k sexualite - láska a sex, nebezpečenstvo striedania partnerov,  

    vernosť - ochrana pred pohlavnými chorobami, AIDS 

5. Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie - strata  

    zábran, predčasné sexuálne aktivity a ich negatívne dôsledky, citové ochladnutie 

6. Zásady bezpečného správania - týranie a sexuálne zneužívanie detí, detská pornografia,  

    ochrana pred týmito sociálno-patologickými javmi 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Občianska výchova  

Rodina, zvyky, tradície, funkcie rodiny. Dospievanie - vzťah s rodičmi, kamarátstvo, priateľstvo, 

láska. Nebezpečenstvo predčasného sexuálneho života. Zákon o rodine, práva, povinnosti, 

zodpovednosť. Sociálna politika štátu, starostlivosť o rodinu.  

AIDS - globálny problém ľudstva, šírenie a ochrana. 

 

Biológia 

Dospievanie - anatómia a fyziológia rozmnožovacích orgánov, oplodnenie, priebeh gravidity, 

vývin plodu, pôrod, starostlivosť o novorodenca, prirodzená výživa dieťaťa, negatívne javy 

ohrozujúce zdravie a život plodu - fajčenie, alkohol, drogy, stres, nesprávna výživa, rizikový 

spôsob života. 

 



Chémia 

Drogy - čo sú drogy, formy aplikácie drogy, vplyv na zdravie jedinca, vplyv na nenarodené 

dieťa. 

 

Etická výchova 

Kultivovaná komunikácia v období dospievania, empatia, asertivita, prosociálne správanie. 

 

Počas  školského roka 2015/2016 žiaci na vymenovaných vyučovacích hodinách aktívne plnili  

vytýčené úlohy obsahu plánu výchovy k manželstvu a rodičovstvu a čiastkové  ciele. 

V mesiaci október ako mesiaci  úcty k starším bola uskutočnená aktivita zberu dobrých skutkov  

vo  všetkých  ročníkoch, ktoré boli uverejnené i v elektronickej podobe školského časopisu.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu prebiehala v spolupráci s rodičmi a ich vedomím, založená 

na dobrovoľnosti a citovom prístupe. Nenásilným spôsobom sa snažili vyučujúci porozprávať 

s rodičmi a výchovnom pôsobení na deti a vplyve kladného príkladu v rodinách. 

V mesiaci februári od 8. do 14.2. 2016 sme si pripomenuli Národný týždeň manželstva, jeho 

história začala v Anglicku a postupne sa rozšíril na všetky kontinenty. Každý rok je iná téma, 

ktorá podčiarkuje pestrosť manželského spolužitia. Témou tohto roka bol Recept na dobré 

manželstvo, napovedá to, že láska ide cez žalúdok. Žiaci sa cez vyučovacie hodiny pokúšali 

v rámci svojich predstáv vytvoriť podobné recepty. 

V školskom parlamente dostali žiaci za úlohu napísať,  a tým  aj vzájomne  obdarovať 

Valentínskou poštou všetkých, ktorých majú najradšej spomedzi spolužiakov i učiteľov. 

V apríli  si zase výtvarno-umeleckou formou pripomenuli významný Svetový deň zdravia, v máji 

to bol Svetový deň rodiny – v súvislosti s Dňom matiek bol pripravený krásny kultúrny program, 

s ktorým žiaci pod vedením svojich vyučujúcich vystúpili v kultúrnom dome. Deň otcov  si žiaci 

pripomenuli výtvarnými výtvormi, ktoré boli vystavené na triednych nástenkách. Napokon svoj 

sviatok – Medzinárodný deň detí  žiaci si žiaci pripomenuli rôznymi súťažami, ktoré pre nich 

pripravili žiaci 9.ročníka, ukážkami akrobatických modelov lietadiel a športovým zápasom 

v prehadzovanej. 

Dňa 15.6.2016 sa so žiakmi 9. a 8. ročníka konal interaktívny workshop s Junior ambasádormi 

z organizácie Unicef Slovensko ako súčasť projektu Škola priateľská k deťom. Žiaci veľa 

diskutovali a dozvedeli sa viac o témach ako zdravie, očkovanie, diskriminácia a vierovyznanie. 

 

 

 

Vo Výčapoch-Opatovciach, 22.júna 2016                  vypracovala: Mgr. Ľ. Arpášová, ved.PK 
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Správa o činnosti Metodického združenia školského klubu detí 

v školskom roku 2015/2016 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                       Vypracovala: vedúca MZ ŠKD Mgr. Daniela Cigáňová 

     



 

 Plán práce metodického združenia školského klubu detí bol vypracovaný v súlade s výchovným 

programom ŠKD, pedagogicko-organizačnými pokynmi  na školský rok 2015/2016, plánom 

práce školy a plánom práce ŠKD 2015/2016, plánom práce MZ 1. - 4. roč. Dlhodobé a konkrétne 

úlohy sa plnili v stanovených termínoch v priebehu školského roka. Novoutvorené metodické 

združenie uskutočnilo štyri zasadnutia. 

  

     Stručná analýza 

Snažili sme sa pokračovať v realizácií tvorivo – humanistickej výchovy, ktorá je z hľadiska 

rozvoja osobnosti dieťaťa najefektívnejšia. Poskytuje dieťaťu dostatočný priestor pre jeho 

samostatnosť, kritické myslenie, sebahodnotenie, aktivitu a participáciu na živote ŠKD. 

Rešpektuje jeho individuálne schopnosti, pričom výchovno-vzdelávací proces je realizovaný 

predovšetkým motivačnými, aktivizačnými a inovačnými metódami práce. Našou snahu je  

prostredníctvom realizovania  modelu tvorivo – humanistickej výchovy dosiahnuť pozitívnu 

klímu a atmosféru v školskom klube, partnerské vzťahy s deťmi, pozitívne hodnotenia detí, 

bohatý život, príťažlivú výchovno-vzdelávaciu činnosť, kvalitnú spoluprácu s rodičmi detí a 

otvorenú komunikáciu. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola organizovaná formou pravidelných 

aktivít určených vo výchovnom pláne  a realizovali sa cez tematické oblasti výchovy, ale aj 

prostredníctvom neplánovaných aktivít, ktoré vyplývali z momentálnej situácie v oddelení, 

ročných období, individuálneho záujmu detí a mimoškolských akcií školy. 

      

Aktivity a prezentácie školského klubu detí v škole a na verejnosti 

 

September – Jesenná výzdoba tried, Vševedkári a ryby, Ako sa deti hrávali kedysi 

Október – Poznávame prírodu, Svetový deň zvierat, Záložka do knihy, Divadielko pre starých 

rodičov 

November – Imatrikulácia prvákov, Celoštátna výstava zvierat 

December 

Vianočné koledy, Vianočný venček, Vianočná akadémia spojená s vianočnou burzou 

Január – Kráľovstvo snehových gúľ, S hudbou je deň krajší, Zimné radovánky 

Február – Karneval a detská diskotéka, Valentínske stretnutie Vševedkárov, 

Marec – Jarný venček, Bezpečne na cestách 

Apríl – Kurz korčuľovania, Jarná symfónia, Rozprávkové vretienko, nácvik programu ku Dňu 

Matiek 



Máj – Rybárska súťaž, Deň matiek, Turisticko-branný výlet Vševedkárov, Beseda s hudobníkom 

Jankom Krnčanom 

Jún – Škola v prírode pre žiakov 1. st., Balón priateľstva, Farebný deň, Futbalový turnaj, 

Rozlúčka so žiakmi 4. roč.  

 

     Záver 

 

     Naďalej budeme pokračovať s realizovaním modelu tvorivo-humanistickej výchovy, nakoľko 

môžeme konštatovať, že výsledkom  je aj pozitívna klíma a atmosféra v klube, čo pokladáme za 

veľmi dôležité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 23. júna 2016           Mgr. Daniela Cigáňová 

                                                                                             vedúca MZ ŠKD 

 

                                                                             

 

     

 

 
 

 
 
 



Príloha č. 15 

 

Správa o činnosti žiackeho parlamentu v školskom roku 2015/2016 
 

V školskom roku 2015/2016 pracoval žiacky parlament v zložení jedného zvoleného zástupcu 

z každej triedy na začiatku školského roka, v celkovom počte 14 žiakov. Každý mesiac sa konali 

stretnutia žiackeho parlamentu s koordinátorkou, kde žiaci navrhovali svoje požiadavky pre 

zlepšenie života v škole, diskutovali o akciách, ktoré by chceli mať počas školského roka 

a pracovali podľa plánu práce žiackeho parlamentu, ktorý si schváli na prvom stretnutí. Žiaci sa 

zapojili i do aktivít organizovaných organizáciou Unicef. Žiaci sa zúčastňovali stretnutí 

pravidelne, v prípade neúčasti v škole si vyslali náhradníka, mali možnosť zúčastniť sa stretnutí 

aj so spolužiakmi. žiacky parlament pravidelne aktualizoval aj svoju webovú stránku 

s pripravovanými akciami. Žiacky parlament organizoval nasledovné akcie školy: 

 

Najkrajšia trieda v školskom roku 2015/2016 pre I. stupeň a druhý stupeň 

 

Žiacky parlament podľa harmonogramu a stanovených kritérií bodoval každý mesiac všetky 

triedy. Na konci školského roka bola vyhlásená najkrajšia trieda v školskom roku 2015/2016 pre 

I. stupeň a II. stupeň. 

 

Týždeň so Stanislavom Štepkom 

 

Pri príležitosti návštevy v škole šéfa Radošinského naivného divadla pána S. Štepku bol žiacky 

parlament požiadaný o spoluprácu, aby pripravil Týždeň so Stanislavom Štepkom. Žiaci ochotne 

pripravili na každý deň od 1. do 7. júna 2016 tri otázky o S. Štepkovi a triedy mohli súťažiť. 

Najlepšia trieda bola odmenená diplomom, fotografiou a CD-om na besede 8. júna 2016 so 

Stanislavom Štepkom. 

 

Týždeň modrého gombíka 

 

Naša základná škola sa i tento rok zapojila do zbierky Modrý gombík, ktorá trvala od 16. mája 

do 22. mája 2016. Počas týždňa vyzbierali dobrovoľníci z 9. ročníka v základne škole i obci 

sumu 102,01€. Príspevky darcov budú použité na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii. 

Okrem zbierky sme sa zapojili aj do vedomostnej súťaže „Škola plná UNICEF hlavičiek“. 

  

Deň Zeme 

 

22. apríl je tradične venovaný našej Zemi. I naša škola si v tento deň pripomenula, že si máme 

našu planétu vážiť a ochraňovať ju. Žiaci našej školy sa venovali upratovaniu okolia školy 

a niektorých častí obce. I keď naša dedina je pekná a pracovníci obce sa o ňu starajú, naši žiaci 

nazbierali niekoľko vreciek odpadkov.  

 

 

 



Týždeň s Ľudmilou Podjavorinskou 

 

Od 14. do 18. marca 2016 organizoval žiačky parlament Týždeň so spisovateľkou Ľ. 

Podjavorinskou. Žiaci si na každý deň pripravili tri otázky, ktoré ráno rozdali triedam a do konca 

vyučovanie ich museli vyriešiť. Takto sme si pripomenuli Marec – mesiac knihy. Najlepšia 

trieda bola odmenená diplomom a sladkou odmenou. 

 

Vianočná zbierka 

 

V spolupráci s Unicef sa organizovala v škole dňa 10. a 16. decembra vianočná zbierka. 

Predajom vianočných pohľadníc a dobrovoľných príspevkom, ktorý bol odmenený nálepkou 

snehovej vločky, sa vyzbierala suma 101,01€.  

 

Valentínska pošta 

 

15. februára vyvrcholila akcia žiackeho parlamentu s názvom Valentínska pošta. Žiaci i pani 

učiteľky mohli od 2. do 12. februára písať odkazy osobám v škole, ktorých majú radi a chcú im 

niečo milé odkázať. Akcia mala i tento rok veľký úspech a žiacky parlament v spolupráci 

s deviatakmi mal opäť veľa práce s triedením odkazov. Členovia parlamentu odovzdali každému 

obdarovanému valentínsku poštu so srdiečkom s jeho odkazmi. Valentínsku poštu dostali nielen 

žiaci a pani učiteľky, ale i pán školník, pani upratovačky a pani kuchárky.  

Karnevalová diskotéka 

Fašiangové obdobie ukončili žiaci druhého stupňa 9. februára karnevalovou diskotékou, ktorá sa 

už tradične konala v telocvični s novým ozvučením, ktoré zakúpila základná škola. Všetci 

tancachtiví sa prezentovali svojimi podomácky vyrobenými maskami. Žiaci sa zabávali 

balónovým a stoličkovým tancom. Okrem chutného občerstvenia ich nadchla aj voľba Naj 

masky. 

Deň behu 

5. novembra pri príležitosti Svetového dňa behu pripravil pre žiakov základnej školy žiacky 

parlament aktivity na podporu zdravia. Na multifunkčnom ihrisku športovali počas piatej hodiny 

žiaci prvého stupňa a cez šiestu hodinu žiaci druhého stupňa. Všetci žiaci i niektoré pani učiteľky 

sa zapojili do kolektívneho behania počas celých dvoch minút. I tento rok nám prialo krásne 

slnečné počasie, čo nám dodalo viac energie a žiaci si mohli preskúšali svoje vytrvalostné 

schopnosti.  

Dni Afriky 

5. a 6. novembra sa konali v základnej škole Dni Afriky. Žiaci sa v stredu dozvedeli na besede 

viac o Afrike a hlavne živote detí. Vhodnou formou prezentácie, videí a súťažných úloh sa žiaci 

prvého i druhého stupňa oboznamovali s problémami na africkom kontinente. Vo štvrtok sa 



potom organizovala v spolupráci s Unicef zbierka na získanie finančných prostriedkov pre 

africké deti, ktorým nie je umožnený prístup k vzdelávaniu. Dobrovoľníci z 5. ročníka E. 

Machová, D. Kuna a M. Kondela spoločne vyzbierali sumu 51,35 €. Sme hrdí, že vyzbieranou 

čiastkou môžeme pomôcť chudobným deťom v Afrike, aby sa im zabezpečili základné pomôcky 

a vybavenie do škôl.  

Noc v škole 

I tento školský rok sa z iniciatívy žiackeho parlamentu uskutočnila Noc v škole. Účasť bola opäť 

výborná a žiaci sa na túto akciu v škole veľmi tešili.  

Starší učia mladších  
 

Na tohtoročné stretnutie Starší učia mladších dňa 20. októbra prijali naše pozvanie veľmi zručné 

dámy z Krajského osvetového strediska v Nitre. Privítala ich vrúcnymi slovami pani riaditeľka 

ZŠ a milou básňou žiačka 5. triedy D. Tóthová. Táto akcia sa organizovala v telocvični, kam 

chodili jednotlivé triedy na prehliadku remesiel. Lektorky nám predviedli techniku macrame, čo 

je pletenie najrôznejších náramkov, náhrdelníkov a opaskov z farebných bavlniek, pletenie 

zvončekov a košíkov z pedigu, výrobu ozdôb z rôznych druhov drôtikov, hačkovanie anjelikov 

a zvončekov, pletenie ozdob zo slamy. Mnohí z nás si to i vyskúšali a šlo im to výborne. 

Dozvedeli sme sa opäť viac o tradičných slovenských remeslách z nášho regiónu.  

Európsky deň jazykov 

Od 22. do 25. septembra 2015 si žiaci v spolupráci so žiackym parlamentom pripomenuli 

Európsky deň jazykov. Na hodinách anglického a nemeckého jazyka vyrábali školský obrázkový 

anglicko-nemecký slovník. Každá trieda sa zhostila svojej úlohy svedomito a vypracovala časť 

slovníka s danou témou. Výsledok ich snaženia si môžete prezrieť vo vestibule školy. Mnohí 

z nás si uvedomili význam vzdelávania sa vo viacerých cudzích jazykoch pre svoju lepšiu 

a krajšiu budúcnosť. 

Biela pastelka 

25.9. 2015 sa dobrovoľníci z 8.A a 8.B triedy našej základnej školy zapojili do verejnej zbierky 

BIELA PASTELKA. V škole i v obci vyzbierali sumu 94,30 €. Sme radi, že ZŠ Výčapy-

Opatovce už každoročne pomáha nevidiacim vrátiť sa opäť do života. Ďakujeme. V tento deň 

organizoval žiacky parlament aj školskú súťaž s názvom Najkrajšia biela pastelka. Podmienkou 

bolo vyrobiť čo najkrajšiu 3D bielu pastelku. Triedy sa s touto témou opäť popasovali výborne, 

no porota mohla udeliť len prvé tri miesta. Výhercom srdečne gratulujeme. Výrobky tried si 

môžete prezrieť v priebehu októbra vo vestibule školy. 

 

23. 6. 2016              vypracovala: koordinátorka žiackeho parlamentu Mgr. Martina Nergešová 


