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1. Údaje o počtoch žiakoch (stav k 1. septembru) 

 

Počty žiakov:   

 šk. rok 2015/2016 šk. rok 2016/2017 šk. rok 2017/2018 

počet žiakov 351 (+3 zahr.) 326 (+3 zahr.) 322 (+4 zahr.) 

roč. 1.- 4. 151 +2 (8 tried) 146 (8 tried) 136 (8 tried) 

roč. 5.- 9. 200 žiakov (10 tried) 183 (10 tried) 190 (10 tried) 

Naplnenosť' žiakov v triede   

 šk. rok 2015/2016 šk. rok 2016/2017 šk. rok 2017/2018 

roč. 1.- 4. 18,88 18,82 17,00 

roč. 5.- 9. 20,00 18,25 19,00 

roč. 1.- 9. 19,55 18,30 18,11 

Najvyššia naplnenosť' žiakov v triedach: 5.A - 23 žiakov, 5.B - 22 žiakov 

Najnižšia naplnenosť' žiakov v triedach: 2.B - 14 žiakov, 1.A, 1.B, 2.A - 15 žiakov  

Počet individuálne integrovaných žiakov : 32 

Ide o žiakov z týchto tried: 2.B – 1 žiak, 3.A – 1 žiak, 3.B – 4 žiaci, 4.A – 2 žiaci, 4.B – 2 žiaci, 5.A – 3 

žiaci, 5.B – 5 žiaci, 7.B – 3 žiaci, 8.A – 2 žiaci, 8.B – 4 žiaci, 9.B – 5 žiakov 

Práca s integrovanými žiakmi sa uskutočňovala v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi, špeciálnymi 

pedagógmi a psychológmi. Vyučujúci jednotlivých predmetov pre príslušných žiakov vypracovali 

individuálne plány, ktoré boli potvrdené špeciálnym pedagógom a podľa nich pracovali celý školský 

rok. S týmito žiakmi popri vyučujúcich v škole pracujú aj 3 asistentky učiteľa. Škola má na ne priamo 

viazané financie z mimorozpočtových zdrojov z MŠVaV SR. Tieto pokrývajú väčšinu ich mzdových 

a odvodových nákladov, časť je dofinancovaná z rozpočtu školy. 

Od tohto šk. roku naša škola intenzívne spolupracuje so Súkromným centrom poradenstva 

v Zemianskych Kostoľanoch. Pravidelne  u nás vykonávalo logopedické cvičenia s našimi vybranými 

žiakmi. Pracovníčka tejto poradne Mgr. Gamanová pracovala so žiakmi s poruchami učenia, pretože 

deti s poruchami učenia si ťažko osvojujú učivo bežnými výučbovými metódami, hoci majú primeranú 

inteligenciu a dostatočne podnetné rodinné prostredie. Pani učiteľky prvého ročníka iniciovali 

depistáž v prvom ročníku, v ktorej sa zamerali na včasné odhalenie porúch učenia, na logopedické 

vyšetrenia, korekcie reči, , komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Škola 

poskytla pracovníčkam  dve učebne, kam  si od učiteľov počas vyučovania prevzali žiakov. Rodičia 

prejavili veľkú spokojnosť s touto spoluprácou – nemuseli vymeškávať z práce, žiaci chýbali len 

minimálny čas na vyučovaní, ušetrili na cestovných nákladoch... Aj keď je to súkromné centrum, žiaci 

mali  starostlivosť zdarma, nakoľko zákon umožňuje, aby bol žiak klientom jedného štátneho 

a jedného súkromného zariadenia.  

Prítomnosť pracovníčok poradne umožnila vyučujúcim konzultovať výsledky psychologických 

a špeciálnopedagogických vyšetrení, aby pedagógovia dokázali klásť na žiakov primerané nároky 

a nevyzývali ich k takým činnostiam, pri ktorých by z hľadiska svojho postihnutia nemohli podávať 

optimálny výkon. 

 



 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 2017/2018 Strana 6 
 

Vývinové poruchy boli zastúpené: 
- dyslexia 17 žiakov 

- dysortografia   23 žiakov 

- dysgrafia          19 žiakov 

- dyslália          2 žiaci 

 

Počet detí v ŠKD:  99 (3 oddelenia)  

Priemerný počet stravníkov v ŠJ:   cca 230 

Počet stravníkov sa v priebehu šk. roku mení. Okrem tohto počtu našich žiakov, sa v ŠJ stravuje aj 

niekoľko desiatok dospelých stravníkov z obce a väčšia časť zamestnancov školy. 

 

2. Zápis do 1. ročníka a prijatie žiakov na stredné školy 

2.1. Počet žiakov zapísaných  do 1. ročníka (bez odkladov):  

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

počet žiakov 
39 

(z tohto 2 zahr.) 
39 

36 
(z tohto 1 zahr.) 

38 
(z tohto 2 zahr.) 

41 
(z tohto 1 zahr.) 

chlapci 17 22 21 26 28 

dievčatá 22 17 15 12 13 

ODKLADY    8 7 

 

2.2. Rozmiestnenie  žiakov na stredné školy: 

 
 

Gymnáziá  spolu dievč. 

v  o k r e s e Prievidza                   

       
Gymnáz.V.B.Nedožerského, Matice slovenskej 16, 
Prievidza                        

3 2 

       Piar.SŠ.F.H.- Piar.gymn, A. Hlinku 44, Prievidza                                1 0 

mimo okres Prievidza                   

       Gymnázium , Bilíkova 24, Bratislava                                 1 1 

       Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica 1 1 

 Bilingválne gymnázium, Tomáša Rúžičku 3, Žilina                                   1 1 

 S p o l u   Gymnáziá 7 5 

    

Zdravotnícke školy  spolu dievč. 

mimo okres Prievidza                   

 
Stred.zdravotnícka škola, 17. novembra 1056, 
Topoľčany                    

1 1 

 S p o l u   Zdravotnícke školy 1 1 
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Ekonomické, 
obchodné SOŠ 

 spolu dievč. 

v  o k r e s e Prievidza                   

       Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza                                        2 2 

 SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza                         3 2 

mimo okres Prievidza                   

 SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 1 

 Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno 1 1 

 S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ 7 6 

Pedagogické školy  spolu dievč. 

mimo okres Prievidza                   

       
Pedag.a sociál.akadémia, SNP 509/116, Turčianske 
Teplice                        

2 2 

 S p o l u   Pedagogické školy 2 2 

    

Technické, dopravné 
SOŠ 

 spolu dievč. 

mimo okres Prievidza                   

 Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín                                          3 2 

 S p o l u   Technické, dopravné SOŠ 3 2 

    

SOŠ ostatné  spolu dievč. 

v  o k r e s e Prievidza                   

 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza                                7 2 

 Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová                                       3 0 

 Spoj škola- SOŠ, Rastislavova 332, Nováky                                       3 1 

 Piarist. SOŠ F. Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza                                 2 2 

mimo okres Prievidza                   

 SOŠ, Cintorínska 4, Nitra                                     1 1 

 SOŠ drev. pri SŠ, Rosinská cesta 4, Žilina                                              1 0 

 SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica 1 1 

 SOŠ IT, Tajovského 30, B. Bystrica 1 0 

 S p o l u   SOŠ ostatné 19 5 

    

                              Počet žiakov končiacich ZŠ 39 21 

 

2.3. Štatistika umiestnenia žiakov podľa typu SŠ  

  Názov skupiny škôl 
Umiestnenie 

celkom dievčatá 

Gymnáziá                                           7 5 

Umelecké školy                                     0 0 

Zdravotnícke školy                                 1 1 

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                     0 0 

Ekonomické, obchodné SOŠ                           7 6 

Pedagogické školy                                  2 2 

Technické, dopravné SOŠ                            3 2 

SOŠ ostatné                                        19 5 

ŽIACI SPOLU 39 21 
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2.4. Pozitíva a  negatíva pri rozmiestňovaní žiakov :  

Pozitíva:  

 tak ako aj po iné roky aj v tomto  školskom roku sa dobre spolupracovalo so žiakmi, 

 s rodičmi neboli žiadne problémy, zbery boli odovzdávané načas, 

 žiaci často konzultovali svoje poradie podľa záujmu na danú strednú školu, nemali priveľké 
očakávania, 

 školy výchovným poradcom uľahčujú prácu – prijímajú všetkých žiakov, ktorým základná 
škola pošle prihlášku. 

 
Negatíva: žiadne mimoriadne sa v nevyskytli                             

2.5. Spolupráca s  triednymi učiteľmi  

 Práca so všetkými  triednymi učiteľmi  bola bezproblémová. Problémy, ktoré v triedach 

vznikali, sa riešili priebežne. Ak boli problémy výraznejšieho charakteru, tak boli pozývaní na pohovor 

do školy aj rodičia žiakov. 

2.6. Spolupráca s  rodičmi  

Rodičia žiakov boli pri riešení problémov predvolávaní do školy triednym učiteľom alebo riaditeľom 

školy. Pri stretnutiach boli oboznámení o správaní žiaka počas vyučovacieho procesu i mimo neho a 

boli konzultované spôsoby nápravy.  

Väčšia časť spolupráce s rodičmi bola realizovaná prostredníctvom triednych ZRPŠ, ktoré sa 

uskutočnili tri krát v mesiacoch: október, január, apríl. 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

II. polrok: 

 1.-4. 5.-9. 1.-9. 

Počet žiakov 136 191 327 

  chlapcov 73 89 162 

  dievčat 63 102 165 

Prospech 

prospeli  s vyznamenaním 85 76 159 

prospeli  veľmi dobre 16 79 90 

prospeli 31* 34 76 

neprospeli 0 0 0 

Opravné skúšky 0 0 0 

Neklasifikovaní 0 4 4 

* sem sú zarátaní aj prváci, ktorí sa inak štatisticky nevyhodnocujú (nemajú PV ani PVD) 
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3.1. Najlepší žiaci školy  

Už sa stalo v našej škole tradíciou, že na konci šk. roku vyhodnocujeme nielen najlepších žiakov tried, 

víťazov športových, vedomostných či umeleckých súťaží, ale aj žiakov, ktorí udeľujeme titul žiak roka 

a športovec roka. Osvedčilo sa nám to jednak ako uznanie pre žiakov, ktorí v tom danom roku pre školu 

niečo výnimočnejšie urobili, jednak ako motivácia pre ostatných žiakov. 

Po skúsenostiach z minulých rokov, sme sa v pedagogickej rade dohodli týmto spôsobom každoročne 

vyhodnocovať 3 žiakov. Konkrétne žiaka roka, športovca roka a športovkyňu roka. Príležitostne na 

I. stupni vyhlasujeme aj žiaka alebo športovca roka na I. stupni, tento rok sme po dlhšom čase vyhlásili 

na I. stupni športovkyňu školy. Stala sa ňou Melanie Hrdá zo 4.B. 

V šk. roku 2017/2018 sme po odsúhlasení v pedagogickej rade rozhodli nasledovne: 

Žiačkou roka sa stala Paulína Petrisková  z 9.A, Športovcom roka Tomáš Katrena z 9.A 

a Športovkyňou roka Margaréta Kluvancová z 9.A. 

3.2. Výsledky športových súťaží  

V šk. roku 2017/2018 naša škola získala výborné 2. miesto medzi všetkými školami prievidzského 

okresu. 

Vrcholom tohtoročného športového snaženia bol postup našich dievčat vo vybíjanej až na 

Majstrovstvá Slovenska po piaty krát za sebou, kde obsadili 2. miesto.  

Taktiež nás mimoriadne potešilo, že sme sa umiestnili ako najlepšia škola v športových výsledkoch 

za šk. rok 2017/2018 a predbehli sme tak aj školy, ktoré majú zameranie na niektoré športy. 

 

Súťaž 
Umiestnenie 

Pripravoval/a 
MO MR KK SR 

Florbal st. chlapci 3.    Mgr. Kluvanec 

Florbal st. dievčatá 1. 3.   Mgr. Novotná 

Bedminton st. chlapci 2.    Mgr. Kluvanec 

Vybíjaná MIX 3. – 4. roč. 4.    Mgr. Iliašová 

Basketbal – st. dievčatá 1. 2.   Mgr. Novotná 

Basketbal – ml. dievčatá 3.    Mgr. Novotná 

Basketbal – ml. chlapci 3.    Mgr. Kluvanec 

Hádzaná – st. dievčatá 2.    Mgr. Novotná 

Malý futbal – st. chlapci 2.    Mgr. Kluvanec 

Malý futbal – ml. dievčatá 3.    Mgr. Kluvanec 

Malý futbal – najml. chlapci 3.    Mgr. Vrteľ 

Volejbal – st. chlapci 2.    Mgr. Kluvanec 

Volejbal – st. dievčatá 2.    Mgr. Novotná 

Besketbal – ml. chlapci 3.    Mgr. Kluvanec 

Vybíjaná – dievčatá 1. 1. 1. 2. Mgr. Pavolová 

Atletika – chlapci  3.    Mgr. Kluvanec 

Atletika – dievčatá 1.  8.  Mgr. Novotná 

Skok do výšky 
Margaréta Kluvancová 9.A 1.    Mgr. Novotná 

Simona Mazánová 9.A 3.    Mgr. Novotná 

 Tomáš Katrena 9.A 3.    Mgr. Kluvanec 

Novácka latka Margaréta Kluvancová 9.A 3.    Mgr. Novotná 
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3.3. Výsledky vedomostných a  umeleckých súťaží  

 

Súťaž Meno žiaka Trieda 
 Pripravoval/a 

OK KK  

Technická olympiáda 
Adam Belanec 9.A 

6. 
 

Mgr. Králová 
Matúš Kunovský 9.A  

Vianočný svietnik 
Mária Hroncová 9.B 1.  

Mgr. Plevová 
družstvo školy  1.  

Olympiáda zo SJL Michaela Kalfasová 9.B BU  Mgr. Pršová 

Olympiáda v ANJ 
Tomáš Lazo 7.A 7.  

Mgr. Nechalová 
Branislav Krpelan 9.A 20.  

Matematická olympiáda Karolína Petrisková 6.A 2.  Mgr. Mazániková 

Geografická olympiáda 

Adam Motúz 5.A 6.  

Mgr. Kopnická 

Alexandra Trnová 7.A 7.  

Barbora Ďurkovicová 7.A 11.  

Andrej Beseda 8.B 4.  

Martin Pišoja 8.A 17.  

Pytagoriáda 
Alexander Cagáň 6.B 6.  Mgr. Kluvanec 

Patrícia Hájeková 6.B 7.  Mgr. Kluvanec 

Tomáš Lazo 7.A 8.  Mgr. Králová 

Hviezdoslavov Kubín Paulína Číková 6.A cena poroty  Mgr. Štefáková 

Biblická olympiáda 
Barbora Ďurkovicová 7.A 

3. 

 

Mgr. Plevová Radka Mederová 8.A  

Patrícia Mikušová 8.A  

Chemická olympiáda Paulína Petrisková 9.A 8.  Mgr. Oravcová 

Prievidzská kytica Radka Mederová 8.A 5.  Mgr. Plevová 

 

 

3.4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov:  

Hlavnou úlohou plánu práce, ŠkVP aj iŠkVP boli zvyšovanie kvality a úrovne vedomostí u všetkých 

žiakov, ktorá sa odvíjala od úrovne pedagogických pracovníkov. Všetci pedagogickí pracovníci 

vynakladajú  enormnú snahu, aby odovzdali čo najviac vedomostí žiakom a aby úroveň týchto 

vedomostí aj pravidelne overovali a získavali tak spätnú väzbu svojej práce. 

Prioritou pre zvyšovanie vedomostí bola predovšetkým náročnosť na kvalitu zvládnutia učebnej látky. 

Ďalšie pozitíva zvýrazňujúce túto prioritu v tomto šk. roku boli: 

 vysoká odbornosť pedagogických pracovníkov, 

 diferenciácia a individuálny prístup k žiakom, 

 spätná väzba a snaha naučiť žiaka maximum učebnej látky na vyučovacej hodine, 

 zvyšovanie tvorivosti a zadávanie problémových úloh, 

 doučovanie nad rámec pracovných povinností, 

 tvorba projektov a modernizácia vyučovacieho procesu, 

 modernizácia učebných pomôcok, 

 práca s interaktívnou tabuľou a zavádzanie IKT vo vyučovacom procese. 

Overovanie vedomostí sa vykonávalo v priebehu šk. roka najmä prostredníctvom: testov, povinných 

písomných prác z matematiky a slovenského jazyka, vstupných a výstupných previerok, 

prostredníctvom individuálneho skúšania a prostredníctvom viacerých celoslovenských testovaní. 
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3.5. TESTOVANIA  

3.5.1. TESTOVANIE 5 

Počet testovaných žiakov: 44 

Matematika: úspešnosť našej ZŠ: 74,5%, úspešnosť škôl v SR: 64,7% 

 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 9,8. 

 V matematike sme dosiahli nadpriemerný výsledok zo všetkých škôl v SR. 

Slovenský jazyk: úspešnosť našej ZŠ: 73,9%, úspešnosť škôl v SR: 62,8% 

 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 11,1. 

 V SJL sme dosiahli nadpriemerný výsledok zo všetkých škôl v SR. 

3.5.2. TESTOVANIE 9 

Počet testovaných žiakov: 35 

Matematika: úspešnosť našej ZŠ: 68,2%, úspešnosť škôl v SR: 55,9% 

 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 12,3. 

 V matematike sme dosiahli nadpriemerný výsledok zo všetkých škôl v SR. 

Slovenský jazyk: úspešnosť našej ZŠ: 62%, úspešnosť škôl v SR: 63% 

 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 9,0. 

 V SJL sme dosiahli priemerný výsledok v rámci všetkých škôl v SR. 

TESTOVANIE 5 a TESTOVANIE 9 sú momentálne základným kritériom pri hodnotení kvality škôl, 

vďaka ich výsledkom, ako aj výsledkom z predchádzajúcich školských rokov  sme vysoko 

nadpriemernou školou v rámci celej SR. 

3.5.3. Komparo - 8. ročník 

Počet zapojených škôl v rámci SR: 392 

Počet zapojených žiakov našej školy: 32 

Matematika: úspešnosť našej ZŠ: 44,5%,  

 Horší výsledok ako naša ZŠ v rámci celej SR dosiahlo až 33,5% škôl. 

Slovenský jazyk: úspešnosť našej ZŠ: 61,90% 

 Horší výsledok ako naša ZŠ v rámci celej SR dosiahlo 48,1 % škôl. 

Biológia: úspešnosť našej ZŠ: 46,4% 

 Horší výsledok ako naša ZŠ v rámci celej SR dosiahlo  48,3 % škôl. 

Geografia: úspešnosť našej ZŠ: 41,6% 

 Horší výsledok ako naša ZŠ v rámci celej SR dosiahlo 51,2 % škôl. 
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Študijné predpoklady: úspešnosť našej ZŠ: 52,2% 

 Horší výsledok ako naša ZŠ v rámci celej SR dosiahlo iba 41,2 % škôl. 

Pri zhodnotení všetkých relevantných testovaní do ktorých boli naši žiaci zapojení v šk. roku 2016/2017 

vychádzajú žiaci 8. ročníka výrazne najhoršie, predovšetkým v predmetoch dejepis a fyzika.  

V SJL a matematike sa ukázali ako mierne nadpriemerní. Pri porovnaní s ročníkmi 4., 5, a 9. je to však 

aj tak výrazne najhoršie hodntenie. 

V celkovom vyhodnotení naš škola skončila s 92,30% zúčastnených škôl ako výrazne nadpriemerná.  

3.5.4. Komparo - 9. ročník 

Počet zapojených škôl v rámci SR: 668 

Počet zapojených žiakov: 32 

Matematika: úspešnosť našej ZŠ: 47,4% 

 Horší výsledok ako naša ZŠ v rámci celej SR dosiahlo 43,8 % škôl. 

Slovenský jazyk: úspešnosť našej ZŠ: 64,1% 

 Horší výsledok ako naša ZŠ v rámci celej SR dosiahlo 51,0 % škôl. 

 

3.5.5. Analýza vzdelávacích výsledkov a testovaní: 

Z uvedených výsledkov vyplýva: 

 vo veľkej väčšine testovaní vychádza naša škola ako nadpriemerná,  

 posledných päť rokov máme vynikajúce výsledky  hlavne v TESTOVANÍ-9, ktoré má zo 

všetkých jednoznačne najväčšiu váhu a slúži ako základné kritérium hodnotenia kvality škôl 

v rámci SR, 

 v TESTOVANÍ-5, ktoré slúži ako výstup vedomostnej úrovne ISCED I (teda I. stupeň) sme opäť 

dosiahli výrazne nadpriemerné výsledky z oboch častí testovania. 

Opatrenia:  

 udržať nadštandardnú úroveň matematiky a dosahovať aspoň také výsledky ako 

v posledných šk. rokoch, 

 udržať, prípadne zvýšiť úroveň slovenského jazyka a literatúry  

Negatíva zvyšovania kvality vedomostí: 

 názornosť a využívanie niektorých učebných pomôcok má stále rezervy, príčinou je a náročnosť 

prenosu učebných pomôcok z kabinetu do tried. Najčastejšie sa využívali počítačové učebne, 

interaktívna tabula, CD prehrávače, mapy a základné rysovacie pomôcky, 

 neplnenie si žiackych povinností a slabá domáca príprava: problémy v prístupe k školským 

povinnostiam sa vyskytujú prakticky vo všetkých ročníkoch. U mnohých žiakov prevládala 

ľahostajnosť, nezáujem o nové poznatky, nepripravenosť na vyuč. hodiny, čo sa prejavilo aj pri 

overovaní vedomostí a pri výsledkoch testovania. Žiaľ, občas nenachádzame podporu v našom 
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snažení ani u rodičov, ktorí horšie výsledky skôr pripisujú „zlému učiteľovi“, ako nedostatočnej 

príprave a pozornosti žiakov, hoci časť triedy dosahuje výborné výsledky pri tom istom 

učiteľovi, 

 mnohí žiaci nemajú vypestovaný pocit zodpovednosti k plneniu si povinností a zlyháva kontrola 

aj zo strany rodičov, 

 žiaci sa nevedia správne učiť, nemajú systém v domácej príprave, často nie sú ochotní prijať 

radu učiteľa, 

 náročné požiadavky zo strany rodičov na učiteľa (rodiča žiadajú 100%tné nadobudnutie 
vedomostí svojho dieťaťa v škole, prípadne doučovanie a maximálnu individuálnu 
starostlivosť), 

 u deviatakov písanie T-9 a ich prijatie žiakov na stredné školy znižuje motiváciu o absorbovanie 
nových vedomostí v poslednej ¼ šk. roka 

Opatrenia: 

 kabinety systematicky doplňovať modernými učebnými pomôckami - úloha pre vedúcich 
kabinetov a vedenie školy, 

 pri hospitačnej činnosti vyžadovať, aby sa učebné pomôcky využívali v plnej miere, 

 pohovor   s rodičmi,   zvýšiť   kontrolu   na   plnenie   si   povinností   žiakov,   pravidelne 
kontrolovať domácu prípravu žiakov, 

 rozhovory so žiakmi a rodičmi na triednických hodinách a rodičovských združeniach - poradiť 
žiakom ako sa správne učiť, aká je správna domáca príprava, 

 kladenie dôrazu na overovanie vedomostí u všetkých žiakov, ale hlavne u žiakov 9. ročníkov, 
zapájať ich do projektov, zadávať úlohy na tvorivosť. 

 

3.6. Výchovná oblasť  

Výchovné problémy sa nám podarilo zlikvidovať už v zárodku, išlo hlavne o opakovanie priestupkov 

ako klamstvo, podvádzanie, vulgárne a neprimerané správanie, či nenosenie pomôcok a nerobenie 

úloh. Záškoláctvo a šikanovanie sa nevyskytlo.  

Znížené známky za správanie a pokarhania boli udelené žiakom za časté a opakované 

neuposlúchnutie príkazov učiteľa, neplnenie si povinností, klamstvo, podvádzanie a vulgárne 

vyjadrovanie.  

Opatrenia: 

 zo strany učiteľov byť dôslední pri výchove a dodržiavaní Školského poriadku ,  

 priestupky riešiť pohovorom s rodičmi a zápisom o priestupku, 

 priestupky riešiť už v zárodku, 

 maximálne komunikovať o problémoch so žiakmi.   

Pokarhania riaditeľom školy: 7  

 ¼-rok: 4;  ½-rok: 0 

 ¾-rok: 2; koniec šk. roka: 1 

Znížené známky zo správania:  

 v tomto šk. roku neboli udelené 

 Veľa žiakov však so správaním problémy nemá, dokonca často dosahujú nielen výborné 
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výchovno-vzdelávacie výsledky, ale sú nápomocní spolužiakom či učiteľom. Mnohí úspešne 

reprezentujú školu. Týmto žiakom bolo udelené množstvo pochvál triednym učiteľom a tým 

najpríkladnejším aj niekoľko pochvál riaditeľom školy. 

Pochvaly riaditeľom školy: 47 (I. st. 3, II. st. 44) 

 ¼-rok: 3 (I. st. 0, II. st. 3);  ½-rok: 15 (I. st. 5, II. st. 10);  

 ¾-rok: 12 (I. st. 1, II. st. 11); koniec šk. roka: 31 (I. st. 11, II. st. 20). 
 

4. Učebné plány 

4.1. Pôvodný ŠkVP pre ISCED I  

V školskom roku 2017/2018 sa podľa pôvodného plánu vyučovali na I. stupni (ISCED I) žiaci 4. ročníka. 

 

Vyučovací predmet  ŠVP ŠkVP 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Slov. jazyk a lit.   26 30 9 7 7 7 

1. cudzí jazyk   6 10 2 2 3 3 

   32 40  

 Prírodoveda  3 6 1 1 2 2 

 Vlastiveda  3 5 -- 1 2 2 

Dopr. vých. 0 2 -- 1 1 -- 

Reg. vých. 0 1 -- -- -- 1 

   6   

ETV / NBV   4 4 1 1 1 1 

   4 4  

 Matematika  14 16 4 4 4 4 

Inf. výchova   3 3 -- 1 1 1 

   17 19  

Pracovné 
vyučovanie  

1  1 -- -- -- 1 

   1 1  

Výtvarná vých. 4  6 2 2 1 1 

Hudobná vých. 4 4 1 1 1 1 

  8 11  

Telesná vých. 8  8 2 2 2 2 

  8 8  

  76 76     

   20     

   96     
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4.2. Inovovaný ŠkVP pre ISCED I  

V školskom roku 2017/2018 sa podľa inovovaného plánu vyučovali na I. stupni (ISCED I) žiaci 1. - 3. 

ročníka. 

 

vyučovací predmet 
ročník primárne vzdelávanie 

1. 2. 3. 4.  

Slovenský jazyk a literatúra 9 8+1 7+1 7+1 34 

Anglický jazyk 0+2 0+2 3 3 10 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informatika   1 1 2 

Prvouka 1 2   3 

Prírodoveda   1+0,5 2 3,5 

Vlastiveda   1+0,5 2 3,5 

Etická výchova/náb.výchova 1 1 1 1 4 

Pracovné vyučovanie   1 1 2 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

základ 20 20 23 25 88 

voliteľné (disponibilné) hodiny 2 3 2 1 8 

spolu 22 23 25 26 96 

 

 

4.3. Pôvodný ŠkVP pre ISCED II  

V školskom roku 2016/2017 sa podľa pôvodného plánu vyučovali na II. stupni (ISCED II) žiaci 8. a 9. 

ročníka. 

 

 Vyučovací 
predmet  

Poč.h.  
ŠVP 

Poč.h.  
ŠkVP 

5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

Slovenský jazyk a 
literatúra  

23 25 5 5 5 5 5 

1. cudzí jazyk  15 16 4 3 3 3 3 

2. cudzí jazyk  4 6 -- 1 1 2 2 

Tvor. písanie 0 1 1 -- -- -- -- 

  42 48  

 Fyzika 5 6,5 -- 1 2 2 1,5 

 Chémia 4 6 -- 1 1 2 2 

Biológia 5 7,5 1 2 1,5 2 1 

  14 20      
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Dejepis 6 9 1 2 2 1 3 

Geografia 5 8 2 1 1,5 2 1,5 

Občianska náuka  4 4 1 1 1 -- 1 

  15 21  

 ETV/NBV  4 4 1 1 1 1 -- 

  4 4      

Matematika 19 25 5 5 5 5 5 

Informatika 2 5 1 1 1 1 1 

  21 30  

Svet práce  1 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Technika 1 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  2 5  

Hudobná vých. 3 3 1 1 1 -- -- 

Výtvarná vých. 3 3 1 1 1 -- -- 

Vých. umením  1 2 -- -- -- 1 1 

  7 8  

Tel. a športová 
výchova  

10 10 2 2 2 2 2 

  10 10  

  115 115      

   31      

  146      

 

 

4.4. Inovovaný ŠkVP pre ISCED II  

V školskom roku 2017/2018 sa podľa inovovaného plánu vyučovali na II. stupni (ISCED II) žiaci 5. až 7. 

ročníka. 

 

vyučovací predmet 
nižšie stredné vzdelávanie 

5. 6. 7. 8. 9.  

slovenský jazyk a literatúra 5 5 4+1 5 5 25 

anglický jazyk 3+1 3+1 3 3 3 17 

2. cudzí jazyk / tvorivé mysl. 0 0 2 2 2 6 

matematika 4+1 4+1 4 4 5 23 

informatika 1 1 1 1 0+1 5 

fyzika --- 2 1 2 1 6 

chémia --- --- 2 2 1 5 

biológia 2 1+1 2 1+0,5 1 8,5 

dejepis 1 1 1+0,5 1 3 7,5 

geografia 2 1 1+0,5 1+0,5 1 7 

občianska náuka --- 1 1 1 1 4 
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etická výchova/náboženská 

výchova 
1 1 1 1 1 5 

technika 1 1 1 1 1 5 

svet práce 0+1 0+1 --- --- 0+1 3 

hudobná výchova 1 1 1 1 --- 4 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 

telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10 

základ 24 25 26 27 25 127 

voliteľné (disponibilné) 

hodiny 
3 4 4 3 5 19 

spolu 27 29 30 30 30 146 

 

Učebné plány boli v súlade s rámcovými učebnými plánmi podľa ŠVP a podľa iŠVP. Boli doplnené 

o príslušný počet  disponibilných hodín na jednotlivých stupňoch (viď tabuľky).  

4.5. Vyučovanie povinne voliteľných predmetov NAV a  ETV: 

Pomer žiakov: 267/30;  všetky hodiny boli vyučované odborne; NAV okrem Mgr. Pleovej (katechétka) 

vyučovali miestni kňazi Mgr. Viktor Mičuda a Mgr. Michal Majerčík. Vyučovanie NAV a ETV prebieha 

v 1. – 8. ročníku. 

 

4.6. Ďalšie dôležité súčasti ŠkVP a iŠkVP  

4.6.1. Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka 

Lyžiarsky výcvik prebiehal pod vedením odborných inštruktorov, ktorých nám zabezpečila 

spoločnosť WACHUMBA. Opäť prebiehal pobytovo, tento raz v stredisku Žiar – Strednica, pobyt bol 

zabezpečený v sanatóriu Tatranská kotlina. Pedagogický sprievod robil výpomocných inštruktorov. 

Aktivita bola financovaná z prostriedkov MŠVVaŠ SR v sume 150,00€ na žiaka a prebehla bez vážnejších 

nedostatkov. Zvyšné náklady si uhrádzali žiaci (skipasy, doprava) samostatne vo výške cca 55,00€. 

účasť: žiaci 7. ročníka 

 zabezpečenie: Mgr. Kluvanec (vedúci) + Mgr. Iliašová, Mgr. Pavolová 

 miesto konania: Žiar – Strednica 

 termín: 12. – 16. február 2018 

 počet žiakov: 37 

 počet inštruktorov: 3   

 pedagogický dozor: 3 (vedúci Mgr. Kluvanec, členovia: Mgr. Iliašová a Mgr. Novotná) 

 zdravotník: počas pobytu zmluvne zabezpečený v ubytovacom zariadení a počas výcviku stále 

prítomný člen horskej služby 
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4.6.2. Lyžiarsky výcvik pre žiakov 4. ročníka 

Lyžiarsky výcvik prebiehal pod vedením našich vyučujúcich. Aktivita bola financovaná 

z prostriedkov rodičov (cca 40,00 €) a prebehla bez vážnejších nedostatkov.  

účasť: žiaci 4. ročníka 

 miesto konania: Cigeľ 

 termín: 12. – 16. február 2018 

 počet žiakov: 35 

 počet inštruktorov: 3   

 pedagogický dozor: 3 (vedúci Mgr. Rambalová, členovia: Mgr. Pavolová a Ing. Kupčeková) 

 zdravotník: bol zabezpečovaný všeobecnými lekármi pre deti a dorast v Nitr. Rudne 

 

4.6.3. Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik prebiehal pod vedením inštruktorky plávania, našej p. učiteľky TSV Mgr. 

Kataríny Novotnej v súlade so Smernicou MŠ SR č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov 

ZŠ. 

 účasť: žiaci 3. ročníka 

 zabezpečenie: Mgr. Rambalová, Mgr. Bieliková, p. Javorčeková 

 vedúca plaveckého výcviku: Mgr. Novotná 

 miesto konania: plaváreň pri ZŠ Lehota pod Vtáčnikom 

 termín: 3. – 14. október 2016 

 počet žiakov: 36 

 

4.6.4. Škola v prírode 

 Miesto konania: Jedľové Kostoľany - Pohronský Inovec 

 Termín akcie: 11.06. až 15.06. 2018 

 Počet osôb: 

o počet žiakov: 30 

o počet výchovných pracovníkov: 3 pedagogickí pracovníci (vedúca ŠvP: 

PaedDr. Mederová, členovia Mgr. Kluvavancová, Mgr. Dengová), 2 animátori CK 

Wachumba 

o zdravotník: zmluvne zabezpečený prostredníctvom CK Wachumba 

Program ŠvP prebehol podľa schváleného harmogramu bez akýchkoľvek vážnejších problémov. 

Žiaci boli disciplinovaní, aktívne sa zapájali do činností, ktoré im pripravili animátori, pani učiteľky 

a vychovávateľky.  

Strava bola taktiež podľa schváleného jedálneho lístka, bola nutrične vyvážená, podávaná 

dostatočnom množstve a v dohodnutých časoch. 

Ubytovanie bolo primerané, problém bol v časti izieb, kde neboli zrenovované sociálne zariadenia. 

Tieto už boli značne opotrebované a svoju často ani plnohodnotne neplnili svoju funkciu. 

Komunikácia s personálom zariadenia bola bezproblémová, vychádzali nám v ústrety.  
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Celkovo hodnotíme školu v prírode pre žiakov pozitívne, avšak najmä z dôvodu aktívneho prístupu 

pedagogických pracovníkov našej školy, ktorí uvedené nedostatky vykompenzovali. 

 

 

5. Zamestnanci a plnenie kvalifikačných predpokladov 

5.1. Vedenie školy a  školských orgánov  

 Riaditeľ školy:   Mgr. Martin Škraban 

 Štatutárny zástupca riaditeľa školy:   Mgr. Daniela Pršová 

 Zástupca riaditeľa pre I. st.:  PaedDr. Katarína Imreová 

 Výchovný poradca:  Mgr. Oľga Mazániková 

5.2. Triedni učitelia  

trieda triedni učitelia aprobácia  roky praxe úväzok 

2.A PaedDr. Martina Mederová 1.- 4.  15  100% 

2.B Mgr. Zuzana Kluvancová 1.-4., ANJ  13  100% 

1.A Mgr. Alena Iliašová 1.- 4.  30  100% 

3.B Mgr. Viera Pavolová      1.- 4.  19  100% 

4.A Mgr. Jana Rambalová 1.- 4.   26  100%  

4.B Mgr. Martina Bieliková 1.- 4.  24  100% 

 PaedDr. Katarína Imreová 1.- 4.  35  100% 

1.B Mgr. Jana Besedová 1.- 4   22  100% 

6.A      Mgr. Daniela Špeťková BIO – SEE  36  100% 

6.B Mgr. Miroslav Kluvanec MAT – TSV  19  100% 

7.A Mgr. Dušana Škrabanová ANJ  18  100%   

7.B Mgr. Katarína Novotná TSV-BIO  16  82,61% 

8.A Mgr. Gabriela Jančová SJL – PEG  26  100% 

8.B  Mgr. Blanka Králová MAT-THD   28  100% 

9.A Mgr. Zuzana Šemrincová NEJ – SJL  14  100%  

9.B Mgr. Erika Plevová DEJ – ETV – NBV  18  100% 

5.A  Mgr. Nadežda Kováčiková 1.-4., ANJ  15  100% 

3.4 Mgr. Adela Štefáková 1.- 4. – SJL  16  100% 

  

5.3. Netriedni učitelia  

 Mgr. Peter Vrteľ 1.- 4.   26  100% 

 Mgr. Viera Oravcová MAT-CHE ANJ  39 34,78% 
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 Mgr. Marcela Nechalová ANJ  8 86,96% 

 Mgr. Emília Hlavinková FYZ-MAT  39 56,52% 

5.B Mgr. Žofia Kopnická GEG-VYV  2 100% 

 

5.4. Asistentky učiteľa  

 Andrea Javorčeková asistentka učiteľa 3  100% 

 Ing. Ivana Kupčeková asistentka učiteľa 0  100% 

 Mgr. Radoslava Dengová asistentka učiteľa 0  100% 

5.5. Vychovávateľky ŠKD  

 Mgr. Jana Mokrá    19   

 Mgr. Radka Hvojníková    3   

 Mgr. Petra Motúzová    1 

5.6. Vyučujúci na dohodu o  vykonaní práce  

 Mgr. Mičuda (kňaz Nitrianske Rudno)     

 Mgr. Michal Majerčík (kňaz Kostolná Ves)     

5.7. Neodborne vyučuje:  

 Informatika: Mgr. Oľga Mazániková (3h), Mgr. Jana Rambalová (1h), Mgr. Martina Bieliková (1h)  

 spolu 5 hodín 

 Občianska náuka: Mgr. Peter Vrteľ (2h) – OBN, Mgr. Zuzana Šemrincová (2h), Mgr. Jana Besedová 
(2h)  

 spolu 6 hodín 

 Chémia: Mgr. Žofia Kopnická (2h) 

 spolu 2 hodiny 

5.8. Ekonomicko - technický úsek  

 Ing. Dušana Kluvancová – ekonómka pre PAM    86,67% 

 Miroslava Karaková – ekonómka pre rozpočet    100% 

 Martin Pišoja – školník      100% 

 Martin Pišoja – kurič      20% 

 Anna Halašková – upratovačka     100%                 

 Margita Hanáková – upratovačka                        100% 

 Erika Jozefjaková – upratovačka                          62,22 % 

 Monika Hogajová – upratovačka     100 % 

 Bc. Nadežda Pišojová – upratovačka     46,67 % 
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5.9. Školská jedáleň  

 Iveta Chudá – vedúca ŠJ   100% 

 Mária Rovná – hlavná kuchárka     100%   

 Ľudmila Zatlkajová – kuchárka     100% 

 Alena Kurínová – kuchárka    100% 

 Eva Homolová – kuchárka     100% 

 Erika Jozefjaková – upratovačka ŠJ    20 % 

5.10. Zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke  

Mgr. Lívia Fajerová – RD 

Mgr. Silvia Kozáková – RD  

5.11. Odbornosť vyučovania:  

 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

roč. 1. – 4. 100% 100% 100% 

roč. 5. – 9.  96,4% 96,35% 96,35% 

roč. 1. – 9.  98,2% 98,18% 98,18% 

 

Najväčším problémom v odbornosti aj v tomto šk. roku zostali predmety občianska náuka a 

informatika. Riešením do budúcnosti je prijatie do pracovného pomeru vyučujúceho odborne 

aprobovaného aj na občiansku náuku, aj keď to nebude jednoduché, nakoľko nie je perspektíva 

prijímania nových vyučujúcich.  

 

6. Vzdelávacie aktivity pedagogických pracovníkov  v školskom roku 

2017/2018 

Meno Druh vzdelávania Predmet Organizátor Poč. 

M. Bieliková inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

J. Besedová 
kontinuálne 
vzdelávanie 

Zippyho kamaráti – Rozvoj sociálnych 
zručností u deti v primárnom vzdelávaní 

Liga za duševné zdravie 
BA 

1 

A. Iliašová 
kontinuálne 
vzdelávanie 

Zippyho kamaráti – Rozvoj sociálnych 
zručností u deti v primárnom vzdelávaní 

Liga za duševné zdravie 
BA 

1 

K. Imreová inovačné funkčné 
Inovácia profesijných kompetencií RŠ 
a ZRŠ na výkon riadiacich činností 

MPC Trenčín 4 

 inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

G. Jančová inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 
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Z. Kluvancová inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

M. Kluvanec inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

Ž. Kopnická odborné 
Školenie a pracovné stretnutie 
koordinátorov prevencie 

CPPPP Prievidza 3 

 inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

N. Kováčiková odborné Seminár anglického jazyka Oxford University Press 1 

 
kontinuálne 
vzdelávanie 

Prípravné atestačné vzdelávanie MPC Trenčín 5 

N. Kováčiková inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

O. Mazániková odborné Pracovné porady výchovného poradenstva CPPPP Prievidza 3 

 inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

M. Mederová inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

K. Novotná inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

E. Plevová inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

D. Pršová inovačné funkčné 
Inovácia profesijných kompetencií RŠ 
a ZRŠ na výkon riadiacich činností 

MPC Trenčín 3 

 inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

J. Rambalová inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

Z. Šemrincová inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

M. Škraban  Informačný seminár pre žiadateľov o NFP 
MŠ SR, Európsky 
sociálny fond 

1 

 
 

Informačný seminár o využití Európskych 
fondov 

IPC Trenčín 1 

  Práca s elektronickými schránkami RVC Nitra 1 

  Financovanie regionálneho školstva RVC Nitra 1 

A. Štefáková inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 

P. Vrteľ inovačné vzdelávanie 
Multimediálne tabletové zariadenia 
v edukačnom procese 

SOFTIMEX s.r.o. Banská 
Bystrica 

60h 
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7. Prezentácia školy na verejnosti a ďalšie aktivity  

Aj minulý školský roku bol mimoriadne úspešný a škola sa prezentovala viackrát vo výbornom 

svetle najmä prostredníctvom akcií, ktoré v priebehu roka usporiadala. Stále, najmä vďaka obetavým 

pedagógom, dokážeme so žiakmi realizovať mnoho mimoškolských a pre nich zaujímavých a súčasne 

hodnotných aktivít či už v rámci školy, ale často aj na úrovni okresu, kraja či dokonca až na 

celoslovenskej úrovni. Viacero podujatí je určených aj pre rodičovskú, či širšiu, verejnosť. Napriek 

všetkým týmto aktivitám sa nám súčasne darí udržiavať vysoký štandard výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

Zo spomenutých aktivít pre verejnosť sa jednalo najmä o tieto: 

 Slávnostné pasovanie prvákov – našich nových prváčikov sme opäť privítali do stavu veľkých 

žiakov. Tento rok bolo za prítomnosti ich rodičov, starých rodičov či iných príbuzných hneď v prvý 

deň školského roka. Po jeho slávnostnom otvorení ich pán riaditeľ Škraban, spolu 

s p. zástupkyňou Imreovou navštívili v triedach a tu ch slávnostne pasovali do stavu „veľkých 

žiakov“ školy. 

 Projekt „Vedel si to?“. Tento je zameraný na žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a študentov 

stredných škôl na území Trenčianskeho kraja. Prebieha formou besedy, počas ktorej je žiakom 

vysvetlený pojem trestno-právna zodpovednosť, skutkové podstaty trestných činov najčastejšie 

páchaných cieľovou skupinou, následky za protiprávne konanie, prevencia viktimácie (rady ako 

postupovať, v prípade, že sa stanú obeťou trestnej činnosti alebo svedkom trestnej činnosti). Na 

záver besedy majú žiaci možnosť vyskúšať si „alkoholické okuliare“. 

 preventívny projekt ,,Póla radí deťom“, je určený pre deti prvého ročníka základných škôl. Jeho 

úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k 

zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie 

zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom projektu sú deti 

primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. 

Jeho realizáciu u nás zabezpečuje preventistka policajného zboru v PD kpt. Mgr. Preťová.  

 V októbri 2017 nastúpili žiaci 3. ročníka na plánovaný plavecký výcvik v súlade so ŠkVP. Výcvik 

už tradične prebehol v plavárni ZŠ Lehota p. Vt., ktorá spĺňa všetky kritériá dané Smernicou MŠ 

SR č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov ZŠ. Podobne ako aj min. šk. rok bola 

vedúca výcviku naša pani učiteľka TSV - p. Novotná. Žiakov sprevádzali tr. vyučujúci: p. učiteľky 

Pavolová a Imreová.  

 Výchovný koncert – Profil hlúpeho agresora – v spolupráci s agentúrou Špeciál art sme pre 

našich žiakov pripravili výchovný koncert - Profil hlúpeho agresora. Tematicky bol zameraný 

hlavne na prevenciu šikanovania a rozvoj medziľudských vzťahov. 

Do samotného programu boli aktívne zapojení aj žiaci, čo ešte viac umocňovalo výsledný efekt. 

 Lampiónový sprievod – v predvečer sviatku sv. Martina sme spoločne s OcÚ zorganizovali milú 

spoločensko-rodinnú akciu - lampiónový sprievod. Všetci spoločne, deti, rodičia, starí rodičia, 

učitelia..., sme prešli časťou obce a osvetlili ju tajomnou žiarou lampiónov, väčšinou kúpených, 

ale našli sa aj také, ktoré si deti sami vyrobili či už doma alebo v ŠKD. Teší nás, že pochodu sa 

zúčastnilo aj veľa detí z okolitých obcí. Pochod sme zakončili v parku pri obecnom úrade, kde nás 
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privítali p. riaditeľ s p. starostom krátkymi príhovormi. Následne dostali priestor samotní žiaci, 

ktorí so svojimi p. učiteľkami predniesli svoje milé a úprimné priania s nádejou, že ich potom 

lampióny šťastia vynesú do nebies. Program vyvrcholil práve vypúšťaním týchto lampiónov, a aj 

keď nám vďaka nezbednému vetríku niektoré skôr zhoreli ako stihli vyletieť, veríme, že aspoň 

polovica želaní našich malých žiačikov bude naplnená. 

Ďakujeme našim hasičom, ktorí nám akciu pomáhali zabezpečiť, ako aj p. starostovi a niektorým 

poslancom OcÚ, ktorí navarili výborný teplý čajík.  

Samozrejme veľká vďaka patrí aj našim vyučujúcim, najmä p. uč. Bielikovej za organizáciu akcie 

a p. uč. Plevovej za dozdobenie parku nápaditými milými tekvicami ako aj všetkým vyučujúcim, 

ktorí sa na príprave akcie spolupodieľali. Špeciálne poďakovanie patrí aj našim strašidlám - 

starším žiakom. 

 Hodina DEŤOM – v piatok 10.11. 2017 sme po prvý raz realizovali zbierku HODINA 

DEŤOM. Zbierka je určená na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na 

celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú 

poskytnúť. Vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa do zbierky zapojili, a našim žiakom pod vedením p. 

učiteľky Mederovej a p. asistentky Javorčekovej, sme vyzbierali sumu 510,00€, ktorá bola celá 

prevedená na účet nadácie. 

 Posedenie s dôchodcami - tak ako každý rok, sme aj tento rok v októbri, mesiaci úcty k starším. 

Tento raz sme im síce nezorganizovali samostatné posedenie, ale spoločne s nimi a našimi 

súčasnými kolegami sme si posedeli a zaspomínali pri vianočnej kapustnici. 

 Halloweenský večierok – Žiaci 5. ročníka pod vedením p. uč. Kováčikovej, Škrabanovej 

a Nechalovej a ostatných vyučujúcich AJ privítali jeseň tradičným americkým sviatkom. 

 Adventný veniec v obci – o tom, že šikovnosť a tvorivosť našich žiakov a entuziazmus našich 

pedagógov neschovávame len za múrmi našej školy, svedčí aj parádny adventný veniec, či skôr 

venčisko, ktorý na mieste obecnej fontány vytvorili naše super žiačky pod vedením p. uč. 

Plevovej.  

 Darček pod vianočný stromček aj tento rok sme sa zapojili do výzvy SČK územného spolku 

Prievidza v rámci projektu na podporu zraniteľných skupín pre deti z detských domovov 

„DARČEK POD VIANOČNÝ STROMČEK“. Cieľom akcie bolo symbolicky finančne prispieť na 

drobné darčeky a pozornosti pre spríjemnenie vianočných chvíľ deťom, ktorým žiaľ z rôznych 

dôvodov nemôžu prispieť ich rodičia. Akciu a zbierku u nás organizovala p. asistentka 

Javorčeková spolu so šikovnými a ústretovými deviatačkami.  

 Vianočná akadémia – V tomto predvianočnom čase sa naši žiaci opäť predviedli svojim rodičom, 

starým rodičom a širokej verejnosti nádherným vianočným pásmom, ktorý v sebe skĺbil prvky 

divadla, spevu a tanca, pod názvom Tri oriešky pre popolušku. Tak ako sme na plagátoch 

avizovali, pohladili dušu všetkých prítomných divákov, ktorí ich odmenili dlhotrvajúcim 

potleskom. Pre tých, čo sa programu zúčastniť nemohli, prinášame aspoň niekoľko fotografií a 

videí. Za úspech celej akcie vďačíme okrem šikovných a talentovaných žiakov už tradičnej zostave 

našich pedagógov, menovite pani učiteľkám Plevovej, Šemrincovej a Štefákovej, ktoré vytvorili 

scenár a nacvičili divadelnú časť, pani učiteľke Mederovej, ktorá pripravovala najmenšie žiačky - 

tanečníčky, pani zástupkyni Pršovej, ktorá nacvičila tentokrát až dva zbory a pánovi učiteľovi 
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Vrteľovi, ktorý zabezpečoval aparatúru a ozvučenie a asistoval aj pri nácviku spevákov. Pani 

učiteľka Mazániková a pani asistentka Javorčeková zas uvarili výborný punč a čaj, ktorý zahrial 

tentokrát nie dušu, ale telo. 

 Čitateľská nočná škola – Nočná škola bola tento rok spojená najmä s Pavlom Dobšinským, no 

nielen s ním, ale aj s p. uč. Rambalovou, p. uč. Bielikovou a p. zást. Imreovou trávili naši štvrtáci 

noc z piatka 23.03. na sobotu 24.03. 2018. A zážitkov a aktivít ktoré spolu prežili bolo veru 

neúrekom. 

Časť z nich prebehla v šk. knižnici, časť aj v celej škole no a na záver si pre svojich žiakov pripravili 

pani učiteľky aktivity aj v triedach, pokiaľ o cca 1:30 po polnoci žiaci postupne nepospali. 

A čo všetko spolu robili? Dumali nad literárnym kvízom zostaveným z kníh, ktoré už decká v 

priebehu roka čítali. „Trápili“ sa s indíciami podľa ktorých identifikovali rozprávky Pavla 

Dobšinského. Zahrali sa na pátračov a podľa dômyselných indícií hľadali presne určené knihy po 

celej škole, a mnoho, mnoho iného. Ďakujeme pani učiteľky Imreová, Rambalová a Bieliková. 

 Zápis do 1. ročníka – Ako každý rok, tak aj tento, sa v našej školičke zišli predškoláci, aby ukázali 

našim pani učiteľkám, akí sú šikovní a čo všetko už vedia. A naozaj bolo toho mnoho, čo ich 

naučili ich rodičia a pani učiteľky vo všetkých materských školách, odkiaľ k nám prišli detičky na 

zápis. Celkovo ich tento rok bolo 41. Všetci budúci prváčikovia zvládli bez zaváhania rozprávkové 

"nástrahy", ktoré na nich nachystali pani učiteľky. Zápisom ich sprevádzali rôznorodé lesné 

zvieratká, ktoré deťom pomáhali ukázať aké sú šikovné. Prostredníctvom nich budúci žiačikovia 

ukázali ako vedia spievať, recitovať, počítať, vystrihovať, ako sa orientujú v priestore, ako im ide 

jemná aj hrubá motorika, jednoducho všetko čo riadny prvák potrebuje vedieť. Celý zápis 

zorganizovali pani učiteľky Mederová a Kluvancová (budúce triedne v prvom ročníku) 

s pomocou p. učiteliek Pavolovej a Rambalovej. Zápis pomáli realizovať aj výchovná poradkyňa 

- pani Mazániková, ktorá okrem iného zabezpečila aj fotografie a zástupkyňa riaditeľa pani 

Imreová, ktorá mala na starosti aj administráciu zápisu. Za výborne zvládnutú akciu a 

spríjemnenie prvých krôčikov v škole pre budúcich prváčikov im patrí veľká vďaka. 

 Karneval – Opätovne sme pre našich menších žiakov zorganizovali tradičnú akciu symbolizujúcu 

koniec zimy. Tentokrát nie v telocvični, ale na dolnej chodbe sa konal zraz bosoriek s robotmi, 

vodníkmi, černokňažníkmi či rytiermi a princeznami. Naozaj bolo na čo pozerať. Karneval si tento 

rok zobrali pod patronát pani vychovávateľky z ŠKD. 

 Memoriál Miloša Kupca – V marci sme zorganizovali 5. ročník hádzanárskeho turnaja veteránov 

– Memoriál Miloša KUPCA. Ide o turnaj, ktorého základný kameň položil v roku 2004 bývalý p. 

riaditeľ Miloš Kupec, dlhoročný učiteľ telocviku a hádzanej a neskôr riaditeľ školy. Turnaja sa 

zúčastnili bývalí hádzanári z Liešťan, Nevidzian a Nitrianskeho Rudna. 

Aj tento rok turnaj obohatili naše dievčence. Vytvorili až tri družstvá. Jedno tvorili naše súčasné 

žiačky, majsterky okresu, druhé naše bývalé žiačky, už súčasné stredoškoláčky, a tretie 

dievčenské družstvo doplnili už trochu zrelšie dievčence. Celkovo to bol štrnásty turnaj od jeho 

pôvodného založenia.  

 ECO H2O tour - Thomas Puskailer a Martin Madej – v čase blížiaceho sa medzinárodného Dňa 

vody, nám v rámci projektu ECO H2O tour, jej dôležitosť v živote a potrebu jej ochrany 

pripomenuli Thomas Puskailer a Martin Madej. Pre žiakov mali pripravený zaujímavý, poučný a 

https://zsnrudno.edupage.org/blog1/?jwid=jw1&bid=blog1&wid=jw1_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog1&aid=365
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pritom aj zábavný program, ktorý im spestril vyučovací deň. Na záver pripravili aj autogramiádu 

a mnohí zo žiakov, okrem podpis-karty, odišli aj s fotografiou svojich obľúbencov. 

 Deň vody - 22.03.2017 sme si pripomenuli ako deň vody rôznorodými aktivitami, najmä u žiakov 

prvého stupňa. Na záver sme na šk. dvore vytvorili jednu veľkú kvapku, ktorá sa postupne 

"rozpŕchla" do útrob školy. 

 Čítanie s Gabrielou Futovou – Ešte koncom marca sme pre našich žiačikov z I. stupňa pripravili 

zaujímavú aktivitu súvisiacu s podporou čitateľských návykov našich detí. Pani spisovateľka, 

ktorej tvorbu deti dobre poznajú aj zo školy, ukázala deťom inú formu čítania kníh sprevádzanú 

aj dramatizovaným prejavom, čo deti bezpochyby zaujalo a pobavilo.  

 Deň narcisov – Po roku sa naša škola opäť zapojila do zmysluplnej a vydarenej akcie: už 22. 

ročníka Dňa narcisov. Isto všetci vedia, že ide o podporu aktivít v boji s rakovinou pre nadáciu 

Liga proti rakovine. Akciu zorganizovali a realizovali p. učiteľky Rambalová a Plevová za čo im 

patrí veľká vďaka nielen moja, ale najmä všetkých tých ktorým je táto pomoc smerovaná. 

Výrazne k úspechu akcie prispeli aj naše deviatačky a deviataci, bez ktorých by to ani tento rok 

nešlo. Samozrejme vďaka patrí všetkým, ktorí ste prispeli. Tak ako každý rok, aj teraz bude celá 

suma1133,23€ zaslaná na účet nadácie Liga proti rakovine.  

 DEŇ Zeme – Ani tento školský rok sme nenechali bez povšimnutia tento významný deň nielen 

pre našu Zem, ale pre každého, kto to s ňou myslí vážne. V rámci neho naše šikovné siedmačky 

pripravili pre svojich spolužiakov reláciu do šk. rozhlasu, kde informovali nielen o význame tohto 

dňa, ale aj potrebe racionálneho prístupu k životnému prostrediu a nakladaniu s odpadmi.  

Žiaci z prvého stupňa pod vedením svojich pani učiteliek a p. učiteľa pristúpili k dnešnému dňu 

mimoriadne aktívne, keď druháci a štvrtáci natiahli rukavice a prispeli k čistejšiemu a krajšiemu 

prostrediu v okolí priehrady a tunajšieho náučného chodníka (na foto žiaci 4.A). Ostatní žiaci 

prvého stupňa zase strávili aktívne čas na zdravom vzduchu a spoznávali nielen prírodu, ale aj 

negatívne a pozitívne zásahy človeka do prírodného prostredia v našom regióne (na foto aj žiaci 

3.A). 

Všetkým vyučujúcim, ktorí sa na zdarnom priebehu dnešného dňa podieľali patrí vďaka nás 

všetkých. 

 Klokanko a Všetkovedko – Tieto súťaže (matematická a všeobecno-znalostná) sa v našej škole 

stále tešia obľube a každoročne sa do nej zapája viacero žiakov. Deti si tu precvičia "mozgové 

závity" v trochu iných typoch príkladov ako je to na bežných hodinách. Tento rok sme pri jej 

písaní využili priestor našej útulnej jedálne. Zapojilo sa takmer viacero žiakov. Určite by ich bolo 

aj viac, avšak poplatok za súťaže sa každoročne zvyšuje, čo je jediné negatívum tejto inak veľmi 

zaujímavých aktivít. Obe zastrešuje vedúca MZ p. Bieliková v spolupráci so všetkými vyučujúcimi 

I. stupňa. 

 MDD – tohtoročnú oslavu sviatku MDD si naše deti z veľkej časti zabezpečili sami. Samozrejme, 

organizačne im trošku vypomohli pani učiteľky a učitelia, ale to podstatné predviedli naše 

talentované decká. Nádhernými speváckymi vystúpeniami sa predviedli naše dievčatá od 1. po 

9. ročník. Program spestrili dve tanečné vystúpenia dievčat zo skupiny TM Dance company pod 

vedením p. Kristínky Kulichovej. Obohatením bolo aj folklórne pásmo našich dievčat zo skupiny 
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Malá Rokôška pod vedením p. Ivetky Bartovej. Ich program na akordeóne sprevádzal náš bývalý 

šikovný žiak Jurko Hlinka. 

Do poroty pri vyhodnocovaní žiakov zasadli p. učiteľky zo ZUŠ Janka Svitková a Barborka 

Turčeková, mimoriadnym členom poroty bola Kristínka Vrecková, ktorá nám program spestrila 

aj speváckym vystúpením a čestným hosťom bol redaktor a dramaturg p. Boris Pršo. 

Organizačne mala program na starosti p. zást. Pršová s pomocou p. uč. Vrteľa, ktorý 

zabezpečoval aj aparatúru a vypomohla aj p. uč. Besedová. 

Fotografie a videá zabezpečovali naši dvaja šikovní ôsmaci Šimonovia - Brtko a Mazán. 

Všetkým, ktorí mali na úspešnom priebehu programu svoj podiel patrí srdečné poďakovanie... 

Prvý krát sme program prenášali aj v ŽIVOM VYSIELANÍ prostredníctvom našej FB stránky 

 Beh olympijského dňa – V mesiacoch máj a jún sa žiaci našej školy zapojili do dvoch súťaží 

organizovaných Slovenským olympijským výborom. Prvou z nich bol Olympijský odznak 

všestrannosti do ktorého sa zapojili takmer všetci žiaci našej školy. Druhou súťažou bol Beh 

olympijského dňa, v ktorom si zasúťažili žiaci 1.-4. ročníka. Cieľom ani tak nebolo vyhrať, ale v 

duchu olympionizmu sa skôr zúčastniť a podporiť tak myšlienku spolupatričnosti. 

 Slávnostná rozlúčka na OcÚ – Tak ako každý rok aj teraz sa 27.06.2018 konala slávnostná 

rozlúčka žiakov 9. ročníka na OcÚ za prítomnosti p. starostu Roberta Štrbáka, pani starostky a 

pánov starostov z priľahlých obcí. Akcia mala opäť mimoriadne dôstojný a dojímavý charakter. 

Za milú a krásnu rozlúčku ďakujeme zamestnancom OcÚ a členkám ZPOZ-u Nitrianske Rudno. 

Záver podujatia všetkým prítomným spríjemnila svojim spevom Paulínka Petrisková.  

 

 Ďalšou aktivitou, ktorá školu prezentovala na verejnosti bolo vydávania šk. časopisu - 

ŠKOLOVINY. Vydávame ho (aj ďalej plánujeme vydávať) 2 x za rok, nakoľko jeho častejším vydávaním 

oň žiaci strácajú záujem. Hlavnou redaktorkou je p. uč. Jančová. Na jeho výslednej podobe sa podieľa 

viacero žiakov z I. aj II. stupňa, ktorých práce tvoria základ časopisu. 

 Pravidelné a aktuálne informácie zo života našej školy, jej žiakov a učiteľov už od roku 2004 

zabezpečuje webová stránka školy. Stránka je doplnená množstvom fotografií a videí, 

prostredníctvom ktorých môžu aj rodičia a starí rodičia, zažívať to čo ich deti. Stránku spravuje 

p. Škraban. 

 Okrem vyššie uvedených aktivít je boli v priebehu šk. roku 2017/2018 realizované aj 

nasledovné aktivity: plavecký výcvik žiakov 3. ročníka, lyžiarsky výcvik žiakov 4. ročníka, pobytový 

lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka a škola v prírode pre žiakov 2. ročníka. Všetky tieto aktivity sú 

charakterizované v predchádzajúcich kapitolách tejto správy. 

 

Popri tom všetkom sme organizovali aj mnohé ďalšie činnosti na úrovni tried, ročníkov či 

krúžkov. Za všetky patrí veľká vďaka všetkým vyučujúcim, ktorí sa na ich príprave a realizácii 

podieľali. 

Podrobnejšie informácie k tu uvedeným, ako aj ďalším aktivitám realizovaným v šk. roku 2017/2018 

nájdete na webovej stránke školy: www.zsnrudno.edupage.org, prípadne na facebookovskej 

stránke školy.  

 

http://www.zsnrudno.edupage.org/
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8. Projekty do ktorých je škola zapojená 

 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných 
učební rôzneho druhu v základných školách 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 
testovania, 

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách 

 DIGIPEDIA, 

 Škola na dotyk, 

 Aktivizujúce metódy vo výchove, 

 Infovek 2, 

 Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, 

 E-TESTOVANIE 

 Škola plná zdravia, 

 Školské mlieko, 

 Školské ovocie. 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých projektoch sú všeobecne dostupné na internete, preto 
ich tu ani neuvádzame. 

 

9. Priestorové a materiálne zabezpečenie školy 

Materiálne zabezpečenie a podmienky na výučbu všetkých predmetov boli na výbornej úrovni. 
Kabinety sa postupne a priebežne dopĺňajú modernými učebnými pomôckami, výborná vybavenosť je 
vo všetkých kabinetoch. Vyučujúci majú možnosť pracovať ako s modernými, tak aj s klasickými 
pomôckami, tak aby boli dosahované ciele vyučovacieho procesu. 

Vďaka projektu z európskych štrukturálnych fondov sa výrazne zlepšilo nielen zateplenie, ale 
aj vybavenie didaktickými pomôckami a najmä nábytkom. Všetky triedy majú nové lavice. Všetci žiaci 
II. stupňa a aj 3. a 4. ročníka mali šatňové skrinky na prezliekanie. Taktiež sa vymenilo viacero tabúľ. 

Vo všetkých odborných učebniach a vo všetkých triedach I stupňa sú inštalované interaktívne 
tabule s PC a projektorom. Všetky sú trvale pripojené na internet. PC s pripojením na internet bol v šk. 
roku 2017/2018 inštalovaný aj do všetkých tried na II. stupni školy. 

Škola disponuje telocvičňou (cca 500m2) vybavenou modernými pomôckami a priľahlou 
tribúnou. 

Okrem toho sa v minulom školskom roku sa realizovalo: 

 vybavenie všetkých tried II. st.  novým skriňami, 

 vymaľovanie šatne II. stupňa a výmena osvetlenia v tejto šatni, 

 kompletná výmena osvetlenia a elektroinštalácie v telocvični a priľahlých miestnostiach, 

 výmena plynových vykurovacích kotlov v telocvični, 

 výmena vykurovacích telies a ich osadenie  termoregulačnými ventilmi v telocvični, šatniach pri 
telocvični, kabinetoch TSV, sprchách a záchodoch telocvične, 

 osadenie nových prvkov do detského ihriska – 2 preklápacie hojdačky a zostava so šmýkačkou, 

 kompletná rekonštrukcia žiackej kuchynky – výmena osvetlenia, elektroinštalácie, položenie 
novej podlahy, nový nábytok, doplnenie potrebných elektrospotrebičov ďalšieho vybavenia. 
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9.1. Odborné  učebne: 

IKT:  3 Cudzí jazyk: 3 

Fyz.-chem. labor.: 1 Multimediálna knižnica: 1 

Náb. výchova: 1 Dielne: 1 

Šk. kuchynka: 1 Odb. uč. GEG-DEJ-BIO 1 

 

 

10. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy: 

Nakoľko škola hospodári s prostriedkami v rámci bežného kalendárneho roku a táto správa je v súlade 
s vyhláškou MŠVVaŠ realizovaná za šk. rok, sumy tu uvedené tvoria čerpanie za obdobie 09/2016 – 
08/2017. V tejto podobe sa nenachádzajú v žiadnom inom dokumente, či doklade o účtovníctve. 

 dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 632 026 € 

 finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít: 7 840 € 

o  všetky tieto prostriedky boli použité na odmeny za vedenie krúžkov a pomôcky potrebné 

pre činnosť týchto krúžkov 

 iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

o  lyžiarsky výcvik: 5 550 € 

o  škola v prírode: 3 000 € 

o  príspevok na nákup učebníc: 103 € 

o  príspevok na asistentov učiteľa: 23 360 € 

o  príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov: 18 025 € 

 

11. Koncepčný zámer školy pre šk. rok 2016/2017 a jeho plnenie 

Samotný koncepčný zámer je pomerne rozsiahly dokument. Pre jednoduchosť a prehľadnosť 

vyberáme z neho základné body. 

11.1. Oblasť výchovy a  vzdelávania:  

 rozvíjať u žiakov emocionálnu inteligenciu, schopnosť prijímať a niesť osobnú zodpovednosť, 
vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosť iných ľudí, správať sa mravne a udržiavať harmonické 
medziľudské vzťahy, 

o tento bod koncepčného zámeru sa všetci pedagógovia snažia napĺňať neustále, 

o pre ešte lepšiu socializáciu a harmonizáciu vzťahov najmladších žiakov pokračovať v práci s 
novým programom „Zippyho kamaráti“. 
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 umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti 
učiť sa a poznávať seba samého, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje 
povinnosti,  

o podobne ako aj predchádzajúci bod ho realizujeme priebežne, 

 pokračovať v zatraktívňovaní žiackej knižnice nielen modernizáciou jej knižničného fondu, 
aktivitami pre žiakov a prispievať tak k rozvoju čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením 

o v závislosti od možností rozpočtu a najmä ponuky vhodnej literatúra sa školská knižnica 
priebežne dopĺňa jednak odbornou literatúrou ale predovšetkým literatúrou vhodnou pre 
všetky vekové kategórie žiakov školy, 

o  časť hodín literatúry a čítania, ako aj etickej výchovy, prípadne aj iných je realizovaná 
priamo v šk. knižnici, 

 pokračovať vo vytváraní vhodných podmienok pre mimoškolskú činnosť, nadaných 
a talentovaných žiakov zapájať do súťaží a olympiád, 

o vyučujúci zapájajú žiakov do všetkých dostupných olympiád (okrem biologickej), okrem toho 
aj do viacerých ďalších dostupných aktivít a súťaží, 

o  aj napriek nízkemu fin. ohodnoteniu ped. zamestnancov za popoludňajšiu krúžkovú činnosť 
sa nám stále darí udržiavať pomerne vysoký počet krúžkov, navyše s veľkou pestrosťou, 

 odstraňovať prípadné prejavy záškoláctva, šikanovania a všetkých foriem závislostí, 
o v tomto bode sme úspešní, pretože už dva roky sme nemuseli riešiť žiadny prípad 

záškoláctva ani závislostí, 

o v prípade prevencie šikanovania realizujeme formy besied najmä na II. stupni a výchovných 
koncertov pre celú školu, ďalej sú to aj individuálne rozhovory s tr. učiteľmi, ako aj riešenia 
problémov na tr. hodinách, 

o  pri reálnych podozreniach zo šikanovania, toto ihneď riešime v spolupráci s rodičmi. 

 zachovať vysokú úroveň ŠKD, 
o aj tento bod sa darí úspešne napĺňať, o čom svedčí aj vysoký záujem rodičov o ŠKD (takmer 

100 detí), čo pri nižšom počte žiakov ako tomu bolo v minulosti znamená viac ako 100% 
nárast detí. Percentuálne k počtu žiakov je tento nárast ešte výrazne vyšší. 

 

11.2. Personálna oblasť:  

 umožniť a podporiť pedagogickým pracovníkom aktívne sa zapájať do ďalšieho vzdelávania, 
zvyšovať si kvalifikáciu a celkovo tak zvyšovať odbornosť vyučovania, 

o  vzdelávanie pedagógov je v súlade s Plánom kontinuálneho vzdelávania, ktorý je 
vypracovávaný na základe opodstatnených požiadaviek učiteľov, vychovávateliek a 
asistentky učiteľa. V prípade aktuálnych potrieb sa plán aktualizuje aj viac krát za rok. 
Niektoré vzdelávania pre pedagógov sme realizovali priamo u nás v škole. 

 motivovať zamestnancov, aby novozískané poznatky implementovali do výchovno-vzdelávacieho 
procesu, aby využívali inovatívne humanisticko-tvorivé metódy a formy vo vyučovaní, 

o implementácia nových poznatkov vyučujúcimi do vých.-vzdel. procesu je samozrejmá. 
Motivácia je možná predovšetkým formou morálnej pochvaly v rámci pracovných porád, 
príp. verejne cez webstránku školy a školský časopis. 

 zefektívniť využívanie IKT vo vyučovaní v nadväznosti na príslušné vzdelávanie pedagógov, 
o časť vzdelávaní pedagógov smeruje k efektívnejšiemu využívaniu IKT techniky. Realizácii zo 

strany pedagógov to uľahčujeme najmä neustálym zlepšovaním vybavenosti učební a tried. 

 aj naďalej umožňovať pedagogickým zamestnancom prostredníctvom poradných orgánov, najmä 
PK a MZ, podieľať sa primerane na riadení školy, 
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o plán činnosti počas školského roku je vypracovaný na základe podnetov, návrhov 
a pripomienok zo zasadnutí PK a MZ. Všetky podnety od pedagógov sú vedením školy 
prediskutované, či už na prac. poradách, alebo individuálne a v prípade vhodnosti sú 
zapracované do činnosti školy. 

 finančne aj morálne ohodnocovať pedagogických pracovníkov za všetky činnosti konané nad 
rámec ich úväzkov, za zapájanie sa do mimoškolských aktivít zviditeľňujúcich školu na verejnosti, 

 podporovať zamestnancov, aby aj naďalej hájili záujmy školy svojimi názormi a postojmi, svojou 
prácou, komunikáciou s verejnosťou, a tak udržiavali dobré meno školy, 

o z hľadiska ohodnocovania pedagógov uprednostňujeme takmer výlučne formu morálneho 
ocenenia, nakoľko rozpočet školy prakticky neumožňuje akékoľvek finančné ohodnotenie 
nad rámec zákonom nárokovateľných mzdových požiadaviek. Je len veľmi ťažko ohodnotiť 
činnosť pedagógov vykonanú nad rámec svojich povinností, o to viac im slúži ku cti, že 
v práci so žiakmi nepoľavujú aj napriek takmer žiadnej finančnej motivácií. 

 

11.3. Materiálna oblasť:  

 zabezpečiť finálnu úpravu okolia nového multifunkčného ihriska, 
o úlohu sa podarilo úspešne realizovať, 

 udržiavať a rozvíjať zeleň v exteriéri školy minimálne na súčasnej úrovni, 
o úlohu realizujeme priebežne počas šk. roka aj za účasti žiakov na hodinách svet práce, 

 udržiavať celý areál v plne funkčnom stave, riešiť všetky prípadné problémy, revízie... 
o úlohu realizujeme v súlade s platnou legislatívou, 

 ušetrenie prostriedkov znížením nákladov na vykurovanie vďaka zatepleniu a efektívne 
vedenému VO za cenu plynu (úspora viac ako 10 000 eur ročne – pri porovnaní rokov 2012 a 
2016), 

o naďalej realizujeme úspešné VO najmä formou EKS, vďaka čomu sa nám darí udržiavať 
výrazne nižšiu cenu za energie ako tomu bolo do roku 2011. Aj vďaka tejto úspore dokážeme 
z prevádzkového rozpočtu udržiavať modernú, plne funkčnú a výborne vybavenú materiálnu 
stránku školy a učebných pomôcok. Pri výraznom poklese žiakov za posledných 12 rokov 
(až o 40%) a financovaní škôl na základe počtu žiakov je tento fakt veľmi dôležitý, 

 využitie inštitútu dohodovacieho konania, 
o pri pomerne nízkej naplnenosti tried (15 – 20 žiakov) a najmä pri výrazne nespravodlivo 

nastavenom systéme financovania škôl na Slovensku, sme nútení tento inštitút využívať 
každoročne. Bez neho by sme neboli schopní zabezpečiť ani len základné mzdové nároky 
zamestnancov školy. 

 prenájom školských priestorov – telocvičňa, príp. iné priestory, 
o na prenájom sa využíva najmä telocvičňa a čiastočne aj multifunkčné ihrisko. Príjem z oboch 

je však minimálny, nakoľko po odpočítaní prevádzkových nákladov (vykurovanie, osvetlenie, 
teplá voda na sprchovanie) sa čistý príjem pohybuje v hodnote niekoľko 100,00€ ročne. 

 získavať finančné zdroje z projektov a grantov, 
o škola sa pravidelne zapája do väčšiny výziev, z ktorých okrem edukačného môže mať aj 

finančný či materiálny prínos. V roku 2016 to bolo 2970,00€ z projektu na vybavenie 
telocviční. V roku 2017 sme boli úspešní v euro projekte vyhláseného Ministerstvom 
hospodárstva SR o prostriedky na vybavenie odborných učební a zapojili sme sa aj do výzvy 
MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu telocvične v hodnote vyše 100 000,00 €. 

 príspevok od ZRPŠ, prípadne mimoriadny dobrovoľný príspevok od rodičov viazaný na konkrétny 
účel,  

 príspevok 2% daní pre ZRPŠ – pokúsiť sa udržať nárast posledných 5 rokov, 
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o  usporením väčšej sumy peňazí (viac ako 15000,00€) na účte ZRPŠ sme mohli dofinancovať 
vybudovanie MF ihriska, 

o prostriedky zo ZRPŠ, ktoré sú získavané z príspevku z 2% daní nám výrazne pomáhajú 
zabezpečiť pre žiakov cestovné na súťaže, odmeny za výsledky a moho ďalších aktivít, ktoré 
sú schválené v rozpočte ZRPŠ,  

 zabezpečiť realizáciu „Zelenej učebne“ – altánku pri škole, kde by prebiehala predovšetkým časť 
prírodovedne orientovaných hodín, ale aj ďalšie aktivity školy a ŠKD. 

o túto aktivitu zabezpečiť z projektových prostriedkov, prípadne z 2% daní prostredníctvom 
ZRPŠ v horizonte 2 – 3 rokov. 

 pokračovať, prípadne rozšíriť aktivity podporujúce propagáciu školy na verejnosti: webová 
stránka školy, športové turnaje, kultúrne akadémie, školský časopis pod. 

o vo všetkých týchto aktivitách sa pokračuje na minimálne takej úrovni, ako to bolo nastavené 
zhruba od roku 2012. 

 

12. Silné a slabé stránky školy 

12.1. Silné stránky:  

 Vysoká (takmer 100%) odbornosť vyučovania, 

 záujem pedagógov o neustály odborný rast a vzdelávanie, 

 tvorivosť, ochota pedagógov pracovať, ústretový prístup k žiakom, 

 žiaci a pedagógovia podieľajúci sa na skrášľovaní interiéru i exteriéru školy, 

 vyučovanie cudzieho jazyka už od 1. ročníka, 

 starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia a integrovaných žiakov, 

 starostlivosť o talentovaných a nadaných žiakov, najmä v oblasti telovýchovy, 

 vybavenosť učební a tried modernými IKT,  

 prístup na internet v celej škole 

 dlhodobo vysoká úspešnosť pri umiestňovaní žiakov na stredné školy, 

 úspechy žiakov na okresných a krajských športových súťažiach, 

 prezentácia školy na verejnosti – webová stránka, deň narcisov, ... 

 spolupráca so ZRPŠ a zriaďovateľom, 

 pestrá krúžková činnosť v popoludňajších hodinách, 

 komplexné zateplenie budovy školy, 
 vynikajúci estetický vzhľad interiéru i exteriéru školy, 
 Nové moderné multifunkčné ihrisko s tartanovou dráhou. 
 

12.2. Slabé stránky : 

 Menej efektívne využívanie IKT, 

 stále ešte čiastočne klesajúci trend populácie a detí v škole, 

 priveľká náročnosť na udržiavanie vonkajšieho okrasného areálu školy. 
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13. Krúžková činnosť 

 Vo výchovnej oblasti bola činnosť záujmových krúžkov už prínosom pretože 249 (75,68% 
všetkých žiakov) tu trávilo svoj voľný čas v 17 krúžkoch pod vedením fundovaných odborníkov počas 
celého školského roka. Priemerná  naplnenosť jedného  krúžku bola 14,64 žiaka. Naplnenosť niektorých 
krúžkov je pomerne nízka, až 8 krúžkov malo len 12 alebo menej členov. Na druhej strane, pri nižšom 
počte žiakov v krúžkoch sa im mohli vedúci plnohodnotnejšie venovať. Ponuka krúžkov bola pestrá, 
najčastejšie boli zamerané športovo a v 9. roč. na zdokonaľovane matematiky a slovenčiny.  
 Pozitívne treba hodnotiť aj prácu vedúcich krúžkov (tvorili ich väčšinou pedagógovia našej školy), 
ktorí odborne a dôsledne odpracovali stanovené hodiny záujmovej činnosti.   
 Do budúcich šk. rokov však treba udržať pestrosť a inovovať zameranie niektorých krúžkov, 
s cieľom zapojiť do krúžkovej činnosti väčšie percento žiakov, resp. udržať aspoň doterajšiu úroveň. 
 

14. Estetický vzhľad školy 

 patrí medzi jednu z priorít. Vyučujúce a vyučujúci podľa zodpovednosti za nástenky v pláne 
práce, ale často aj nad rámec plánu, ich aktualizovali a výzdobu interiéru udržiavali na výbornej 
úrovni, 

 areál školy je pravidelne udržiavaný, skrášľovaný kvetinovou výzdobou a okrasnými rastlinami, 
u žiakov ešte stále dokážeme budovať pozitívny vzťah k práci, aj keď je to čoraz náročnejšie, 

 všetci vyučujúci boli ústretoví pri aktivitách a mimoškolských činnostiach. Zapájali sa do 
všetkých akcií a podujatí  usporiadaných  PK a MZ. Výsledkom toho boli kvalitné podujatia, 
príprava žiakov, čo reprezentuje školu a spĺňa požiadavku rodičov. 

 

 

 

 

 

Táto správa bola prerokovaná na pedagogickej rada dňa 03.09.2017 a na zasadnutí Rady školy pri ZŠ 
Nitrianske Rudno dňa 20.09. 2018. 


